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Dear OTC Students & 
Readers, 

Tourism is a key driver 
of the global economy 
and an important part 
of Oman’s future. It 
will bring additional 
economic prosperity, 
benefit the people of 
Oman and enhance its nature and culture. 
Soon, this sector will contribute significantly 
to our country’s GDP. As much as this is your 
mission, it is also the mission of TRANSOM! 

TRANSOM is the recently launched new 
brand identity, that plays an important role in 
developing the sector further together with 
all its stakeholders. Today, our new brand is 
represented through our 4,800 colleagues in 
the holding company ‘TRANSOM’, the ground 
handling business ‘TRANSOM Handling’, the 
catering business ‘TRANSOM Catering’, the joint 
ventured cargo ‘TRANSOM SATS Cargo’, the 
hospitality arm ‘TRANSOM Hospitality’ and our 
retail part ‘Muscat Duty Free’. 

With TRANSOM, we have embarked on a 
journey which embraces all of us in the sector 
and given ourselves a target to become the 
global benchmark in Hospitality and Logistics. A 
bold and audacious goal that we can achieve 
by thinking and acting ‘Unlimited’, delivering 
‘Understated Luxury’ with a vision for elegance, 
providing ‘Crafted Experience’ to our guests 
and continuously providing ‘Premium Service’ 
through our heartfelt Omani hospitality. 

At TRANSOM, we are constantly looking for 
great talents who want to make a difference 
through their hard and dedicated work. Are 
you ready to play your role in such a vibrant 
and prosperous sector? Then consider us for 
your next career step with infinite opportunities! 

TRANSOM. You. Unlimited. 

GREETINGS FROM THE INDUSTRY

Celebrating Women in Tourism
OTC organized the 5th edition of its annual 
forum ‘Lady Leaders – Women in Tourism’ to 
celebrate the growing female participation in 
the tourism & hospitality sectors. 

Cultural & International Street 
Food Day
The Student Affairs Department enhances 
campus activities by hosting the 1st Cultural & 
International Street Food Day 

Celebrating Our Graduates! 
171 students graduated from OTC last fall, 
comprising of 125 Diploma graduates and 
46 Bachelor’s graduates; out of the total 
graduates, 126 were females.

Dr. Khalfan Said Al Shueili 
Chief Executive Officer 
TRANSOM
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OTC Graduation Ceremony held at Oman Convention & Exhibition Centre 
under the patronage of HE Maitha Saif Majid Al Mahrouqi, Undersecretary 
of Ministry of Tourism



2 Zooming Into the Travel Sector

There is heightened emphasis on the tourism sector of the 
Sultanate as this dynamic industry is part of the 2040 vision for 
the country’s growth and development. With the launch of the 
new Muscat International Airport (MIA) last March, offering 96 
check-in desks and two 4,000-metres runways, these add-ons 
act as prominent features to welcome larger aircrafts and has 
the capacity to accommodate 20 million passengers.

We have seen a surge in the number of travellers; as of January 
2020, Oman Airports has reported 17,2 million passenger traffic, 
134 aircraft movement, 95 connected cities worldwide, and 34 
airlines in MIA. Testament to the continued improvement and 
progress of MIA, the airport secured the title of the ‘Best Airport 
in the Middle East’ during the 26th edition of the ‘World Travel 
Awards Middle East Gala Ceremony 2019’ held in Abu Dhabi, 
United Arab Emirates. 
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Adding to the success of MIA, the 
national airline continues its journey 
to success and Oman Air is known as 
the nation’s ‘Most Trusted Full Service 
Airline Brand’ in 2019 as per primary 
research conducted by Apex Media. 
Oman Air expands its global network 
by introducing codeshare flights with 
Malaysia Airlines flying into Kuala 
Lumpur, where passengers can now 
enjoy connecting to 18 destinations 
that include Penang, Kuching, Kota 
Kinabalu, Phuket, Singapore, Hong 
Kong, Sydney, Perth and more!

The first low-cost airline in the 
Sultanate, SalamAir, focuses 
on convenient travel options 
and continually adds exciting 
destinations to its brimming list. 
The airline’s latest promotion is 
the ‘Tempting Tuesday’ offer, 
comprising of 21 destinations 
and starting at only 21 OMR for 
one-way trips! SalamAir expands 
its wings to Asia by adding Phuket 
and Colombo to its destinations. 
As of last November, travellers 
can enjoy direct flights from 
Muscat to Bahrain. 

Oman Air

SalamAir Oman Airports
24351234
www.omanairports.co.om
     omanairports

...............................................

Oman Air
24531111
www.omanair.com
     omanairofficial

...............................................

SalamAir
24272222
www.salamair.com
     salamair
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OTC Organises 5th Edition of ‘Women in Tourism’ Forum

Lady Leaders – Women in Tourism

Oman Tourism College (OTC) organised 
the fifth edition of its annual forum 
‘Women in Tourism’, at its premises on 
30 December, under the patronage 
of HE Dr Tahira Abdul Khaliq Al Lawati, 
Shura representative of the Wilayat 
of Muttrah. The forum is conducted 
annually to celebrate the growing 
female participation in the tourism and 
hospitality sectors in the Sultanate.

