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The Sultanate has 
placed great impetus 
on enhancing tourism 
as part of its ongoing 
diversification strategy. 
Tourism is one of 
the fastest growing 
industries in the world; its 
contribution to the GDP 
in Oman is forecasted 
to increase from 2.6 
percent to 6 per cent by 2040. As a result, Oman’s 
tourism focuses the diverse natural beauty that is 
very characteristic of Oman, combined with the 
world renowned Omani hospitality. 

Muscat Bay, an award-winning Integrated 
Tourism Complex (ITC) will play a significant role 
in contributing to Oman’s tourism sector. This 
highly praised development provides five distinct, 
luxury residential zones, ranging from one/two 
bedroom duplexes, to five-bedroom Grand 
Hilltop Villas. These outstanding properties are 
available for purchase by both Omani National 
and international/expatriate investors to provide 
a standard of living rarely witnessed. Alongside 
its residential offering, Muscat Bay development 
will include two world class Jumeirah Hotels, both 
inspired by Omani culture and heritage to further 
increase tourism, both internationally and within 
the GCC. 

Our overriding aim is to create the perfect, serene 
view for Oman’s tourists. Surrounded by mountain 
and beaches, Muscat Bay offers a range of 
opportunities, such as hiking and snorkeling, to 
ensure that this is the perfect destination for all 
tourists to enjoy Oman at its finest. We also offer 
a range of services and facilities within our hotels. 
Throughout our design and construction phases, 
we have considered the environment at every 
stage to create a natural fusion with nature. 
This has been complimented by respecting and 
drawing inspiration from local heritage and 
the connection Omani people have with their 
environment. 

We gladly welcome all OTC students, faculty and 
staff to learn more about Muscat Bay, its inspiration 
and values, as we continue our developments to 
create luxury living in a natural, authentic setting.   

GREETINGS FROM THE INDUSTRY

KEEPING UP WITH THE INDUSTRY
The College participated as the Gold Sponsor 
for the Food & Hospitality Oman International 
Trade Exhibition, held at Oman Convention & 
Exhibition Center from October 14-16.

NOBLE OMAN MOVES GREEN
The Volunteer & Cultural Exchange Network of
the institution took part in an innovative and
eco-friendly initiative with the local volunteer
group, Move Green.

LEARNING ACROSS BOARDERS
Oman Tourism College (OTC) participated 
in the Collaborative Online International 
Learning (COIL) initiative, launched by the 
University of Nebraska-Lincoln in the USA.

Hamood Al Hosni
Chief Executive Officer
Muscat Bay
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HE Dr. Hamad Bin Said Al Aufi, Minister of Agriculture & Fisheries, visits 
OTC’s booth at the Food & Hospitality Oman International Trade Exhibition
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OTC Concludes a Successful Participation at the Food
& Hospitality Oman International Trade Exhibition

“Our participation in the 
FHO exhibition stems 
from our keenness to 
provide students with the 
opportunity to participate 
in important events and 
ensure that they are kept 
up-to-date with the latest 
developments in this vital 
sector. This event provides 
them with first-hand 
experience and a practical 
exercise of interacting 
with key players in the 
hospitality industry.”

Food & Hospitality Oman International Trade Exhibition

Over 1,500 visitors attended the 
college’s booth during the three-day 
event. Oman Tourism College (OTC) 
saw a positive close to its participation 
in the Food & Hospitality Oman (FHO) 
International Trade Exhibition, which 
was held at the Oman Convention & 
Exhibition Centre from October 14 to 
16. During the three-day event, the 
college held various activities and 
live shows, attracting more than 1,500 
visitors to its booth. 

The college also participated in 
the accompanying conference by 
presenting a paper during the Food 
Safety segment. Presented by Chef 
Mathew Chacko, Head of Culinary 
Studies & Catering, the topic covered 
research on the ‘Impact of Food 
and Community Hygiene on the 
Tourism Industry’, while simultaneously 
highlighting the promising role of Omani 
cuisine in attracting tourists and offering 
them a unique experience.

The college hosted various activities 
and live shows at the event, with the 
Tour Guide students assisting visitors 
in locating the exhibitors’ booths; the 
culinary students and professional chefs 
showcased their skills in decorating 
several dishes, alongside hosting live 
shows of ‘Canape’ and ‘Antipasti’ 
preparations. OTC’s booth offered visitors 
refreshing beverages, while language 
lecturers were also present to promote 
the diverse selection of languages.

