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Known for its hospitable 
& welcoming approach, 
Oman is now being 
positioned as a luxurious 
destination for tourism 
in the GCC and 
international travelers 
alike. In its ever growing 
economy, the hospitality 
sector in the Sultanate 
witnesses a healthy and steady growth which in 
return creates larger job opportunities for Omanis. 
Supported by market trends and reports the GCC 
and Oman specifically showcased an increase in 
the growth in revenues and a significant increase 
in the total number of guests in the Sultanate’s 
hotels overall. As one of the key players in the 
Sultanate of Oman, the InterContinental Hotels 
Group (IHG) has played and continues to play 
a significant role in supporting Omani talents 
across the country, providing those individuals 
a platform to pursue their career goals. Over 
the years, IHG has taken in students and helped 
them learn and develop their skills within this 
diverse industry. On an average of 30+ students 
annually, InterContinental Muscat, provides 
students with internship programs to support them 
with their aspirations and help them pave their 
way within the hospitality sector. Each student is 
given the opportunity to work in the department 
of their choice and as an operator they are 
then coached, mentored and taught on how 
to provide guests, colleagues and stakeholders 
with the right service. Omanis have proven time 
and time again that they are not only capable 
of demonstrating hospitable attitude but have 
also shown and excelled in various operational 
and administrative departments alike. At the 
InterContinental Muscat, we have seen year 
on year growth with Omanisation and have 
witnessed young Omanis excel and grow 
within their respected departments reaching 
managerial positions and leading departments 
as a whole.With the current internship program 
in place, internees are monitored and individuals 
who show determination are given permanent 
work opportunities within the hotel.
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2 OTC News

Qais Al Hosni joined OMRAN in 2013 as Head of CEO Office 
with more than 20 years of experience in senior roles across 
Oman’s public and private sectors, Qais has recently held 
the position of VP - Corporate & Government Affairs to 
oversee a number of divisions which maintain OMRAN’s 
brand presence and reputation, as well as ensuring a robust 
protocol management and external communication with 
all relevant government authorities and stakeholders, 
including high dignitaries and senior executives in both 
government and private sector, and leads Omran’s 
Executive Office - planning, organizing, and executing 
important activity with the board and management on a 
daily basis.

During his 20-year professional journey, Al Hosni acquired 
an accumulative experience that covered multiple 
fields spanning Finance, Auditing, HR & Administration 
Management, Public Relations, Tendering & Contract 
Management. Some of the key positions he has held were; 

General Manager of Al Batinah Development Association 
(BDA) representing the mega industry at Sohar Industrial 
Port, and Director of Public Affairs at the Ministry of Awqaf & 
Religious Affairs.

Al Hosni served the country through his dynamic role of 
being an elected Member of Majliss A’Shura (The Omani 
Parliament) in mid-90’s.

Bringing expertise gained in numerous industries to his role, 
Al Hosni’s multi-faceted career positions him as a natural 
candidate to assist with the highest levels of decision 
making in Omran’s bid to drive the investment, growth and 
development of the country’s rapidly growing tourism sector.

Al Hosni has an equally impressive academic background, 
with a degree in Liberal Studies from Seattle University, and 
diplomas in Arts & Sciences and general studies, after six 
years of study in Washington, USA.

Biography: Qais bin Zahir Al Hosni - OTC Chairman

Oman Tourism College cordially welcomes 
the new board, and wish them all the best 
in leading our journey towards Shaping the 
Future Face of Tourism
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The tourism sector in Oman is thriving 
as the Ministry of Heritage & Tourism 
confirmed that the country welcomed 
3.5 million visitors in 2019, which marks 
an increase of 8.2% in comparison to the 
previous year. 

96 tourism projects are in the works and 
expected to be opened during 2020-
2021, which acts as further testament to 
the growth of tourism in the Sultanate. 
From Musandam to Dhofar, a total of 71 
hotels received preliminary approvals.
 