The participating speakers included 
Nadhira Al Harthy, Adventurer, who 
gave a presentation titled ‘The Road to 
Everest’; Shamsa Al Wardi, HR Manager 
at Kempinski Hotel Muscat, who spoke 
about her career in the tourism sector; 
May Al Kaabi, Tour Guide, who shed 

light on the international standards set 
for tour guiding and Jihad Al Harassi, 
tourism lecturer, who talked about how 
to achieve a balance between work 
and personal life. 

The forum included a panel discussion 
entitled, ‘A Female Perspective: 
Overcoming Challenges’, which 
involved attendees in discussions about 
topics related to the challenges faced 
by women working in the tourism 
sector and how to overcome them. 
The event also showcased the various 
opportunities presented by the sector 
for the young generation and Omani 
women in particular. It concluded with 
an interactive Q&A session.

Panel discussion entitled, ‘A Female Perspective: Overcoming Challenges’

HE Dr Tahra Abdul Khaliq Al Lawati, Shura representative of Wilayat Muttrah

“The hosting of this event 

is aimed at empowering 

women and supporting 

them in recognising 

their importance 

towards contributing 

towards the sector. The 

event was a platform 

to showcase available 

opportunities and to 

share in the testament 

and success stories of 

female entrepreneurs 

who have been able to 

achieve success in their 

own way, in respective 

fields.”

Sariya Nasser 
Al Ismaili
Acting Director of MarketingWomen in Tourism                wit_oman 



4 Cultural & International Street Food Day

Cultural & International Street Food Day
The Student Affairs Department 
organized the college’s first edition 
of Cultural & International Street Food 
Day that took place on December 
16-17th. The event was open to the 
public and mainly targeted high-
school students to learn more about 
the college, in addition to supporting 
SMEs through inviting a diverse 

selection of food vendors to promote 
their offerings. Various competitions 
took place including a photo contest, 
essay competition and a travel 
challenge. Participating schools got the 
opportunity for diverse cultural exposure, 
experienced delicacies from across the 
globe, and showcased their creative 
talents! 



5Graduation Ceremony 

Oman Tourism College (OTC) 
celebrated the graduation of its 
students in various courses from both 
the Diploma and Bachelor’s degrees 
on Wednesday, December 18. The 
ceremony witnessed the graduation 

Graduation Ceremony 
of the 9th and 10th Diploma batch 
and the 2nd Bachelor batch. The 
graduation ceremony was held at 
the Oman Convention & Exhibition 
Centre under the patronage of HE 
Maitha Saif Majid Al Mahrouqi. 

A total of 171 students graduated 
this year from OTC, which comprised 
of 125 Diploma graduates and 46 
Bachelor’s graduates. Additionally, 
out of the total number, 126 were 
female graduates.

“Today we are celebrating 
an occasion that all of 
our students have been 
waiting for passionately. 
I would like to extend my 
warmest congratulations 
to all the graduates and 
wish them the best of luck 
in shaping the future of 
tourism. Your experience at 
the college will prepare you 
for the upcoming career 
prospects in the tourism 
industry, which is one of the 
most prominently targeted 
sectors of the Sultanate’s 
economy. As the only 
academic institution in 
Oman fully specialising in 
tourism and hospitality, this 
enhances your readiness 
to contribute effectively 
towards the development 
and enhancement of 
Oman’s tourism sector.”

Dr. Abdulkarim Al Mughairi
Dean

171  S tudents

126  females

125
Diploma

46
Bachelors



6 OTC Activities

Oman Tourism College celebrates the annual Omani Women’s Day with Omran Group and subsidiaries, held at Oman Convention & 
Exhibition Center.

Women’s Day Celebration

In line with its efforts to promote voluntary 
activities and its commitment to giving back 
to the community, Oman Tourism College 
(OTC) recently organised a Blood Donation 
Drive on December 15, in collaboration 
with the Central Blood Bank. The drive took 
place at the OTC premises and saw the 
presence of over 90 members from the 
OTC community and the public, coming 
together to contribute to the cause.

OTC launched its new website and WhatsApp Business account. For inquiries, 
contact +968 7909 7984.

Corporate Social 
Responsibility: Blood 
Donation Drive 

omrangroupom



7Short Courses: Training & Professional Development Unit

Culinary Students On-
The-Job Training

We extend our congratulations to 
our Culinary students for completing 
on-the-job training with our industry 
partner, Muscat InterContinental Hotel. 

Frst Aid Workshop
 

The Training & Professional Development Unit welcomed Mr. Afan Awlad Thani in 
conducting the “First Aid Workshop” for Tour Guide students in preparation for practical 
excursions.   