Sariya Nasser Al Ismaili
Acting Director of Marketing 
Department at OTC
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“My primary role at the 
exhibition was to provide 
assistance to visitors 
in locating the various 
booths at the exhibition, 
alongside collecting 
feedback from them 
through digital surveys. 
This experience has 
enabled me to strengthen 
my communication 
skills and be confident 
of myself when 
communicating with 
visitors from all across the 
globe.”

Bashaer Nasser Al 
Balushiya
OTC Tour Guide Student

Food & Hospitality Oman International Trade Exhibition
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The College’s Noble Oman Hosts Joint Initiative 
with Move Green
The initiative saw members engage in activities that focused on promoting an active 
lifestyle and environmental well-being

Noble Oman, recently took part in an 
innovative and eco-friendly initiative 
together with Move Green, a local 
volunteer group founded by Fahad Al 
Abri and Essam Al Zadjali. The event 
saw members from Noble Oman, OTC 
and Move Green participate in various 
activities to spread awareness regarding 
the environment and to inculcate the 
practice of living a healthy lifestyle.

Noble is 
Volunteering; 

Volunteering is 
Noble 

Instagram
@nobleoman 
@move_green
@sainbags.om

Dr Don Anton, Co-Curricular Activities 
Coordinator: “At Noble, our focus 
includes volunteering initiatives based 
not only locally, but on a global scale 
as well. Therefore this event is an 
integral part of our primary objectives 
and we look forward to being a part 
of more events hosted by Move Green 
as a means of giving back to the 
community.”

Fahad Al Abri, one of the 
founders of Move Green added, 
“To reinforce our principle, 
the garbage bags that were 
used for the clean-up were 
purchased from Sain Bag, a 
local company that provides an 
alternative to plastic bags, and 
are completely compostable and 
biodegradable.”



5Noble Oman - Volunteering & Cultural Exchange Network

The college provides students with yet 
another opportunity to widen their horizons 
through its International Cultural Exchange 
for members of its Volunteering & Cultural 
Exchange Network – Noble Oman. 

Noble Oman Students Expand Travels 
from Asia to Europe

Students participated in educational 
and cultural exchange including 
workshops on ‘the power of art & its 
effects on tourism attractions’ and a 
tour to the world-leading technology 

powerhouse – the Met Global Tekno 
Park, in addition to paper marbling 
activity and a cross-culture awareness 
session at the Bahcesehir University in 
Istanbul (Summer 2019).

Join Noble Oman: nobleoman@otc.edu.om |    24512251



6 Academic Activities

Led by Head of Hospitality Studies, Mr. Asim Al Maimani, 
OTC participates in the Global Virtual Classroom Session 
to discuss the various tourism topics from around the 
globe - 6 countries; 8 institutions; 1 classroom.

The participating institutions include:

• The Emirates Academy of Hospitality 
Management,Dubai, UAE

• Sumy State University, Sumy, Ukraine
• The Oberoi Center of Learning & Development 

(OCLD), India
• Institute of Business & Law , Kyiv, Ukraine
• Bournemouth University in UK 
• National Economic University, Kyiv, Ukraine
• University of Nebraska – Lincoln

Global Virtual Classroom Sessions

Oman Tourism College students 
alongside Mr. Hassan Al Ramadhani 
welcome the first Omani woman to 
scale Mount Everest Summit, Nadhira Al 
Harthy, at Muscat International Airport. 

The OTC community is extremely proud 
of our local champion. 

Follow Nadhira on her Instagram handle 
@alharthynoor for her latest adventures! 

Nadhira Al Harthy – First Omani Woman to Reach 
Mount Everest Summit

Assistant Professor, Dr. Abdelbaset 
Queiri from the Department of Tourism 
& Management Studies contributes a 
chapter on entrepreneurship, titled: “An 
Analysis for Omani Entrepreneurship 
Ecosystem with a comparison to other 
GCC Countries Ecosystems.” Expand 
your knowledge by reading ‘Optimize 
Your Venture’ for a comprehensive 
guide for entrepreneurship education. 
To learn more, reach out to OTC’s 
entrepreneurial guru on 

abdelbaset.queiri@otc.edu.om 

Department of Tourism in North 
A’Sharqiya Governorate organized an 
awareness workshop at Oman Chamber 
of Commerce and Industry addressing 
groups of students from several schools in 
the region. Academic Lecturer, Bader Al 
Dhuhli, presented a talk on the theme of 
“Tourism and jobs, a better future for all”.