Additionally, attention is also being 
placed on cruise ships, where there has 
been an increase of cruise ship visitors 
by 8.14% at Sultan Qaboos, Salalah and 
Khasab ports. 

Alila Hinu Bay, 
Salalah – Dhofar 
With the completion of construction 
work, the 5-star hotel, Alila Hinu Bay, 
is set to open in Salalah during the 
last quarter of this year! Described 
as a “stunning beachfront resort that 
radiates sophistication, vibrancy, 
and vivacity, offering an indulgence 
of luscious lifestyle facilities, an 
ecological escape and wildlife 
charm that scenic Dhofar region has 
to offer,” the beachfront resort is 87 
km away from Salalah International 
Airport. 

Tourism News

8.14%
c r u i s e  s h i p  v i s i t o r s

8.20%
tourists compared to 

previous year

> >
TOURISM PROJECT
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OTC Organises Open Day for its Employees

OTC Employee Open Day

In line with its commitment to 
strengthening relations within the 
institution, Oman Tourism College 
(OTC) organised an open day for 
both its academic and administrative 
department staff at the Millennium 
Resort Musannah. The social event was 
also conducted to recognise the team’s 
efforts in preparing students for the job 
market, as well as to enable them to 
interact in an informal setting. Members 
of the Board of Trustees and Directors 
were also present on this fun-filled day.

“The event is in accordance with the 
college’s values and objectives that 
place high importance on innovation, 
cooperation, teamwork and the 
pursuit of continuous improvement. The 

“The event is in accordance 
with the college’s values and 
objectives that place high 
importance on innovation, 
cooperation, teamwork and 
the pursuit of continuous 
improvement. The staff open 
day will create a platform 
for communication by 
encouraging interaction 
and the strengthening of 
inter-departmental relations, 
which in turn will have a 
positive impact on our 
educational environment 
and the quality of services 
provided to students.” 

Dr. Abdulkarim Al Mughairi

Dean 

staff open day will create a platform 
for communication by encouraging 
interaction and the strengthening of inter-
departmental relations, which in turn will 
have a positive impact on our educational 
environment and the quality of services 
provided to students.” –Dr. Abdulkarim Al 
Mughairi, Dean.

The open day was attended by employees 
and their families and witnessed several 
interactive sports and recreational 
activities that encourage teamwork, 
together with a lunch organized at the 
Mydan Restaurant. It concluded with 
afternoon tea and snacks in the Ballroom, 
alongside an open discussion about the 
strategic goals of the college over the 
course of the coming years.
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6 Academic Activities 

Cooperation Agreement with Oman 
Research Repository ‘Shuaa’

Oman Tourism College (OTC) signed a 
cooperation agreement with Oman 
Research Repository ‘Shuaa’, which 
is supervised by a joint committee 
from The Research Council (TRC) 
and Sultan Qaboos University (SQU). 
The agreement was signed by Dr 

Abdulkarim Sultan Al Mughairi, Dean of 
OTC and Dr. Nabhan bin Harith Al Harrasi, 
Chairman of the Committee.

OTC will share its intellectual products 
such as scientific and academic studies, 
research projects, various books, reports 

and audio-visual materials with the 
aim of making them permanently 
available to students, researchers 
and interested individuals from inside 
and outside the Sultanate through 
the digital platform Oman Research 
Repository ‘Shuaa’.

In line with its commitment towards 
supporting and empowering its employees 
at the professional and scientific levels, 
several faculty members of Oman Tourism 
College have contributed to enriching 
the academic and scientific fields through 
the publication of several studies and 
researches at local and international 
levels. This effort also enhances the fact 
that scientific research is one of the key 
pillars of the college.

