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Oman is blessed 
with peace, natural 
beauty, a culture 
rooted in history, and a 
comforting hospitality 
that is embedded in the 
country’s traditions. We 
have built state-of-the-
art airports, roads, hotels, 
convention & exhibition 
centre and other tourism 
infrastructure and we’re 
now at a stage where 
we’re working to ensure 
that the world knows what Oman has to offer.  

Tourism is one of the key industries identified in 
Oman’s diversification strategy. Business and 
incentive tourism are some of the fastest growing 
areas of the global tourism industry, putting the 
Oman Convention & Exhibition Centre (OCEC) in 
a position to contribute greatly to Oman’s 2040 
strategy for economic diversification. Not to mention 
our location, 10 minutes from Muscat International 
Airport and just 7 hours flight-time from 50% of the 
world, we are perfectly positioned to offer a meeting 
spot for the world.

The Oman Convention & Exhibition Centre (OCEC) 
is an iconic world-class venue which aims to change 
the face of business events in the Sultanate of Oman. 
Throughout the construction period, the design team 
worked in close collaboration with OMRAN, the 
Sultanate’s executive arm for tourism development, 
to deliver a world-class venue with state-of-the-art 
facilities suited to hosting the world’s biggest events.

At OCEC, we are focused on creating a team 
that is skilled, resourceful, adaptable, and industry-
aware. In order to achieve this, we offer a variety 
of different training programmes and career 
development opportunities. We recently introduced 
a one-year event management degree (EMD) 
in association with UFI. Currently, we have over 50 
students graduating from this diploma and five of 
those students are employees of OCEC.  We have 
also collaborated with educational institutions, such 
as Sultan Qaboos University and Oman Tourism 
College, to provide their graduates with pathways 
into the workforce and opportunities for developing 
job-intensive, industry-focused skills.

Further, we’ve teamed up with Brussels-based 
International School of Protocol & Diplomacy (ISPD) 
to bring international training expertise to Oman and 
create the relevant skillsets beneficial, not only to the 
OCEC, but to the entire tourism sector.

Work hard & be ready to be part of such an exciting 
and flourishing sector with infinite opportunities!

Oman Convention & Exhibition Centre… Where The 
World Meets 

GREETINGS FROM THE INDUSTRY

OTC Successfully 
Concludes ‘Women in 
Tourism’ Forum

Success Story: Abdulmajeed 
Al Ghazali, Tour Guide at 
Royal Opera House Eng. Said Salim Al Shanfari 

Chief Executive Officer
Oman Convention & Exhibition Centre 
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Oman Tourism College Welcomes Representatives From Oman Across Ages Museum



2 Tourism News

Plans are set to develop a new convention and 

exhibition center in northern Oman’s Musandam 

Peninsula at the beginning of 2021 using low 

impact materials, and construction methods to 

boost green projects.

The center will be located near the Oman 

Chamber of Commerce and Industry’s branch 

in Khasab, and will encompass a 2,000 sqm 

building that will be sectioned into 2 parts: 1,000 

sqm multipurpose halls, and the other 1,000 

sqm will be utilized for office and commercial 

spaces. 

Muriya Launches Sifah Farms in Jebel Sifah 
The tourism development company, Muriya, recently launched 
Sifah Farms; a project inspired by the traditional Mazra’a concept. 
The farmhouses place heightened emphasis on specious, and 
private living. Features of the project include options of 2, 3, and 
4-bedroom farmhouses, generous outdoor space with a private 
swimming pool, a garden area, and an open-air majlis. Jebel 
Sifah is an integrated tourism complex, offering residency for all 
nationalities with 4-year payment plans, and merely a 45-minute 
drive from the heart of Muscat. 

TOURISM PROJECT

New Convention & Exhibition 
Center in Khasab

Oman Air: World’s Best 
Airline for Economy Class

The national air l ine of the Sultanate, 
Oman Air, has been named the ‘World’s 
Best Airl ine for Economy Class’ in terms 
of its service and experience on a 
global scale as noted by thepointsguy.
com; the criteria used to evaluate the 
various Economy Class options include 
seat comfort, legroom space, food and 
beverage service, in-fl ight entertainment, 
cleanliness of aircraft, and service 
provided by the cabin crew. Oman Air’s 
ranking comes ahead of Emirates, Qatar 
Airways, and Delta Air Lines.   
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Oman Tourism College (OTC) organised 
its annual Alumni meeting virtually 
through Zoom on Wednesday, December 
2. This meeting was conducted as part of 
the college’s keenness to maintain an 
ongoing relationship with its Alumni. During 
the event, the latest developments in the 
local tourism and hospitality sectors, as 
well as various associated activities such 
as events management, were discussed.