Oman Academy for SMEs hosted the Graduation Ceremony of the Certified 
Entrepreneurship Educator Program (CEEP) - OTC congratulates HoD Asim Maimani 
& Acting Director of Marketing Sariya Al Ismaili.

An initiative by

Dr. Abdelbaset – Chapter Contribution on 
Topic of Entrepreneurship

World Tourism Day 
Workshop – Bader Al 
Dhuhli
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Tour Guide Training 
Course

The College has announced the 
initiation of Tour Guide Training courses 
for Omani and expat tour guides in 
alignment with Oman’s diversified 
tourism strategy. With the qualifying 
age of Omani and expat tour guides 
reduced to 18 and 25 respectively, 
OTC has opened registration for the 
8-month course, which also offers 
students the opportunity to learn a new 
language. 

Salam Air: Training-Tied-to-Employment Interview
 

OTC partners with Salam Air to offer Omani women opportunities for Training-
Tied-to-Employment to join the low-cost carrier as Cabin Crew members. 

Keep up with Salam Air’s latest offers by following @salamair on Instagram!     

Front of House (FOH) 
Programme Graduation

OTC celebrates the graduation of 
7 students from the Front of House 
(FOH) programme. Sponsored by 
the National Training Fund (NTF), 
the event marked the successful 
completion of the 6-month long 
course that led to employment with 
OTC partners, Anantara Al Jabal Al 
Akhdar Resort and Crowne Plaza 
Muscat.

Mandarin (Chinese), 
Kiswahili and Farsi
This summer, the college has recently 
announced the addition of three new 
language courses: Mandarin, Kiswahili, 
and Farsi to its already brimming choices 
of language offerings that include Italian, 
Russian, German, and French!

LANGUAGESSHORT COURSES

SUCCESS STORIES

For more information on short courses, 
contact the Training & Professional 
Development Unit at tpd@otc.edu.om 
or call 2451 2301/311/312.



8 Student Activities

Student Clubs Day

The Student Affairs Department hosted Student Clubs Day to encourage OTC 
students in enhancing their college experience by joining the Marketing Club, 
Touristers Club, English Club, Arts Society and Noble Oman Cultural Exchange 
and Volunteering network. For more information on club activities, please 
contact studentaffairs@otc.edu.om

This fall, the College is delighted to welcome 181 new students from the Sultanate and 
other countries. We are excited to expand the OTC family and wish our new joiners all the 
best in their academic journey towards Shaping the Future Face of Tourism!

Welcoming Fall 2019 Students
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Student Advisory Council
Yahya Al Zadjali
9954 9833

student_council.otc

Marketing Department
Sariya Al Ismaili
sariya.nasser@otc.edu.om
2451 2207

Short Courses: Training & 
Professional Development Unit
Shafia Al Malki
shafia.al-malki@otc.edu.om
2451 2301 311/ 312

Student Affairs Department
Ahmed Al Tobi
ahmed.al-tobi@otc.edu.om
2451 2300/383/363/282/304

Internship and Placement
Mohammed Al Rawahi
mohammed.al-rawahi@otc.
edu.om
2451 2363

NOBLE: Volunteer & Cultural 
Exchange Network
Dr. Don Anton
don.anton@otc.edu.om
2451 2251

nobleoman

FOLLOW US:
omantourismcollege

OmanTourismCollege
OfficialPage

thisisOTC

Oman Tourism College

Oman Tourism College

Introducing OTC’s Football 
Tournament 
Organized by the Student Affairs Department together with the Student 
Advisory Council, the fall semester kicked off by introducing OTC’s first 
Football Tournament commemorating the newly introduced football pitch. 

The tournament compromised of 9 football teams with 99 players and 3 
matches a day between 14 - 30 October. We congratulate Al Ahly Team for 
securing the winning title.