Mr. Nouh Al Hamdani

OTC alumni of 2011, Mr. Nouh Al Hamdani, inspires future Tour Guides through 
engaging in field trips to explore the geography of Omani mountains. At the 
College, we place high emphsis on practical learning to prepare Tour Guides 
through trekking, camping preparations and overnight excursions. He is also the 
founder of Tabasheer, bringing the taste of Omani hospitality from organic palm 
tree dates straight from local farms to travelers around the world. Tabasheer’s 
values: Sustainability, Omani, Quality, Kidness and Health.

Contact Details: 
Email: tabasheeres.d@gmail.com 
Mobile: 91226228

Trekking in Al-Riyam 
Tour Guide module students explored the 
trekking trail in Al-Riyam, which comes as 
part of their programme activities.

Ready for Camping 
Season

TOUR GUIDE ACTIVITIES
SHORT COURSES

SUCCESS STORIES

WORKSHOP

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

Tour Guide students prepare for camping 
trips around the Sultanate.

tabasheer_dates

TabasheerO



8 Academic Activities

Guest Lecture: Importance of Technology in Tourism   
CEO of Godoba Platform, Mr. Ra’ad Al Abri, delivered a lecture to 
E-tourism Module students on the importance of technology in fostering 
the tourism sector & opportunities for SMEs in the industry on Wednesday, 
30th October 2019. 

Tourism Awareness Workshop
In collaboration with Director General of Tourism in South Al Sharqiyah, OTC 
Lecturer Badar Al Dhuhli conducted a Tourism Awareness workshop for 84 
Career Guidance teachers working at the Ministry of Education.

Italian Cuisine Week 

Dr. Angelo Battaglia, Head of Department 
of Tourism & Hospitality Management, 
presented the topic “Geographical 
Indications & Food Labeling – Food 
Education, the Culture of Taste” during 
the Italian Cuisine Week in Oman.

Junior Tour Guide 
Programme  
OTC collaborates with the National 
Center of Career Guidance at Ministry of 
Education to kick-off the Junior Tour Guide 
Programme; it aims to encourage school 
students to join the tourism sector.

George W. Bush: Thank You 
Letter From the United States 
Former US President, George W. Bush, 
writes a thank you letter to OTC’s Tour 
Guide Lecturer, Mr. Badar Al Dhuhli.

Research proposal entitled ‘Capital 
Budgeting Practices in Oman 
Manufacturing Sector’ has been approved 
for funding by the Research Council. Oman 
Tourism College wishes Dr. Abdelbaset 
Ramadan Queiri and his Core Team all the 
best!

Research: Capital Budgeting 
Practices in Oman 
Manufacturing Sector



9Student Activities

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

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

Yahya Al Zadjali has been re-elected as President 
of the Student Advisory Council for 2019/2020 
with the launch of a brand new identity. 

OTC Tourister’s Club organized a 2-week 
self-defense class for members of the 
College’s community.

touristers@otc.edu.om

The Marketing Club hosted Omani 
Entrepreneur, Nasser Al Harthi, to share 
his entrepreneurial journey in the tourism 
sector with Tourism Marketing students 
and how he balances his full-time job as 
a marketer in Ooredoo. Key ingredients 
to his success: Positive, Passionate and 
Innovative! 

the.navigator.om

The Student Advisory Council in collaboration with Touristers Club organized a trip for the 
students to Al Sawadi Beach Resort, where activities involved beach games, buffet style 
lunch and afternoon tea.

Members of OTC’s Tourister’s Club 
embarked on an educational trip to Sur City, 
one of the ancient Omani cities located in 
Ash Sharqiyah South Governorate.

Student Advisory Council 2019/2020

Touristers Club

Marketing Club 

Al Sawadi Beach Resort Trip 



10 Noble Oman - Volunteering & Cultural Exchange Network

Noble Oman Club, the volunteering and 
cultural exchange network of the Oman 
Tourism College, has announced the 
opening of its registration process for its 
2020 International Summer Programme. 
The programme will see the club extend 
its travels to three different countries, 
namely, Tunisia, Azerbaijan and Bahrain 
and aims to provide participants with 
an enriching experience that combines 
the concepts of both, tourism and 
volunteering.

Oman Tourism College congratulates Dr. Don Anton for winning the prestigious 
Outstanding Coordinator Award for his initiatives in engaging OTC students in 
cultural exchange, volunteerism and environmental protection programmes 
globally. The award is presented at the 2020 edition of the International Education 
Summit & Awards in Bangkok, Thailand

Noble Oman 2020 Programme

Congratulations to Dr. Don Anton

This year’s summer programme 
comprises of educational tourism trips 
to Tunisia, Azerbaijan and Bahrain, with 
a diverse range of activities offered in 
each country.

OTC’s Summer Programme is open to 
the public. Those wishing to participate 
can visit the college’s website, click on 
‘Life at OTC’ followed by ‘Volunteering 
and Cultural Exchange’ and fill the 
form. 