OTC lecturers provided a significant 
contribution by supporting the publishing 
and scientific research field. Dr. 
Abdelbaset Quieri’s research proposal, 
titled ‘Capital Budgeting Practices in 
Oman Manufacturing Sector’, was been 
approved for funding by The Research 
Council, while Dr. Farzaneh Yarahmadi 
contributed a chapter in the upcoming 
book: ‘Dynamics of Institutional Change 
in Emerging Economies – Theory and 
Evidence’ published by Springer.  Dr. 
Don Anton and Dr. Riah Encarnacion 
conducted a collaborative research 
by contributing to the 19th European 
Conference on E-learning, which is set 
to be held at the University of Applied 
Sciences in Berlin, from October 29 to 30, 
2020.

Oman Tourism College (OTC) took 
part in EduFair 2020, the first-of-its-kind 
virtual educational exhibition, from July 
1 to 3, alongside several other local 
and international universities. EduFair is 
supported and sponsored by the Ministry 
of Higher Education, Scientific Research 
and Innovation and was broadcasted 
on major social media platforms with a 
reach of 500,000 to 800,000 people.

Due to the current unprecedented 
situation, it has been a challenge 
for most students to be able to visit 
colleges and learn more about the 
courses they might be interested in to 
help them plan for the future. We place 
crucial importance on the educational 
needs of the present generation and 
through this virtual exhibition, we can 
provide them with a better insight into 
the number of courses that the college 
has to offer, right at the comfort and 
convenience of their homes. 

OTC Academics Take an 
Active Role in Scientific 
Research

OTC Participates in 
EduFair 2020
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In the midst of COVID-19, Tourister’s Club organised a virtual stand-up comedy 
session through Zoom in collaboration with T FM Radio Host and the founder of 
Humor Infection, Abbas Al Lawati 

Fathima Kamila
(Full-Time Student)

“The shift to online classes at OTC 
this spring proves that even a global 
pandemic cannot stop us from 
reaching and achieving our academic 
goals; this situation gives me hope 
and confidence to participate in 
more online study programmes in the 
future.” 

Yahya Al Zadjali
(President of Student 
Advisory Council)

“The e-learning experience has added 
a new chapter in our academic cycle. 
By taking advantage of and utilising 
modern technologies, it has significantly 
contributed to creating a stronger and 
more friendly relationship between 
students. I encourage all our students to 
continue in their studies online, which in 
turn will enable them to play an integral 
role in the vision to build a better and 
brighter future for Oman.”  

Abdullah Al Kindi 
(Part-Time Student) 

“One of the best decisions I have made 
in my life was joining OTC as a part-time 
student. After visiting 18 countries, I am 
passionate about being in the tourism 
sector and admire the people working in 
it. I would also like to thank OTC for the 
education they have been providing me 
as I am continually learning a lot.”

OTC’s Women in Tourism supported Wisal’s 
Tourism Talks, an initiative by local Tour 
Guide, Wisal Al Rashdi. The sessions were 
aimed at Omani women in tourism and 
covered the following topics: Sharing Our 
Personal Experiences, A Guide for Guides, 
and Creative Tourism 

OTC WOMEN IN 
TOURISM

TOURISTER’S CLUB

 STUDENT TESTIMONIALS ON COVID-19



8

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/ 312/ 313

Student Affairs Department
Ahmed Al Tobi
ahmed.al-tobi@otc.edu.om
2451 2300

Internships & Placement
Mohammed Al Rawahi
mohammed.al-rawahi@otc.
edu.om
2451 2363

Admissions & Registration
Omani Students
Azhar Al Dughaishi
azhar.ahmed@otc.edu.om
admission@otc.edu.om
2451 2383

International Students
Hanna Al Abri
hanna.al-abri@otc.edu.om
international@otc.edu.om
2451 2303

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 email 
communication@otc.edu.om

College’s Directory



تابعونا:

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 ٣١٣/ ٣١٢/ ٢٣٠١

قسم شؤون الطلبة
أحمد التوبي

ahmed.al-tobi@otc.edu.om
2451 ٢٣٠٠ 

قسم التدريب والتوظيف
محمد الرواحي

mohammed.al-rawahi@otc.
edu.om

2451 ٢٣٦٣

قسم القبول والتسجيل
الطالب العمانيين

أزهر الدوغيشي
azhar.ahmed@otc.edu.om

admission@otc.edu.om
٢٤٥١٢٣٨٣

الطالب الدوليين
هناء العبرية

hanna.al-abri@otc.edu.om
international@otc.edu.om

٢٤٥١٢٣٠٣

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 على

communication@otc.edu.om

الكلية دليل 

دليل الكلية٨

omantourismcollege

OmanTourismCollege
OfficialPage

thisisOTC

Oman Tourism College

Oman Tourism College
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كوفيد-١9  فيروس  جائحة  خضم  في  االفتراضية  كوميدي  أب  ستاند  جلسة  السياح  نادي  نظم 
عباس  الضحك«  »عدوى  ومؤسس  أم  أف  تي  إذاعة  مقدم  مع  بالتعاون  زووم  تطبيق  خالل  من 

اللواتي.

في  »المرأة  للسياحة  عمان  كلية  مبادرة 
موضوع  في  الوصال  حوارات  تدعم  السياحة« 
السياحية  المرشدة  من  مبادرة  وهي  السياحة، 
على  الجلسات  ركزت  وقد  الراشدي.  وصال 
المرأة العمانية في السياحة وتناولت المواضيع 
دليل  الشخصية،  التجارب  مشاركة  التالية: 

المرشدات، والسياحة اإلبداعية. 

األنشطة الطالبية

فاطمة كاملة
)طالبة الدوام الكامل(

في  اإلنترنت  عبر  الدروس  إلى  ”التحول 
الربيع  فصل  خالل  للسياحة  عمان  كلية 
يمكن  ال  العالمي  الوباء  حتى  أنه  أثبت 
أهدافنا  إلى  الوصول  من  يمنعنا  أن 
هذا  ويمنحني  وتحقيقها.  األكاديمية 
المزيد  في  للمشاركة  والثقة  األمل  األمر 
في  اإلنترنت  عبر  الدراسة  برامج  من 

“ المستقبل. 

يحيى بن هارون الزدجالي
)رئيس المجلس اإلستشاري 

الطالبي(

فصال  أضافت  بعد  عن  التعلم  تجربة  ”إن 
األكاديمية  حياتنا  مسار  في  جديدا 
االستفادة  في  جذري  بشكل  وأسهمت 
وخلقت  الحديثة  التقنيات  من  القصوى 
الدراسة  زمالء  بين  قوية  ودية  عالقة 
بشكل  معهم  التواصل  أصبح  حيث 
مواصلة  على  الطلبة  جميع  وأحث  دائم. 
عمان  بناء  أجل  من  بعد  عن  الدراسة 

“ الغد.

عبداهلل الكندي
)طالب الدوام الجزئي(

حياتي  في  اتخذتها  التي  القرارات  أهم  ”أحد 
وأثبتت نجاحها كان قرار انضمامي لكلية ُعمان 
 ١٨ لـ  زيارتي  بعد  جزئي.  بدوام  كطالب  للسياحة 
السياحة  عالم  من  جداً  قريب  أنني  أشعر  دولة، 
المجال  بهذا  إعجابي  زاد  لقد  بها،  والعاملين 
والفضل يعود إلى الكلية التي قدمت لي الكثير 
هذا  لدخول  أمامي  من  واسعًا  الباب  وفتحت 

العالم الذي ال تعرف الحدود.“

السيــــاحة المــرأة في  الســـــــــياح  نـــــادي   

كوفيد-19 حـــــول  الطلــــبة  شــــهادات   
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اتفاقية تعاون مع المستودع البحثي الُعماني