COLLEGE’S DIRECTORY

The Marketing Department 
welcomes your newsletter 

contributions. If you have photos, 
news or stories to share, please 

contact Sariya Al Ismaili 
sariya.nasser@otc.edu.om







 بطولة كلية ُعمان للسياحة لكرة القدم

شؤون  قسم  نظم  الجديد،  القدم  كرة  ملعب  بتدشين  االحتفال  إطار  في 
الكلية  لطالب  القدم  لكرة  بطولة  أول  االستشاري،  المجلس  مع  بالتعاون  الطلبة 

الدراسي.  الفصل  بداية  مع 

مباريات   3 بواقع  الدوري  وأقيم  العب،   99 بإجمالي  فرق   9 البطولة  في  شارك 
الذي  األهلي  لفريق  التهاني  أطيب  أكتوبر.   30 وحتى   14 من  الفترة  خالل  يوميًا 

باللقب. وفاز  األول  المركز  حصد 

تابعونا:

المجلس االستشاري الطالبي 
يحيى الزدجالي

99549833
student_council.otc

قسم التسويق 
سريا اإلسماعيلية 

sariya.nasser@otc.edu.om
٢٤٥١٢٢٠٧

الدورات القصيرة: وحدة التدريب 
والتطوير المهني

شافية المالكية
shafia.al-malki@otc.edu.om

2451 ٣١٢/ ٣١١/ ٢٣٠١

قسم شؤون الطلبة
أحمد التوبي

ahmed.al-tobi@otc.edu.om
2451 ٣٦٣/٢٨٢/٣٠٤/ ٣٨٣/ ٢٣٠٠

قسم التدريب والتوظيف
محمد الرواحي

mohammed.al-rawahi@otc.
edu.om

2451 ٢٣٦٣

شبكة نوبل عمان التطوعي 
والتبادل الثقافي

د/ دون آنطون
don.anton@otc.edu.om

٢٤٥١٢٢٥١
nobleoman

omantourismcollege

OmanTourismCollege
	 OfficialPage

 thisisOTC

Oman Tourism College

Oman Tourism College

يرحب قسم التسويق بمشاركاتكم المثرية في 

هذه النشرة اإلخبارية. إذا كان لديك صور أو أخبار 

أو قصص تحب أن تشاركها مع الزمالء، ال تتردد 

بالتواصل مع سريا اإلسماعيلية

sariya.nasser@otc.edu.om

٩

الطالب دليل 



يوم األندية الطالبية
نظم قسم شؤون الطلبة يومًا خاصًا لألندية الطالبية بهدف تشجيع الطلبة على تعزيز 
تجربتهم الدراسية من خالل االنضمام إلى أحد األندية وهي نادي التسويق، ونادي السواح، 
الثقافي.  التبادل  و  التطوعي  عمان  نوبل  وشبكة  الفنون،  ونادي  اإلنجليزية،  اللغة  ونادي 

للمزيد من المعلومات حول أنشطة األندية خالل هذا الفصل، يرجى التواصل عبر
studentaffairs@otc.edu.om 

سعداء  نحن  األخرى.  والدول  السلطنة  من  مستجد  طالب   181 بـ  الترحيب  للسياحة  عمان  كلية  يسر 
مسيرتهم  في  التوفيق  كل  لهم  متمنين  الكبيرة،  عائلتنا  إلى  الرائعة  المجموعة  هذه  بانضمام 

األكاديمية لرسم مالمح مستقبل أكثر إشراقًا للقطاع السياحي!

استقبال الطلبة الجدد في فصل خريف 2019

٨



اللغات الدورات القصيرة

الدورات القصيرة

برنامج  طلبة  تخريج  حفل 
المكاتب األمامية )االستقبال( 

بتخرج   )OTC( للسياحة  عمان  كلية  تحتفل 
المكاتب  عمل  برنامج  من  طالب  سبع 
صندوُق  قبل  من  الممول   .)FOH( األمامية 
نجحت  حيث   ،)NTF( الوطنيِّ  التدريِب 
أشهر   6 خالل  البرنامج  إتمام  في  الكلية 
شركاء  لدى  الخريجين  توظيف  وتم 
األخضر  الجبل  أنانتارا  منتجع  في  الكلية 