SEATS ARE LIMITED AND REGISTRATIONS 
END ON MAY 15, 2020.

Noble is 
Volunteering; 

Volunteering is 
Noble 

Instagram
  nobleoman 



نوبل يعني
التطوع، والتطوع 

يعني نوبل
اإلنستجرام

@nobleoman 
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أعلن نادي نوبل عمان، شبكة التبادل الثقافي 
فتح  عن  للسياحة،  عمان  لكلية  والتطوعي 
لعام  الصيفي  البرنامج  في  التسجيل  باب 
األنشطة  من  العديد  يشمل  والذي   .2020
في  ستقام  والتي  والمتنوعة  الممتعة 
وأذربيجان  تونس  وهي  مختلفة  دول  ثالثة 

والبحرين.

منح  إلى  الصيفي  البرنامج  يهدف  حيث 

المرموقة  المتميز  أنتون على فوزه بجائزة المنسق  تهنئ كلية عمان للسياحة الدكتور/ دون 
مستوى  على  البيئة  وحماية  والتطوعي  الثقافي  التبادل  ببرامج  الطلبة  إشراك  في  لمبادراته 

تايالند. بانكوك،  في  الدولي  التعليم  قمة  من   2020 نسخة  في  الجائزة  تمنح  العالم. 

برنـــــامج نـــــادي نــــوبل عـــــمان 2020

تهانينا للدكتور/ دون آنتون 

بين  تدمج  ومميزة  مختلفة  تجربة  المشارك 
التطوعي. والعمل  السياحة 

الصيفي  البرنامج  في  التسجيل  يقتصر  وال 
للراغبين  يمكن  حيث  الكلية،  طالب  على 
موقع  زيارة  عبر  التسجيل  من  بالمشاركة 
الكلية”  في  “الحياة  إلى  الذهاب  ثم  الكلية 
التطوعي/التبادل  “العمل  على  الضغط  ثم 
بالبرنامج. الخاصة  االستمارة  وتعبئة  الثقافي” 



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
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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 

نادي توريسترز

للمجلس  رئيًسا  الزدجالي  يحيى  انتخاب  إعادة  تم 
الهوية  إطالق  مع   ٢٠٢٠/٢٠١٩ لسنة  الطالبي  االستشاري 

الجديدة للمجلس.

شاطئ  منتجع  إلى  طالبية  رحلة  توريسترز  نادي  مع  بالتعاون  الطالبي  االستشاري  المجلس  نظم 
السوادي، حيث شمل جدول الرحلة القيام بالعديد من األنشطة الممتعة شملت األلعاب الشاطئية 

و الترفيهية.

لمدة  تدريبية  دورة  توريسترز  نادي  نظم 
لمجتمع  النفس  عن  الدفاع  حول  أسبوعين 

االكلية.

إلى  تعليمية  رحلة  توريسترز  نادي  أعضاء  نظم 
العمانية  المدن  إحدى  الجميلة،  صور  مدينة 
البحرية الواقعة في محافظة جنوب الشرقية. 

المجلس االستشاري الطالبي 2020/2019

رحلة إلى منتجع شاطئ السوادي

نادي التسويق
العماني  األعمال  رائد  التسويق  نادي  استضاف 
األعمال  ريادة  في  قصته  ليشارك  الحارثي  ناصر 
التسويق  طالب  مع  السياحي  بالقطاع 
العمل  بين  التوازن  تحقيق  وكيفية  السياحي 
أوريدو.  شركة  في  كمسوق  ووظيفته  الحر 
اإلجابية  بـ:  التحلي  هو  نجاحه  سر  عن  ويقول 

والشغف واالبتكار. 

touristers@otc.edu.om

the.navigator.om

األنشطة الطالبية
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محاضرة من ضيف: أهمية التكنولوجيا في السياحة 
عن  محاضرة  بإلقاء  »جودوبا«،  لمنصة  التنفيذي  الرئيس  العبري،  رعد  الفاضل  قام 
الصغيرة  للشركات  المتوفرة  والفرص  السياحي  القطاع  تعزيز  في  التكنولوجيا  أهمية 
يوم  وذلك  اإللكترونية  السياحة  مقرر  طالب  إلى  الواعد  القطاع  هذا  في  والمتوسطة 

األربعاء ٣٠ أكتوير من العام الفائت.

ورشة عمل توعوية عن السياحة
بالتعاون مع إدارة السياحة في محافظة جنوب الشرقية، أجرى المحاضر بدر الذهلي من 
كلية عمان للسياحة ورشة عمل توعوية عن السياحة لـ٨٤  مدرًسا من مدرسي التوجيه 

المهني العاملين في وزارة التربية والتعليم.