The graduates shared their success stories 
and experiences, and how the college 
contributed to preparing them for their 
careers in the sector, both in theory and 
in practice. 

Coffee & Dates With Our 
Graduates (Virtual Session) 

Oman Tourism College Welcomes Representatives From 
Oman Across Ages Museum

OTC welcomed representatives from Oman Across Ages Museum for a campus tour, and 
discussions on future collaborations in tourism.
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OTC Successfully Concludes ‘Women in 
Tourism’ Forum

Lady Leaders 

As part of its celebration of Omani 

Women’s Day, Oman Tourism College 

(OTC) organized its annual forum 

‘Women in Tourism’ on Monday, 19 

October 2020. The 6th edition of the 

forum brought to light the success 

stories of inspiring women in the tourism 

and hospitality sectors, and discussed 

the indirect impact of COVID-19 on 

the sector and its employees. The aim 

of conducting this annual forum is to 

celebrate the growing participation of 

women in the tourism and hospitality 

sectors in the Sultanate.

OTC invited several inspirational 

speakers from the industry to share 

their experiences with the audience 

and highlight the lessons learned from 

this pandemic. Manal Al Kiyumi, OCEC 

Marketing Manager, emphasized the 

need to adapt to the current situation 

and accept change while continuing to 

work via virtual communication platforms. 

Manal Al Kiyumi, OCEC 
Marketing Manager, 
emphasized the need 
to adapt to the current 
situation and accept 
change while continuing 
to work via virtual 
communication platforms

Wisal Al Rashdi, a Licensed Omani Tour 

Guide, pointed out the importance of 

utilizing digital platforms to achieve 

personal and professional goals since 

it allows users to hold discussions, 

exchange views and share experiences, 

virtually.

Anna-Marie Dowling, IHG Oman Area 

General Manager, spoke about the 

need to embrace change and adapting 

accordingly. She highlighted the need to 

view the current crisis as an opportunity 

to think outside the box and come up 

with innovative solutions to ensure the 

continuity of business.

Ghaniya Al Mawaali, OmanSail Client 

Services Account Manager, addressed 

the need to view this crisis as an 

opportunity for individuals to analyze 

and assess the goals they want to 

achieve and methods to see them to 

fulfilment.
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6 Academic Activities 

Dr. Abdelbaset Queiri 
Conducts Research on 
‘Initial Public Offering 
Firms and the Decision 
to Pay Cash Dividends in 
Emerging Markets’

Academic Research by 
Mr. Mohamed Khamis Al 
Hinai 

Online Academic Advising 
System for Student and 
Advisor Collaboration in 
Higher Education

Research Development 
Workshop by 
Bournemouth University, 
UK

OTC Signs MoU with 
Washington State 
University

Tour Guide Program 
Receives International 
Accreditation (WFTGA) 

The research paper is published in 
Cogent of Economics and Finance and 
reviewed by Aston University. The article 
focuses on Initial Public Offering (IPOs) 
firms and the decision to pay cash 
dividends in emerging markets. The 
article examines the effects of Board of 
Directors (BoD) characteristics on the 
decision to pay dividends by IPO firms. 

Mr. Mohamed Khamis Al Hinai 
published a paper, titled ‘Washback 
in Language Testing: An Exploration 
with a Focus on a Specific EFL Context 
in Oman’ that was published by the 
Canadian Center of Science and 
Education in the International Journal 
of English Linguistics.

The paper titled “Online Academic 
Advising System for Student and 
Advisor Collaboration in Higher 
Education” by Dr. Riah Encarnacion 
was accepted at the 21st European 
Conference on Knowledge 
Management (ECKM 2020) on the 2nd 
- 4th of December 2020 at University of 
Coventry, UK.

The OTC Research Committee 
organized a Research Development 
Workshop for OTC academic staff 
that bridged over 4-days. The training 
workshop was delivered by Professor 
Dimitrios Buhalis from Bournemouth 
University, UK.