مسقط. بالزا  كرارون  وفندق 

 طيران السالم - مقابالت تدريبية مقرونة بالتوظيف

للنساء  فرصة   تقديم  في  السالم  طيران  مع   OTC للسياحة  عمان  كلية  تشارك 
ضمن  االقتصادي  الطيران  شركة  في  للعمل  بالتوظيف  المقرون  للتدريب  الُعمانيات 

اإلنستجرام!  في  حسابهم  على  السالم  طيران  عروض  آخر  تابع  الضيافة.  طاقم 
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل 

مع وحدة التدريب والتطوير المهني عن طريق البريد 
اإللكتروني tpd@otc.edu.om أو االتصال على أرقام 

الهاتف ٣١٢/ ٣١١/ ٢٣٠١ 2451

التدريب على اإلرشاد السياحي:
أعلنت الكلية عن مبادرة لتنظيم مجموعة 
في  المتخصصة  التدريبية  الدورات  من 
واألجانب  للعمانيين  السياحي  اإلرشاد 
الحكومة  جهود  مع  ينسجم  وبما 
السياحة،  بوابة  من  االقتصاد  لتنويع 
للعمر  األدنى  الحد  تخفيض  تم  حيث 
الُعمانيين  السياحيين  للمرشدين  المقبول 
التوالي،  على  عام  و٢٥   ١٨ إلى  واألجانب 
التي  الدورة  في  حاليًا  التسجيل  بدأ  حيث 
فرصة  توفر  والتي  أشهر،   ٨ لمدة  ستستمر 

جديدة.  أجنبية  لغة  لتعلم  للمشاركين 

@salamair

٧



العالمي  لليوم  دراسية  حلقة 
سعيد  بن  بدر   - للسياحة 

هلي لذ ا

 OTC للسياحة  عمان  كلية  طالب  نظم 
الرمضاني  محمد  حسن  األستاذ  بإدارة 
استقبال  حفل  الفرنسية،  اللغة  محاضر 
للفاضلة  الدولي  مسقط  مطار  في  خاص 

ساهم األستاذ المساعد د. عبد الباسط الكويري 
ريادة  حول  بفصل  واإلدارة  السياحة  قسم  من 
المشاريع، بعنوان »تحليل للنظام البيئي الخاص 
مقارنة  مع  المشاريع(  )تنفيذ  المشاريع  بريادة 
مجلس  بدول  الخاص   االجتماعية  باألنظمة 
معرفتك  وسع  األخرى«.  الخليجي  التعاون 
قدر«  بأكبر  مشروعك  ن  »حسِّ مرجع  بقراءة 
تعليم  مجال  في  شامل  إرشاد  على  للحصول 
مع  تواصل  أكثر  ولتتعلم  المشاريع.  ريادة 

معلِّم ريادة المشاريع على بريده اإللكتروني

abdelbaset.queiri@otc.edu.om

في  الضيافة  قسم  رئيس  الميمني  عاصم  األستاذ  بإشراف 
تبادل  موسم  في   OTC للسياحة  عمان  كلية  تشارك  الكلية، 
الفصول العالمي الذي تشارك فيه ٦ دول و ٨ مؤسسات تعليمية 

في فصل دراسي واحد. وتتضمن المؤسسات التعليمية:

أكاديمية اإلمارات إلدارة الضيافة، دبي، اإلمارات
العربية المتحدة

جامعة والية سومي، سومي، أوكرانيا
مركز أوبروي للتعليم والتطوير )OCLD(، الهند

معهد التجارة والقانون، كييڤ، أوكرانيا
جامعة بورنموث بالمملكة المتحدة

جامعة كييڤ الوطنية االقتصادية، كييڤ، أوكرانيا
جامعة نبراسكا- لينكولن

شمال  بمحافظة  السياحة  إدارة  نظمت 
تجارة  بغرفة  للتوعية  دراسية  حلقة  الشرقية 
هة لمجموعات من الطالب  وصناعة عمان موجَّ
َم  من مدارس عديدة في المحافظة. حيث قدَّ
المحاضر األكاديمي بدر الذهلي محاضرة حول 
أفضل  مستقبل  والوظائف،  »السياحة  موضوع 

للجميع«.