اإليطالية المأكوالت  أسبوع 
قسم  رئيس  باتاليا،  أنجيلو  الدكتور  قدم 
حول  عرًضا  بالكلية،  الضيافة  وإدارة  السياحة 
األغذية-  وتصنيف  الجغرافية  »المؤشرات 
أسبوع  خالل  التذوق«  وثقافة  الغذائي  التعليم 

المأكوالت اإليطالية الذي أقيم في السلطنة.

برنامج المرشد السياحي للصغار
شراكة تعاون بين كلية عمان للسياحة ومركز 
لبدء  والتعليم  التربية  بوزارة  الوظيفي  التوجيه 
يهدف  الذي  للصغار  السياحي  المرشد  برنامج 
إلى تشجيع طالب المدارس على االنضمام إلى 

قطاع السياحة.

جورج دبليو بوش: يقدم رسالة 
شكر من الواليات المتحدة 

األمريكية
للواليات  األسبق  الرئيس  بوش،  جورج  قدم 
بدر  لألستاذ  شكر  رسالة  األمريكية،  المتحدة 
كلية  في  السياحي  اإلرشاد  محاضر  الذهلي، 

عمان للسياحة.

تمويل  على  العلمي  البحث  مجلس  وافق 
البحث المقترح بعنوان »ممارسات إعداد الموازنة 
الرأسمالية في قطاع الصناعة العماني«. وتتمنى 
عبد  للدكتور  التوفيق  كل  للسياحة  عمان  كلية 

الباسط رمضان القويري وفريقه. 

بحث حول: ممارسات إعداد 
الموازنة الرأسمالية في قطاع 

الصناعة العماني 
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طالب قسم الطهي:
التدريب على رأس العمل 

على  الطهي  قسم  طالب  جميع  نهنئ 

مع  العمل  رأس  على  التدريب  إكمالهم 

شريكنا فندق إنتركونتيننتال مسقط. 

ورشة عمل عن اإلسعافات األولية 
رحب قسم التدريب والتطوير المهني باألستاذ عفان أوالد ثاني لتقديم ورشة عمل عن اإلسعافات 

األولية لطالب اإلرشاد السياحي بدافع تحضيرهم للرحالت الميدانية. 

األستاذ نوح الحمداني 
٢٠١١، وهو يلهم المرشدين  األستاذ نوح الحمداني هو أحد خريجي كلية عمان للسياحة عام 
الستكشاف  المختلفة  الميدانية  الرحالت  في  المشاركة  خالل  من  المستقبليين  السياحيين 
التمور  تقديم  في  المتخصصة  تباشير  شركة  مؤسس  أنه  كما  العمانية،  الطبيعة  جغرافية 
العمانية مباشرة من المزارع المحلية في قالب من الضيافة العمانية األصيلة إلى المسافرين 
ذات  خالصة  عمانية  منتجات  وتقديم  االستدامة  في:  تباشير  قيم  وتتمثل  العالم.  حول  من 
العملي  للتدريب  للسياحة  ُعمان  كلية  في  كبيرة  أهمية  نولي  أيًضا  ونحن  وصحية.  جودة 
وإعداد المرشدين السياحيين من خالل المشاركة في الرحالت وما يتضمنه ذلك من تجهيز 

التحضيرات الالزمة إلعداد المخيمات والقيام بالرحالت الليلية.

معلومات التواصل:
tabasheeres.d@gmail.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 91226228

رحلة مشي إلى ريام
قام طالب مقرر اإلرشاد السياحي باستكشاف 
من  كجزء  يأتي  والذي  ريام،  في  المشي  مسار 

أنشطة المقرر الدراسي.

هل أنتم مستعدون لموسم 
التخييم؟

أنشطة اإلرشاد السياحي
الدورات القصيرة

قصص النجاح

ورش العمل

طالب اإلرشاد السياحي يقومون بإعداد رحالت 
التخييم حول السلطنة.

القصيرة،  الدورات  حول  المعلومات  من  للمزيد 
والتطوير  التدريب  قسم  مع  التواصل  يرجى 

المهني على tpd@otc.edu.om او اإلتصال على
  2451 2301/311/312

tabasheer_dates

TabasheerO
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احتفلت كلية عمان للسياحة بيوم المرأة العمانية مع الشركة العمانية للتنمية السياحية )عمران( والشركات التابعة لها والذي أقيم في مركز عمان 
للمؤتمرات والمعارض. 

احتفاالت يوم المرأة العمانية

االجتماعية  لمسؤوليتها  ممارستها  إطار  في 
ثقافة  غرس  في  المبذولة  جهودها  وتعزيز 
التطوع والعطاء للمجتمع، نظمت كلية عمان 
»مًعا  شعار  تحت  بالدم  للتبرع  حملة  للسياحة 
بنك  مع  بالتعاون  واعٍي«  مجتمٍع  أجل  من 
الدم المركزي. وقد أقيمت الفعالية في قاعة 
 ١٥ األحد  يوم  الرئيسي  بالمبنى   ١ المناسبات 
متبرًعا   ٩٠ من  أكثر  مشاركة  وشهدت  ديسمبر، 
إلى  واإلدارية،  األكاديمية  والهيئة  الطلبة  من 
جانب عدد من أفراد المجتمع الذين رغبوا في 

المشاركة لدعم هذه المبادرة المجتمعية.