األنشطة األكاديمية

وقعت كلية عمان للسياحة اتفاقية تعاون 
الُعماني  البحثي  المستودع  مع  مشترك 
لجنة  تأسيسه  على  تشرف  والذي  »شعاع« 
العلمي  البحث  مجلس  من  متخصصة 
االتفاقية  وقع  قابوس.  السلطان  وجامعة 
بن  عبدالكريم  الدكتور  الكلية  جانب  من 

موظفيها  بدعم  اهتمامها  منطلق  من 
والعلمي  المهني  الصعيدين  على  وتمكينهم 
من  أساسية  ركيزة  العلمي  البحث  وكون 
العديد  أسهم  الكلية،  عليها  القائمة  الركائز 
إثراء  في  للسياحة  عمان  كلية  موظفي  من 
مجاله  في  كل  والعلمي  األكاديمي  الجانب 
من خالل نشر عدد من الدراسات والبحوث على 

الصعيدين المحلي والدولي.

وقد كان لموظفي كلية عمان للسياحة دور بارز 
حيث  العلمي،  والبحث  النشر  حركة  دعم  في 
عبدالباسط  للدكتور  البحثي  المقترح  حصل 
الكويري بعنوان “ممارسات الميزانية الرأسمالية 
موافقة  على  العماني”  الصناعة  قطاع  في 
للتمويل. كما أسهمت  العلمي  البحث  مجلس 
الكتاب  في  بفصل  يارحمدي  فرزانة  الدكتورة 
التغيير  “ديناميكيات  قريًبا  سيصدر  الذي 
النظرية  الناشئة-  االقتصادات  في  المؤسسي 
واألدلة” من دار نشر سبرينغر العالمية. باإلضافة 
والدكتورة  أنتون  دون  الدكتور  شارك  ذلك،  إلى 
حول  مشتركة  دراسة  بإجراء  إنكارناسيون  ريا 
في  سيعرضانها  والتي  اإللكتروني  التعلم 
المؤتمر األوروبي الـ19 والمقرر عقده في جامعة 
العلوم التطبيقية ببرلين في الفترة من 29 إلى 

30 أكتوبر القادم.

المعرض  في  للسياحة  عمان  كلية  شاركت 
العالي  التعليم  لمؤسسات  األول  االفتراضي 
والذي  السلطنة  في  نوعه  من  األول  وهو   ،٢٠٢٠
جانب  إلى  يوليو،   ٣ إلى   ١ من  الفترة  في  أقيم 
المحلية  والجامعات  الكليات  من  العديد 
وزارة  برعاية  المعرض  كان  وقد  والدولية. 
وتم  واالبتكار   العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
الرئيسية  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  بثه 

ليصل إلى ما بين ٥٠٠،٠٠٠ و ٨٠٠،٠٠٠ شخص.

االفتراضي  المعرض  هذا  في  مشاركتنا  تأتي 
احتياجات  لتلبية  السلطنة  في  نوعه  من  األول 
عرض  من  المعرض  مكننا  حيث  الطالب،  أبنائنا 
في  نقدمها  التي  األكاديمية  البرامج  مختلف 
مع  المباشر  والتواصل  السياحة  تخصصات 
التعليمي  مسارهم  بإكمال  الراغبين  الطالب 
تقنيات  خالل  من  للسياحة  ُعمان  كلية  في 
الحديثة، وكذلك اإلجابة على  الرقمي  التواصل 

استفساراتهم وأسئلتهم بكل سهولة ويسر.

بارز ألكاديميي كلية  حضور 
الساحة  عمان للسياحة على 

والبحثية العلمية 

كلية عمان للسياحة تشارك 
في المعرض االفتراضي األول 

لمؤسسات التعليم العالي 2020

مثل  فيما  الكلية،  عميد  المغيري،  سلطان 
المستودع،  تأسيس  على  المشرفة  اللجنة 
الدكتور نبهان بن حارث الحراصي، رئيس اللجنة.