OTC has recently signed a MoU 

(Memorandum of Understanding) with 

Washington State University (WSU). As 

part of the agreement, OTC students 

and faculty members can engage 

in collaborative virtual learning, joint 

research and industry projects, as well 

as faculty exchange and study abroad 

programmes.

The Tour Guide program at Oman Tourism 

College (OTC) received accreditation 

from the World Federation of Tourist Guide 

Associations (WFTGA). This makes OTC the 

first accredited educational institution to 

offer a specialized Tour Guide program at 

the local and regional levels.

ACADEMIC RESEARCH
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Dr. Don Anton – Member of the 
Reviewer Team: International 
Journal of English Linguistics
Dr. Don Anton has been appointed as 
a member of the Reviewer Team of the 
International Journal of English Linguistics 
by the Canadian Center of Science and 
Education, Ontario, Canada - effective 10th 
October 2020 to 31st December 2022.  

Academic Activities 

EMPLOYMENT
• Secured employment as a Tour Guide at Royal Opera House Muscat 

before graduating with assistance from Head of Internships & 
Placement

• Other internships include InterContinental Hotel and Chedi Muscat for 
college credit

COLLEGE ACTIVITIES
• Active member of OTC’s volunteering & cultural exchange network, 

Noble Oman (Visited 4 countries: South Korea, Sri Lanka, Indonesia, 
and Philippines) 

• President of Student Advisory Council 
• Several initiative to improve student facilities – football pitch + canteen
• Organized Bee Keepers event to showcase honey on an international 

scale
• Featured on Oman TV 3x representing OTC

VIRTUAL TOURISM ACTIVITIES
• Conducted webinar on the art of communication with audience from 

around the globe
• Cultural and entertainment trips to Ras Al Hadd, Wakan Village, Sidab 

and Jebel Akhdar
• Virtual tour for students from Cambridge showcasing Omani culture 

and traditions
• Presented motivational talk as Alumni to new students during induction 

period 

SUCCESS STORY Abdulmajeed Al Ghazali 
– BSc (Hons) Tourism & 
Hospitality Management

“OTC is like a home, a place I 
belong to and I belong to OTC.”
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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
    +968 7152 4702

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

٣١٣/ ٣١٢/ ٢٣٠١ ٢٤٥١
 + ٧١٥٢٤٧٠٢ ٩٦٨      

قسم شؤون الطلبة
أحمد التوبي

ahmed.al-tobi@otc.edu.om
٢٣٠٠ ٢٤٥١ 

قسم التدريب والتوظيف
محمد الرواحي

mohammed.al-rawahi@otc.
edu.om

٢٣٦٣ ٢٤٥١

قسم القبول والتسجيل
الطالب العمانيين

أزهر الدغيشي
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



نجـــــاح   قصــــــة 

٧ األنشطة األكاديمية

 قصة نجاح: عبدالمجيد الغزالي 
- مرشد سياحي في دار األوبرا 

السلطانية
 التوظيف:

التخرج •  قبل  مسقط  السلطانية  األوبرا  دار  في  سياحي  كمرشد  العمل  ضمن 
بمساعدة رئيس قسم التدريب والتوظيف

دورات تدريبية أخرى تشمل فندق إنتركونتيننتال وشيدي مسقط للحصول على • 
ائتمان للمؤسسة التعليمي. 

أنشطة الكلية:
عمان •  لـكلية  التابعة  والتطوع  الثقافي  التبادل  شبكة  في  نشط  كعضو  عمل 

للسياحة، نوبل عمان )قام بزيارة ل٤ دول: كوريا الجنوبية وسريالنكا وإندونيسيا 
والفلبين( 

رئيس المجلس االستشاري الطالبي• 
الطالبية - ملعب كرة قدم + •  المرافق  المشاركة في عدة مبادرات لتحسين 

مقصف
تنظيم فعالية النحالون )Bee Keepers( لعرض تطبيقات ومهنة تربية العسل • 

على نطاق دولي
تبرز •  مختلفة  لقائات  لثالثة  عمان  سلطنة  تلفزيون  على  لقائات  في  الظهور 

االنشطة والسياحة عبر تنسيق من كلية عمان للسياحة

أنشطة السياحة االفتراضية:
الجمهور بمشاركة وحضور من •  التواصل مع  اإلنترنت حول فن  عقد ندوة عبر 