دشنت كلية عمان للسياحة موقعها اإللكتروني الجديد ورقم الواتساب الخاص 
بها، لالستفسارات يرجي التواصل معنا على ٧984 ٧909 968+  

المسؤولية االجتماعية: حملة 
التبرع بالدم

omrangroupom

أنشطة كلية عمان للسياحة
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م  يو حة  للسيا ن  عما كلية  حتفلت  ا
يج  بتخر  ٢ ٠ ١ ٩ يسمبر  د  ١ ٨ ء  بعا ر أل ا
مختلف  في  طلبتها  من  كبة  كو
م  بلو لد ا حلتي  مر من  ت  لتخصصا ا
ا  هذ شهد  حيث   ، س يو ر لو لبكا ا و
سعة  لتا ا فعة  لد ا يج  تخر لحفل  ا

حـــــفل التـــــــخرج
م  بلو لد ا ة  د شها حملة  من  ة  شر لعا ا و
ة  د شها حملة  من  نية  لثا ا فعة  لد ا و
ج  لتخر ا حفل  قيم  أ و  . س يو ر لو لبكا ا
ض  ر لمعا ا و ت  ا تمر للمؤ ن  ُعما كز  مر في 
سيف  بنت  ء  ميثا ة  د سعا ية  عا ر تحت 

. قية و لمحر ا

ت  يجا لخر ا و يجين  لخر ا لي  جما إ بلغ  و
من  يجة  خر و يًجا  خر  ١ ٢ ٥ بين  ا  عو ز تو  ١ ٧ ١
يجة  خر و يًجا  خر  ٤ ٦ و م  بلو لد ا حلة  مر
بلغ  كما    ، س يو ر لو لبكا ا حلة  مر من 
لي  جما إ من   ١ ٢ ٦ ت  يجا لخر ا د  عد

  . جين لمتخر ا لطلبة  ا

“المرحلة القادمة من 
مسيرتكم المهنية، 

تلك المرحلة التي كلي 
ثقة بأنكم ستساهمون 
خاللها في رسم مالمح 

أكثر إشراقًا لمستقبل 
ُعمان السياحي. المعارف 

والعلوم والمهارات 
التي تسلحتم بها خالل 
فترة دراستكم بالكلية، 
ستكون خير ُمعين لكم 

على تجاوز التحديات التي 
تنتظركم في حياتكم 

العملية.”

الدكتور عبدالكريم بن سلطان 
المغيري

الكلية عميد   

١٧١ طــــــالب

١٢٦ طــــالبة

125
دبلوم

46
باكلوريس

حفل التخرج
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يوم مفتوح للتبادل الثقافي الدولي واألطباق الشعبية 
الكلية  في  الطالب  شؤون  قسم  نظم 
للتبادل  المفتوح  اليوم  من  األولى  النسخة 
وذلك  الشعبية  واألصباق  الدولي  الثقافي 
في الفترة من ١٦ إلى ١٧ ديسمبر ٢٠١٩. وشهد 
واستهدف  للجميع  عاًما  الحضور  تفاعاًل 
و  الثانوية  المدارس  طالب  خاص  بشكل 
بالكلية،  لتعريفهم  الخاصة  الجامعات 
الصغيرة  الشركات  دعم  إلى  باإلضافة 

والمتوسطة من خالل دعوة مجموعة متنوعة 
هذا  في  للمشاركة  الشبابية  المشاريع  من 
من  العديد  الفعالية  تخلل  المميز.  الحدث 
التقاط  مسابقة  تضمنت  التي  المسابقات 
السفر.  وتحدي  المقاالت  وكتابة  صورة  أفضل 
أنهم  كما  الطالب،  معلومات  الفعالية  وأثرت 
حظيوا بفرصة تذوق أطباق مميزة من مختلف 

دول العالم وعرض إبداعاتهم.

يوم مفتوح للتبادل الثقافي الدولي واألكالت الشعبية 
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كلية عمان للسياحة تنظم ملتقى »المرأة في السياحة« في نسخته  ٥
الحضور مسيرتها  التي شاركت  الوردية  شمسة 
في قطاع السياحة، إلى جانب جهاد الحراصية 
التي تحدثت عن  المحاضرة في علوم السياحة 
كيفية تحقيق التوازن بين الحياة العملية والحياة 
السياحية  المرشدة  الملتقى  وأختتمت  الخاصة 
مي الكعبي بعرض مرئي عن أفضل الممارسات 

في اإلرشاد السياحي.