في  المشاركين  تخرج  حفل  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  الُعمانية  األكاديمية  استضافت 
برنامج محاضري ريادة األعمال المعتمدين )CEEP( - ويسر كلية عمان للسياحة بهذه المناسبة 
تهنئة الزميلين عاصم الميمني رئيس قسم دراسات الضيافة وسريا اإلسماعيلية، القائمة بأعمال 

مديرة التسويق على إكمال البرنامج بنجاح.

قمـــــة  إلى  تصـــل  ُعمانية  امرأة  أول  الحـــــارثية...  نظـــيرة 
إفرســـــــت جبــــل 

يكتب فصاًل عن الكويري  الباسط  عبد  الدكتور 
األعمال ريادة  موضوع 

حلقات تعليمية افتراضية مع جامعات من مختلف أنحاء العالم

قمة  تتسلق  عمانية  امرأة  أول  الحارثية  نظيرة 
ببطلتنا  للغاية  فخورون  نحن  إفرست،.  جبل 
اإلنستجرام   على  نظيرة  تابع  الرائعة.  العمانية 

alharthynoor@لمتابعة آخر مغامراتها!
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ب  لطال ا حة  للسيا ن  عما كلية  د  و تز
من  قهم  فا آ سعة  لتو ى  خر أ صة  بفر
ء  عضا أل لمي  لعا ا في  لثقا ا ل  د لتبا ا ل  خال
ل  د لتبا ا و عي  لتطو ا ن  عما بل  نو شبكة 

. في لثقا ا

في  المشاركين  الطالب  أنشطة  تتضمن  حيث 
دراسية  حلقات  والثقافي  التعليمي   التبادل 
السياحة«  جذب  على  وتأثيره  الفن  »قوة  عن 
على  الرائدة  الكهرباء  توليد  محطة  ورحلة 
بارك،  تكنو  جلوبال  ِمْت  العالم  مستوى 

على  )الرسم  اإليبرو  فن  نشاط  إلى  باإلضافة 
المقوى(  الورق  على  والطبع  المكثَّف  الماء 
الثقافات  مع  بالتعامل  للتوعية  وفصل 
شهير  بهتشه  جامعة  في  المختلفة 

Bahcesehir في إسطنبول.

نادي نوبل عمان يوسع نطاق مشاركاته ليصل إلى آسيا و أوروبا 

nobleoman@otc.edu.om  |         24512251 !انضموا إلى نوبل عمان
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نوبل يعني 
التطوع، والتطوع 

يعني نوبل

اإلنستجرام
@nobleoman 
@move_green
@sainbags.om

مبادرة بيئية مشتركة بين كلية عمان للسياحة
و مجموعة موف جرين التطوعية

شهدت المبادرة انخراط أعضاء من المؤسستين في أنشطة تركزت على تعزيز الوعي بضرورة اتباع أسلوب حياة صحي والحفاظ على سالمة البيئة. 

في  ًرا  مؤخَّ عمان  نوبل  نادي  شارك  حيث 
والنظام  البيئة  على  للحفاظ  رائدة  مبادرة 
موف  مجموعة  مع  باالشتراك  اإليكولوجي 
محلية  تطوعية  مجموعة  وهي  جرين، 
وعصام  العبري  فهد  الزميالن  َسها  أسَّ
أعضاء  مشاركة  الفعالية  شملت  الزدجالي. 
عمان  وكلية  عمان  نوبل  نادي  من  كلٍّ  من 
في  جرين  موف  ومجموعة  للسياحة 
بهدف  المتنوعة  األنشطة  من  مجموعة 
بالحفاظ  يتعلق  فيما  الوعي  ونشر  تعزيز 

عيش  ثقافة  وغرس   التلوث  من  البيئة  على 
دون  الدكُتور  وقال  صحية.  بطريقة  الحياة 
نوبل  شبكة  في  اهتمامتنا  إطار  »في  أنتون: 
عمان، نسعى للتركيز على المبادرات التطوعية، 
على  بل  فحسب،  المحلي  المستوى  على  ليس 
هذه  تنسجم  حيث  ككل،  الدولي  المستوى 
أهدافنا  لتحقيق  الدائم  سعينا  مع  المشاركة 
االستراتيجية في غرس ثقافة التطوع، ونتطلع 
ُقُدًما إلى المشاركة مجدداً مع مجموعة موف 
جرين في فعاليات أخرى هادفة لتعزيز التزامنا 