ُعمان  كلية  ستقوم  االتفاقية،  هذه  وبموجب 
مثل  الفكري  نتاجها  بمشاركة  للسياحة 

والمشاريع  واألكاديمية  العلمية  الدراسات 
والتقارير  المختلفة  والكتب  البحثية، 
والمواد السمعية والبصرية، بغرض إتاحتها 
بشكل دائم للطلبة والباحثين والمهتمين 
خالل  من  وخارجها،  السلطنة  داخل  من 

المستودع  الرقمي “شعاع”.



٥ كلية عمان للسياحة يوم  ترفيهي للموظفين



كلية عمان للسياحة تنظم يوًما ترفيهًيا لموظفيها
الفريق،  أفراد  بين  العالقات  تعزيز  إطار  في 
يوًما  مؤخًرا  للسياحة  عمان  كلية  نظمت 
الكادر  من  لموظفيها  مفتوًحا  ترفيهًيا 
ملينيوم  منتجع  في  واإلداري  األكاديمي 
الفعالية  هذه  تنظيم  يأتي  حيث  المصنعة، 
االجتماعية تقديًرا لجهود الجميع المبذولة في 
إعداد الطلبة اإلعداد األمثل وتأهيلهم لالنخراط 
في سوق العمل بكفاءة عالية، فضاًل عن إيجاد 
من  جو  وسط  واالنسجام  للتواصل  مساحة 
وقد  اليومي.  العمل  إطار  خارج  والراحة  المتعة 
انضم أعضاء مجلس اإلدارة واألمناء للموظفين 

وعائالتهم في هذا اليوم الترفيهي.

تعزيز  إطار  في  اليوم  هذا  تنظيم  “يأتي 
االبتكار  في  المتمثلة  وأهدافها  الكلية  قيم 
الدائم  والسعي  الجماعي  والعمل  والتعاون 

“يأتي تنظيم هذا اليوم 
في إطار تعزيز قيم الكلية 

وأهدافها المتمثلة في 
االبتكار والتعاون والعمل 

الجماعي والسعي الدائم نحو 
التحسين المستمر وذلك من 
خالل إيجاد مساحة مفتوحة 

للتواصل وتعزيز العالقات بين 
مختلف أفراد الكادر اإلداري 
واألكاديمي مما سينعكس 

بشكل إيجابي على البيئة 
الدراسية وجودة الخدمات 

المقدمة للطلبة.”

الدكتور عبد الكريم بن
سلطان المغيري

الكلية عميد 

إيجاد  خالل  من  وذلك  المستمر  التحسين  نحو 
مساحة مفتوحة للتواصل وتعزيز العالقات بين 
مما  واألكاديمي  اإلداري  الكادر  أفراد  مختلف 
الدراسية  البيئة  إيجابي على  سينعكس بشكل 
-الدكتور  للطلبة.«  المقدمة  الخدمات  وجودة 

عبد الكريم بن سلطان المغيري، عميد الكلية

الموظفين  حضره  الذي  المفتوح  اليوم  تضمن 
التفاعلية  األنشطة  من  العديد  وعائالتهم 
العمل  على  تشجع  التي  والترفيهية  الرياضية 
مأدبة  جانب  إلى  األهداف،  لتحقيق  الجماعي 
ميدان.  مطعم  في  تنظيمها  تم  التي  الغداء 
للشاي  حفل  بإقامة  المفتوح  اليوم  واختتم 
الحفالت  قاعة  في  الظهيرة  بعد  ما  فترة  في 
األهداف  حول  موسعًا  نقاشًا  تضمن  والذي 

االستراتيجية للكلية خالل السنوات القادمة.

كلية عمان للسياحة يوم  ترفيهي للموظفين4



3 أخبار القطاع السياحي
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ازدهاًرا  السلطنة  السياحي في  القطاع  يشهد 
والسياحة  التراث  وزارة  أكدت  حيث  ملحوًظا 
عام  في  زائر  مليون   ٣,٥ استقبلت  السلطنة  أن 
العام  بنتائج  مقارنة   %٨,٢ وقدره  بارتفاع  ٢٠١9م 

السابق.