تطرقت  نقاشية  جلسة  الملتقى  وتضمن 
في  العاملة  المرأة  تواجهها  التي  للتحديات 
إلى  عليها،  التغلب  وكيفية  السياحي  القطاع 
جانب الفرص الواعدة التي يقدمها هذا القطاع 
وجه  على  الُعمانية  والمرأة  الشاب  للجيل 

الخصوص. وتضمن الملتقى جلسة نقاشية.

جلسة نقاشية بعنوان »منظور نسائي: التغلب على التحديات«

سعادة الدكتورة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية، عضوة مجلس الشورى ممثلة والية مطرح

»يأتي اهتمام الكلية 
بتنظيم هذا الملتقى 

إلبراز دور المرأة في 
هذا القطاع المهم 

من خالل توفير 
منصة الستعراض 

الفرص المتاحة 
ومناقشة التحديات 

وطرق التغلب عليها 
ومشاركة التجارب 

الناجحة لرائدات 
أعمال استطعن شق 

طريقهن والوصول إلى 
مراتب متقدمة كل 

في مجالها«.

سريا بنت ناصر اإلسماعيلية
التسويق  مدير  بأعمال  القائمة 

للسياحة عمان  كلية 

نظمت كلية عمان للسياحة النسخة الخامسة 
من الملتقى السنوي »المرأة في قطاع السياحة« 
قاعة  في  وذلك   ٢٠١٩ ديسمبر   ٣٠ االثنين  يوم 
سعادة  رعاية  تحت  الكلية  بمبنى  المناسبات 
الدكتورة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية، عضوة 
مجلس الشورى ممثلة والية مطرح. ويتم تنظيم 
النسائية  بالمشاركة  لالحتفاء  سنويًا  الملتقى 
في  والضيافة  السياحة  قطاعي  في  المتنامية 

السلطنة.

بطلة  من  كٍل  المتحدثات  قائمة  وتضمنت 
عرًضا  قدمت  التي  الحارثية  نظيرة  المغامرات 
ومديرة  إفرست«،  قمة  إلى  »الطريق  بعنوان 
الموارد البشرية في فندق كمبينسكي مسقط، 

wit_oman السياحة في  المرأة 

المرأة في قطاع السياحة
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هنالك تركيز متزايد على قطاع السياحة في السلطنة لكونه قطاع 
حيوي وجزء ال يتجزأ من رؤية السلطنة ٢٠٤٠ للنمو والتطور. ويأتي تدشين 
الجديد في مارس ٢٠١٨ إضافة قيمة للقطاع،  الدولي  مطار مسقط 
حيث يوفر ٩٦ مكتًبا لتسجيل الدخول واستالم األمتعة ومدرجين اثنين 
بطول ٤،٠٠٠ متر الستقبال الطائرات الكبيرة واستيعاب األعداد الضخمة 

من المسافرين التي تصل إلى ٢٠ مليون مسافر.

مطارات  أعلنت  حيث  ملحوًظا،  ارتفاًعا  المسافرين  أعداد  وشهدت 
مليون   ١٧،٢ استقبالها   عن  الحالي  العام  من  يناير  شهر  في  عمان 
مسافر و١٣٤ طائرة ورحالت إلى ٩٥ مدينة في شتى أنحاء العالم و٣٤ 
إلى  واضحة  إشارة  وفي  الدولي.  مسقط  مطار  في  طيران  خطوط 
جهود التطوير والتحسين المستمرة، حاز مطار مسقط الدولي جائزة 
»أفضل مطار في الشرق األوسط« خالل الحفل الختامي لجوائز السفر  

العالمية ٢٠١٩ الذي أقيم في أبوظبي باإلمارات العربية المتحدة.

١٧١
المعرض

٩٥
المعرض

١٣٤
المعرض

١٧.٢
المعرض

0٢
المعرض

٩٦
المعرض

هو أول ناقل اقتصادي في السلطنة 
منخفضة  رحالت  يقدم  حيث 
التكاليف إلى مجموعة متنوعة من 
ويقدم  الرائعة.  العالمية  الوجهات 
طيران السالم عرض مميز أيام الثالثاء 
حيث يقدم رحالت بأسعار مخفضة 
ريال عماني  إلى ٢١ وجهة بدًءا من ٢١ 
طيران  وأضاف  الذهاب.  لرحالت 
رحالته  شبكة  إلى  مؤخًرا  السالم 
في آسيا مدينتي بوكيت وكولومبو. 
ومنذ نهاية نوفمبر  ٢٠١٩ أصبح بإمكان 
بالرحالت  االستمتاع  المسافرين 

المباشرة من مسقط إلى البحرين.

الطيران العماني

مطارات عمانطيران السالم
24351234

www.omanairports.co.om
     omanairports

...............................................

الطيران العماني
24531111

www.omanair.com
     omanairofficial

...............................................