فهد  تحدث  جانبه  من  المجتمع«.  بخدمة 
موف  مجموعة  مؤسسي  أحد  العبري 
على  تعتمد  باألساس  »الفعالية  جرين: 
للبيئة،  الصديق  اإلنساني  السلوك  تشجيع 
الشواطئ،  بتنظيف  قمنا  عندما  ولذلك 
المخلفات  لجمع  خاصة  أكياسًا  استخدمنا 
»Sain Bag« وهي شركة محلية  من شركة 
البالستيكية  لألكياس  بديلة  منتجات  توفر 
إلى  والتحول  بالكامل  للتحلل  وقابلة 

سماد«.
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“كان دوري الرئيسي 
في المعرض مساعدة 
الزوار في الوصول إلى 
األجنحة التي يرغبون 

بزيارتها، فضاًل عن جمع 
مالحظات الزوار فيما 

يخص المعرض من 
خالل االستبيان الرقمي. 

وقد مكنتني هذه 
المشاركة من تعزيز 

مهاراتي في التواصل 
وزيادة ثقتي بنفسي 

فيما يتعلق بالتفاعل 
مع اآلخرين من مختلف 

الثقافات”.
بشاير بنت ناصر البلوشية

طالبة دورة اإلرشاد السياحي في 
للسياحة عمان  كلية 
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“تأتي مشاركة الكلية 
من خالل حرصها على 
إتاحة الفرصة للطلبة 

للمشاركة في مثل 
هذه الفعاليات الهامة 

و اإلطالع على اخر 
التطورات. كما يثريهم 

بالخبرة المباشرة و 
التدريب العملي على 

التفاعل مع كبار الالعبين  
في صناعة الضيافة”.

سريا بنت ناصر اإلسماعيلية
في  التسويق  مدير  بأعمال  القائمة 

للسياحة عمان  كلية 

خالل  الكلية  جناح  إلى  زائر   ١٥٠٠ من  أكثر 
عمان  كلية  شهدت  الثالث.  المعرض  أيام 
لمشاركتها  جيًدا  اختتاًما   OTC للسياحة 
والضيافة  الغذاء  ومؤتمر  معرض  في 
الفترة  أيام خالل  لثالثة  الذي استمر  ٢٠١٩م، 
الكلية  قامت  حيث  أكتوبر.   ١٦ إلى   ١٤ من 
الحية  والعروض  األنشطة  من  بالعديد 
إلى  زائر   ١٥٠٠ عن  يزيد  ما  استقطبت  التي 

جناحها.

مشاركة ناجحة لكلية عمان للسياحة في معرض
ومؤتمر الغذاء والضيافة 2019م

المصاحب  المؤتمر  في  الكلية  شاركت  كما 
»األمن  مفهوم  على  ركز  والذي  للمعرض 
متخصصة  عمل  ورقة  خالل  من  الغذائي« 
دراسات  رئيس  تشاكو،  ماثيو  الشيف  قدمها 
»ثقافة  بعنوان  التموين  وخدمات  الطهي 
السياحة«  صناعة  على  وآثارها  المحلي  الطهي 
للمطبخ  الواعد  الدور  خاللها  من  شرح  والتي 
السياح  استقطاب  في  المتنوع  الُعماني 

ومنحهم تجربة غنية بالتفاصيل. 

هذا  مشاركتها  خالل  الكلية  خططت 
األنشطة  من  العديد  إلقامة  العام 
الممتعة،  العروض  من  عدٍد  واستضافة 
السياحي  اإلرشاد  قسم  طلبة  شارك  حيث 
في المعرض من خالل مساعدة الزوار في 
وطالب  المختلفة  األجنحة  مواقع  تحديد 
في  مهاراتهم  باستعراض  الطهي  قسم 
إلى  الزوار،  أمام  المختلفة  األطباق  تزيين 

جانب تقديم عروض حية.
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ُعمان  سلطنة  وضعت 
قائمة  على  السياحة  قطاع 
االستراتيجية  القطاعات 
أن  يمكنها  التي  الواعدة 
التنويع  في  بقوة  تساهم 
تعتبر  حيث  االقتصادي، 
السياحه كصناعة، من إحدى 
في  نمواً  القطاعات  أسرع 
ترتفع  أن  ويتوقع  العالم، 
الناتج  في  مساهمتها 

٢٠٤٠م،  العام  بحلول   %٦ إلى  حاليًا،   %٢.٦ من  اإلجمالي  المحلي 
وعليه تعمل السلطنة على الترويج للطبيعة الُعمانية الفريدة 
من نوعها، إلى جانب االستفادة من حسن الضيافة التي تعتبر 

مكون أصيل في الشخصية  الُعمانية.