جميع أنحاء العالم
رحالت ثقافية وترفيهية إلى رأس الحد وقرية وكان وسداب والجبل األخضر• 
جولة افتراضية لطالب من كامبريدج لعرض الثقافة والتقاليد العمانية• 
فترة •  خالل  التأسيسية  السنة  لطالب  خريًجا  بصفته  تحفيزي  حديث  تقديم 

التهيئة

فريق  في  عضو  أنتون  الدكتور/دون  إختيار  تم 
من  اإلنجليزية  للغويات  الدولية  للمجلة  المراجعين 
قبل المركز الكندي للعلوم والتعليم، أونتاريو، كندا 

- اعتباًرا من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠-٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

-عضو في  أنتون  دون  الدكتور/ 
الدولية  للمجلة  المراجعين  فريق 

االنجليزية للغويات 

“OTC is like a home, a place I 
belong to and I belong to OTC.”
“هي بيتي الثاني والمكان الذي أنتمي إليه 

وأنا أنتمي إلى كلية عمان للسياحة”



ورقة  كويري  عبدالباسط  الدكتور  نشر 
في  األرباح  توزيع  سياسة  بعنوان  بحثية 
العام  لالكتتاب  االولي  الطرح  شركات 
سياسة   رسم  في  الحوكمة  ادوات  ودور 
وقامت  الشركات.  لتلك  األرباح  توزيع 
بتحكيم  البريطانية  استون  جامعة 
مجلة  في  البحث  ونشر  العلمية  الورقة 
فاينانس   اند  ايكونومكس  اوف  »كوجنت 

سكوباس” تصنيف  في  المدرجة 
تفاهم  مذكرة  للسياحة  عمان  كلية  وقعت 
حيث  مؤخًرا،  واشنطن  والية  جامعة  مع 
عمان  كلية  لطالب  التفاهم  مذكرة  ستسمح 
بالمشاركة  التدريس  هيئة  وأعضاء  للسياحة 
والبحوث  االفتراضي  التعلم  حلقات  في 
هيئة  أعضاء  وتبادل  والمشاريع  المشتركة 

الطالبي والتبادل  التدريس 

حصل برنامج اإلرشاد السياحي في كلية عمان 
الجمعية  قبل  من  االعتماد  على  للسياحة 
السياحيين  للمرشدين  الدولية  الفدرالية 
للسياحة  عمان  كلية  تصبح  وبذلك   ،)WFTGA(
أول مؤسسة تعليمية معتمدة لتقديم برنامج 
مستوى  على  المتخصص  السياحي  اإلرشاد 

السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي.

الهنائي  خميس  محمد  األستاذ  قام  لقد 
»انعكاسية  بعنوان  اكاديمية  ورقة  بنشر 
ورقة  كانت  حيث  اللغة  اختبارات 
استكشافية مع التركيز على سياق محدد 
لتدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في 
الكندي  المركز  قبل  من  ونشرت  ُعمان« 
الدولية  المجلة  في  العلوم  و  للتربية 

للغويات اإلنجليزية.

اإلرشاد  »نظام  بعنوان  الورقة  قبول  تم   
الطالب  لتعاون  اإلنترنت  عبر  األكاديمي 
العالي«  التعليم  في  والمستشارين 
المؤتمر  في  إنكارناسيون  رياح  للدكتورة 
األوروبي الحادي والعشرين إلدارة المعرفة 
)ECKM ٢٠٢٠( في الفترة من ٢ إلى ٤ ديسمبر 
المملكة  كوفنتري،  جامعة  في   ٢٠٢٠

المتحدة.

في  العلمي  البحث  لجنة  نظمت 
تدريبية  دورة  للسياحة  عمان  كلية 
مجال  في  أيام  اربع  لمدة  لموظفيها 
بمشاركة  األكاديمي  البحث  تطوير 
بوهاليس  ديمتريوس  الدكتور  األستاذ 