سياحًيا  مشروًعا   9٦ على  حالًيا  العمل  يجري 
عام  خالل  التشغيل  مرحلة  تدخل  أن  يتوقع 
النمو  على  مجدداً  يؤكد  الذي  األمر   ،٢٠٢١  -٢٠٢٠
في  السياحي  القطاع  يشهده  الذي  الكبير 
السلطنة. وقد حصل ٧١ فندًقا على الموافقات 
محافظات  مختلف  في  تتوزع  وهي  المبدئية 

السلطنة من مسندم إلى ظفار.

فيما  إيجابية  مؤشرات  هنالك  ذلك،  على  عالوة 
السلطنة  تزور  التي  السياحية  بالسفن  يتعلق 
»السلطان قابوس وصاللة وخصب«  عبر موانئ 
حيث شهدت أعداد الزوار على متن هذه السفن 

ارتفاعًا سنويًا بنسبة ٨,١٤%. 

أخبار السياحة

٨,20٪٨,1٤٪
السفن متن  على  ر  الزوا السياح مقارنة بنتائج العام 

السابق 

أليال  منتجع  مشروع 
ظفار مرباط،  حينو، 

المقرر  من  اإلنشاءات،  أعمال  إكتمال  بعد 
الخمس  فئة  من  حينو  أليال  منتجع  افتتاح 
األخير  الربع  خالل  مرباط  والية  في  نجوم 
مسافة  المنتجع  يبعد  الحالي.  العام  من 
ويوصف  الدولي  صاللة  مطار  عن  كم   ٨٧
البحر  شاطئ  على  ساحر  منتجع  بأنه 
يشع جمااًل وحيويًة ويوفر مرافق سياحية 
من  فريدة  استجمام  تجربة  تقدم  فاخرة 
ظفار  طبيعة  وسط  هادًئا  ومالًذا  نوعها 

الخالبة.

المــــشاريـــع   
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السياحية  للتنمية  العمانية  الشركة  إلى  الحوسني  قيس  إنضم 
التنفيذي،  الرئيس  مكتب  رئيس  بمنصب  ٢٠١٣م  عام  في  )ُعمران( 
الحكومية  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  حاليًا  ويشغل 

 . سسية لمؤ ا و

مسؤوليتها  تتركز  التي  األقسام  من  عدد  على  الحوسني  يشرف 
واالتصاالت  المؤسسية،  وسمعتها  الشركة  هوية  تعزيز  حول 
الرسمية  البروتوكوالت  إدارة  جانب  إلى  العامة،  والعالقات 
وأصحاب  المعنية  الجهات  جميع  مع  الحكومي  والتواصل 
العام  القطاعين  في  والمسؤولين  الشخصيات  كبار  من  الشأن 

والخاص.

 - الحوسني  زاهر  بن  قيس  تعريفية:  نبذة 
اإلدارة مجلس  رئيس 

يسرنا بكلية ُعمان للسياحة التهنئة والترحيب بأعضاء 
مجلس اإلدارة الجدد، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح 

في تحقيق التطلعات المنشودة للنهوض بالقطاع 
السياحي في سلطنة ُعمان

عميقة  خبرة  الحوسني  حصد  المهنية  مسيرته  مدى  وعلى 
والمالية،  الداخلي  التدقيق  كإدارة  المجاالت  مختلف  في 
إلى  باإلضافة  العامة،  والعالقات  واإلدارية  البشرية  والموارد 
ُعمران  لشركة  إنضمامه  وقبل  والعقود.  المناقصات  إدارة 
تطوير  لشركة  العام  المدير  منها  مختلفة  مناصب  قيس  شغل 
والشؤون  األوقاف  بوزارة  العامة  العالقات  قسم  ورئيس  الباطنة، 
في  الشورى  مجلس  في  كعضو  إنتخابه  تم  كما  اإلسالمية. 