محليًا،  األشهر  المتكامل  السياحي  المجمع  مسقط،  خليج 
المجال، حيث يوفر خيارات واسعة  يلعب دوراً حيويًا في هذا 
على صعيد العقارات المطروحة للتملك الحر، أو على مستوى 
الخيارات السياحية المتنوعة. يتألف المشروع الرائد من خمسة 
مناطق سكنية مميزة، تتنوع بين الشقق من غرفة أو غرفتي 
نوم،  غرف  بثالث  المزودة  الدوبليكس  وحدات  جانب  إلى  نوم، 
الفارهة  والمنازل  المنفصلة،  أو  المتصلة  الفيلل  إلى  وصواًل 
بخمسة غرف نوم والتي تم إنشائها على قمة التالل الصخرية 
التشكيلة  هذه  الرائع.   ُعمان  خليج  على  والمطلة  المرتفعة 
الواسعة من الخيارات تتوفر لكافة وتقدم نمط حياة فريد من 
نوعه. المشروع أيضًا يتضمن فندقان من فئة الخمسة نجوم 
بتصميم مستوحى من عراقة الثقافة والتراث الُعماني وبإدارة 
عمالق الضيافة مجموعة جميرا العالمية، واللذان سيشكالن 
بدون شك إضافة قيمة على مستوى األداء السياحي للسلطنة. 

فريد  خيار  توفير  هو  مسقط  خليج  لمشروع  الرئيسي  الهدف 
الخليج  زيارة  بإمكانهم  حيث  ُعمان،  لزيارة  القادمين  للسواح 
مسير  تنفيذ  أو  الخاص،  شاطئه  على  فريدة  بجولة  والقيام 
جبلي مميز على التالل التي تحيط بالمشروع، فضاًل عن إمكانية 
القيام باألنشطة المائية مثل الغطس والغوص، حيث سيقدم 

كال الفندقين تجارب غنية لزبائنهما على خليج ُعمان الفريد.

تستهدف  جداً  خاصة  رؤية  ضمن  مسقط  خليج  تطوير  تم 
االندماج بالطبيعة المحيطة وترجمة دفء التراث المحلي في 
ُعمان  كلية  طالب  الستقبال  نتطلع  المشروع.  تفاصيل  كافة 
لزيارتنا واإلطالع عن كثب  التدريسية  الهيئة  للسياحة وأعضاء 
على خليج مسقط الذي يقدم أعلى مستويات الفخامة في 

بيئة طبيعية أصيلة. 

السياحــة قطـــاع  من  إطاللة 
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حمود الحوسني
الرئيس التنفيذي لـ خليج مسقط

معرض ومؤتمر الغذاء والضيافة 2019م
ومؤتمر  لمعرض  رسميٍّ  كراٍع  الكلية  شاركت 
مركز  في  ُعِقَد  الذي  ٢٠١٩م،  والضيافة  الغذاء 

أكتوبر.  ١٦ إلى   ١٤ من  والمعارض  للمؤتمرات  ُعمان 

النسخة ٦ | ديسمبر ٢٠١٩م

زار معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية جناح كلية 
عمان للسياحة في معرض الغذاء والضيافة 2019م

نادي نوبل عمان ومجموعة موڤ جرين 
شاركت شبكة نوبل عمان التطوعي و التبادل الثقافي 

لكلية عمان للسياحة في مبادرة سباقة صديقة 
للبيئة مع المجموعة التطوعية المحلية ''موڤ جرين''. 

التعليم العالمي عبر اإلنترنت 
شاركت كلية عمان للسياحة في مبادرة التعلم 

التعاوني الدولي عبر اإلنترنت التي أطلقتها جامعة 
نبراسكا- لنكولن بالواليات المتحدة األمريكية. 