البريطانية بورنموث  جامعة  من 

نجـــــاح   قصــــــة 

األنشطة األكاديمية٦

نشر الدكتور عبدالباسط 
كويري ورقة بحثية

كلية عمان للسياحة توقع 
مذكرة تفاهم مع جامعة والية 

واشنطن

برنامج اإلرشاد السياحي لكلية 
عمان للسياحة يحصل على 

اعتماد دولي

بحث اكاديمي للمحاضر 
محمد خميس الهنائي 

نظام اإلرشاد األكاديمي 
عبر اإلنترنت لتعاون الطالب 
والمستشارين في التعليم 

العالي

دورة تدريبية في مجال 
تطوير البحث العلمي من 

جامعة بورنموث البريطانية 
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العمانية،  المرأة  بيوم  احتفاالتها  إطار  في 
الملتقى  للسياحة  عمان  كلية  نظمت 
االثنين  يوم  السياحة«  في  »المرأة  السنوي 
في  الملتقى  استعرض  حيث  أكتوبر،   ١٩
لنساء  ناجحة  نماذج  السادسة  نسخته 
والضيافة،  السياحة  قطاعي  في  ملهمات 
المباشر  غير  التأثير  مناقشة  جانب  إلى 
على   )١٩ )كوفيد- كورونا  فيروس  ألزمة 
تنظيم  ويأتي  فيه،  والعاملين  القطاع 
بالمشاركة  لالحتفاء  السنوي  الملتقى  هذا 
السياحة  قطاعي  في  المتنامية  النسائية 

بالسلطنة. والضيافة 

التسويق  مديرة  الكيومية،  منال  أكدت 
والمعارض،  للمؤتمرات  عمان  بمركز 
الحالي  الوضع  مع  التأقلم  ضرورة  على 
مواصلة  مع  التغيير  وتقبل  معه  والتعايش 
التواصل  تقنيات  باستخدام  العمل 
وتعاون  الجهود  توحيد  وأهمية  الرقمية 
الراهنة  التحديات  لتجاوز  القطاع  ممثلي 
لصنع  اآلخرين  تجارب  من  واالستفادة 

 . لتغيير ا

مرشد  الراشدية،  وصال  الرأي  تشاركها 
أهمية  إلى  أشارت  حيث  مرخص،   سياحي 
الرقمية  المنصات  الستخدام  التوجه 

ملتقى تختتم  للسياحة  عمان  كلية 
السياحة«   في  »المرأة 

الشخصي  المستوى  على  األهداف  لتحقيق 
التطبيقات  هذه  تتيح  حيث  والمهني، 
وتبادل  النقاش  حلقات  إقامة  إمكانية 
على  التجارب  ومشاركة  النظر  وجهات 
االستفادة  بهدف  االفتراضية  الساحة 
النجاح  قصص  ونشر  اآلخرين  من  والتعلم 
من  لغيرهن  إلهام  مصدر  بمثابة  لتكون 
للنساء  الدعم  توفير  وكذلك  النساء 

القطاع. في  العامالت 

اإلقليمي  المدير  داولينج،  ماري  آنا  وتحدثت 
تقبل  ضرورة  عن  عمان،   IHG لمجموعة 
لألزمة  والنظر  معه  والتكيف  التغيير 
الصندوق  خارج  للتفكير  كفرصة  الحالية 
ديمومة  لضمان  مبتكرة  بحلول  والخروج 

القطاع. منشآت  كافة  في  العمل 

حساب  مدير  المعولية،  غنية  وأشارت 
إلى  حديثها  في  لإلبحار،  عمان  عمالء  خدمة 
للتوقف  كفرصة  األزمة  لهذه  النظر  ضرورة 
نريد  التي  األهداف  في  ملًيا  والتفكير 
التي  والفرص  ذلك  فعل  وكيفية  تحقيقها 
اكتشاف  في  تتمثل  والتي  األزمة  أنتجتها 
يمكن  التي  المؤسسة  في  األخرى  الجوانب 
لتحقيق  األمثل  بالشكل  منها  االستفادة 

المجتمع. ودعم  إيجابي  تأثير 

أكدت منال الكيومية، 
مديرة التسويق بمركز عمان 
للمؤتمرات والمعارض، على 

ضرورة التأقلم مع الوضع 
الحالي والتعايش معه 

وتقبل التغيير مع مواصلة 
العمل باستخدام تقنيات 

التواصل الرقمية



٣ أخبار كلية عمان للسياحة

السنوي  الملتقى  للسياحة  عمان  كلية  نظمت 
المرئي  االتصال  تقنية  عبر  الخريجين  لطلبتها 
ويأتي  ديسمبر،   ٢ األربعاء  يوم  وذلك  »زووم« 
الكلية  اهتمام  إطار  في  اللقاء  هذا  تنظيم 
الحفاظ  على  منها  وحرًصا  الخريجين  بطلبتها 
على عالقة مستمرة معهم ومشاركة أحدث 
يتعلق  فيما  المحلية  الساحة  على  يستجد  ما 
بهما  يرتبط  وما  والضيافة  السياحة  بقطاعي 

من أنشطة مختلفة مثل تنظيم الفعاليات. 