 .)١99١-٧99٤( اإلنتخابية  الفترة 

قيس الحوسني حاصل على شهادة البكالوريوس في اآلداب بتخصص 
الدراسات الليبرالية من جامعة سياتل بالواليات المتحدة األمريكية.  
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ُعمان  سلطنة  تشتهر 
مضيافًا  بلداً  بكونها 
كافة  من  بزائريه  يرحب 
تحتل  ولذلك  األرض،  أصقاع 
موقعًا  اليوم  السلطنة 
للسياحة  كوجهة  رياديًا 
التعاون  مجلس  دول  بين 
العالم  ودول  الخليجي 
االقتصاد  يشهد  أجمع.  
عامًا  مطرداً  نمواً  الُعماني 

هذا  أعمدة  أحد  والضيافة  السياحة  وتشكل  عام،  بعد 
العمل  فرص  من  العديد  يوفر  الذي  النامي  االقتصاد 
أظهرت  السوق،  وتقارير  اتجاهات  من  وبدعم  للمواطنين. 
التحديد  وجه  على  وعمان  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
اإلجمالي  العدد  في  كبيرة  وزيادة  اإليرادات  نمو  في  زيادة 
من  وانطالقًا  عام.  بشكل  السلطنة  فنادق  في  للنزالء 
الضيافة  قطاع  في  شهرة  األسماء  أكثر  أحد  كونها 
وال   )IHG( إنتركونتيننتال  فنادق  مجموعة  لعبت  المحلي، 
جميع  في  الُعمانية  الكفاءات  دعم  في  مهًما  دوًرا  تزال 
لتحقيق  منصة  األفراد  لهؤالء  يوفر  مما  البالد،  أنحاء 
السنين،  مر  على  المهنية.  وطموحاتهم  أهدافهم 
التعلم  على  وساعدتهم  الطالب   IHG مجموعة  استقبلت 
وتستقبل  المتنامي.  القطاع  هذا  في  مهاراتهم  وتطوير 
سنوًيا،  طالًبا   ٣٠ المتوسط  في  مسقط  إنتركونتننتال 
ومساعدتهم  لدعمهم  تدريب  برامج  للطالب  توفر  حيث 
في  أمامهم  الطريق  وتمهيد  طموحاتهم  تحقيق  على 
في  للعمل  الفرصة  طالب  كل  منح  ويتم  الضيافة.   قطاع 
الذي يختاره، وكُمشغل يتم تدريبهم وتوجيههم  القسم 
وأصحاب  والزمالء  الضيوف  تزويد  كيفية  حول  وتعليمهم 
وتكراًرا  مراًرا  العمانيون  أثبت  المناسبة.  بالخدمة  المصلحة 
أنهم ليسوا قادرين على إظهار السلوك المضياف فحسب، 
واإلدارية  التشغيلية  اإلدارات  مختلف  في  وتفوقوا  بل 
نمًوا  شهدنا  مسقط،  إنتركونتيننتال  في  سواء.  حد  على 
وهو  العماني  الشباب  ورأينا  بالتعمين  يتعلق  فيما  سنوًيا 
إدارية  مناصب  إلى  ويصل  أقسامهم  ضمن  ويتفوق  ينمو 
التدريب  برنامج  وجود  مع  ككل.  األقسام  وإدارة  عليا 
األفراد  منح  ويتم  المتدربين  متابعة  تتم  الحالي،  الداخلي 
داخل  دائمة  عمل  فرص  واإلصرار  العزم  يظهرون  الذين 
الطالب  بجميع  نرحب  مسقط،  إنتركونتيننتال  في  الفندق.  
برامج  في  للمشاركة  للسياحة  ُعمان  كلية  من  الموهوبين 
في  أمامهم  الطريق  تمهيد  إلى  ونتطلع  المتاحة  التدريب 
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