طيران السالم
24272222

www.salamair.com
     salamair

مسقط  مطار  حققه  الذي  النجاح  إلى  إضافة 
مسيرته  للسلطنة  الوطني  الناقل  يواصل  الدولي، 
فقد  واإلنجازات  النجاح  من  المزيد  تحقيق  نحو 
ثقة  األكثر  التجارية  »العالمة  جائزة  مؤخًرا  حصد 
الذي  للبحث  وفًقا   ٢٠١٩ لعام  الطيران«  فئة  عن 
على  عمل  كما  لإلعالم.   القمة  شركة  أجرته 
الرحالت  بإدخال  العالمية  رحالته  شبكة  تعزيز 
إلى  الماليزي  الطيران  مع  المشترك  الرمز  بنظام 
كوااللمبور، حيث يمكن للمسافرين اآلن السفر إلى 
١٨ وجهة تتضمن بينانج وكوتشينج وكوتا كينابالو 
وبوكيت وسنغافورة وهونج كونج وسيدني وبيرث 

وغيرها الكثير.

التركيز على قطاع السياحة



www.otc.edu.om

ُعمان  كلية  طالب  األعزاء 
للسياحة: 

من  السياحة  صناعة  تعتبر 
االقتصادية  القطاعات  أهم 
العالم،  مستوى  على 
محوراً  كونها  عن  فضاًل 
والتنويع  للنمو  أساسيًا 
المستوى  على  االقتصادي 
أن  لها  ويمكن  الوطني، 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  تعزيز  في  كبير  بشكل  تساهم 
فهي  الواعد،  االختصاص  هذا  في  تدرسون  وكونكم  للبالد. 
إال  المستقبل،  في  األهداف  هذه  تحققوا  أن  أنتم  مهمتكم 
معكم  سنكون  أيضًا  فنحن  هنا  وحدكم  تكونوا  لن  أنكم 

في »ترانُزم«!

الُعمانية  للشركة  الجديدة  التجارية  الهوية  هي  ترانُزم 
لخدمات الطيران والتي تم إطالقها مؤخًرا، حيث نقوم بدور 
زمالئنا  مع  السلطنة  في  السياحة  قطاع  تطوير  في  هام 
كافة  في  موظف   ٤٨٠٠ إلى  اليوم  عددهم  يصل  الذين 
الشركات المنضوية تحت مظلتنا مثل شركة المناولة األرضية 
وشركة  للتموين«  »ترانُزم  التموين  وشركة  للمناولة«  »ترانُزم 
ذراع  عن  فضاًل  للشحن«  ساتس  »ترانُزم  المشترك  الشحن 

الضيافة  »ترانُزم الضيافة« و«السوق الحرة مسقط«. 

تطوير  رحلة  بدأنا  أننا  القول  يمكن  »ترانُزم«  عن  الكشف  مع 
في  عالمية  مستويات  تحقيق  مستهدفين  السياحة  قطاع 
هذا  أن  بالطبع  نعلم  اللوجستية.  والخدمات  الضيافة  مجال 
ومن  السبل  بكافة  لتحقيقه  سنسعى  أننا  إال  كبير  الهدف 
رائدة ومبتكرة  الصندوق وإطالق مبادرات  التفكير خارج  خالل 
تقدم مفهوم الرفاهية والخدمات المتميزة بلمسات محلية 

مستوحاة من قيم الضيافة الُعمانية األصيلة. 

المميزة  المواهب  عن  باستمرار  نبحث  نحن  ترانُزم،  في 
يتجاوز  عمل  تقديم  أجل  من  وتتفانى  للتغيير  تسعى  التي 
ليكون  وتسعى  هؤالء  من  كنت  فإذا  التقليدية،  المستويات 
النابض  القطاع  هذا  مستقبل  مالمح  رسم  في  بارز  دور  لك 
نحو  خطواتك  أول  لتخطو  معنا  بالتواصل  تتردد  ال  بالحياة، 

مستقبل زاهر وبال حدود. 

ترانُزم. ال حدود.

السياحــة قطـــاع  من  إطاللة 

ص . ٣

ص . ٤

ص . ٥

د.خلفان سعيد الشعيلي
الرئيس التنفيذي

ترانُزم

االحتفال بالمرأة في قطاع السياحة
ملتقى القيادات النسائية في القطاع السياحي 

)النسخة الخامسة(  »المرأة في السياحة« لالحتفاء 
بالمشاركة النسائية المتنامية في قطاع السياحة.

النسخة ٧ | مارس ٢٠١٩م

حفل تخرج كلية عمان للسياحة الذي أقيم في مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض تحت 
رعاية سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة.

يوم مفتوح للتبادل الثقافي الدولي 
و األطباق  الشعبية 

بمشاركت المدارس  و الكليات الخاصة نظم  قسم 
شؤون الطلبة اليوم المفتوح للتبادل الثقافي. 

االحتفال بالخريجين
كلية عمان للسياحة ترفد سوق العمل لعدد ١٧١

 خريج و خريجة. منهم ١٢٥ من مرحلة  الدبلوم و ٤٦ 
من مرحلة البكالوريوس.