نجاحهم  قصص  بمشاركة  الخريجين  قام 
تعزيز  في  الكلية  ساهمت  وكيف  وتجاربهم 
وإثرائهم  القطاع  وظائف  لشغل  جاهزيتهم 
من الناحية العلمية والعملية. وفي نهاية اللقاء 
من  ومعارفهم  تجاربهم  الخريجين  تبادل 

خالل نقاشات مفتوحة بين جميع المشاركين.

استضافت كلية عمان للسياحة ممثلين من متحف عمان عبر الزمان وقد أشتمل البرنامج على جولة داخل حرم الكلية ومناقشات حول 
التعاون المستقبلي في مجال السياحة.

قهوة وتمر مع الخريجين 
)جلسة افتراضية(

كلية عمان للسياحة ترحب بممثلين من متحف 
عمان عبر الزمان



أخبار القطاع السياحي٢

ومعارض  مؤتمرات  مركز  لتطوير  الخطط  وضع  تم 
مطلع  في  مسندم  بمحافظة  عمان  شمال  في  جديد 
بناء  طرق  و  التأثير  منخفضة  مواد  بإستخدام   ٢٠٢١ عام 

الخضراء.  المشاريع  لتعزيز 

وصناعة  تجارة  غرفة  من  بالقرب  المركز  مبنى  سيقع 
مربع  متر   ٢٠٠٠ المبنى  وتضع  خصب.  فرع  عمان 
متعددة  قاعات  مربع  متر   ١٠٠٠ جزئين:  إلى  مقسم 
أخرى  مربع  متر   ١٠٠٠ استخدام  وسيتم  األستخدامات، 

التجارية. والمساحات  للمكاتب 

الطيران  عمان،  لسلطنة  الوطني  الناقل  حاز 
عن  طيران  شركة  »أفضل  لقب  على  العماني، 
خدماتها  حيث  من  السياحية«  الدرجة  فئة 
)ذا  موقع  بإشادة  عالمي  نطاق  على  وتجاربها 
المستخدمة  المعايير  وشملت  جايز(  بوينتس 
،منها  السياحية  للفئة  الخيارات  مختلف  لتقييم 
الطعام  خدمة  و  األرجل  ومساحة  المقعد  راحة 
و  المقصورة  في  الترفيه  خدمة  و  والشراب 
من  المقدمة  والخدمات  المقصورة  نظافة 
في  العماني  الطيران  يتقدم  المقصورة.  طاقم 
القطري  والطيران  اإلماراتي  الطيران  على  الترتيب 

الجوية. دلتا  وخطوط 

أطلقت شركة موريا للتنمية السياحية مؤخراً مشروع مزارع سيفة المستوحاة 
في  العيش  على  كبير  بشكل  المزارع  تركز  التقليدية.  »المزرعة«  فكرة  من 
المساحات الواسعة والخاصة. تتضمن مميزات المشروع وجود خيارات لبيوت 
ب ٢ و ٣ و ٤ غرف نوم و حديقة واسعة بمسبح خاص ومجلس خارجي. منتجع 
الجنسيات  لجميع  اإلقامة  يوفر  متكامل،  سياحي  مجمع  هو  السيفة  جبل 

مع خطط سداد لمدة ٤ سنوات وهي على بعد ٤٥ دقيقة من مسقط.

المؤتمرات والمعارض الجديد في  مركز 
والية خصب

الطيران العماني: أفضل شركة 
طيران في العالم عن فئة الدرجة 

السياحية

تطلق شركة موريا للتنمية السياحية مشروع مزارع 
سيفة في جبل سيفة

المــــشاريـــع   
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نعِم اهلل على ُعمان بالسالم 
الطبيعي  الخالب  والجمال 
عريقين  وتاريٍخ  ثقافة  وعلى 
الضيافة  وكرم  وعلى 
البالد.  تقاليد  في  المتجذر 
شيدت  الرشيدة  حكومتنا 
والطرق  المطارات  أحدث 
فنية  وتحفٌة  والفنادق 
متنوعة  فعاليات  إلستقطاب 
وعالمية  واقليمية  محلية 
للمؤتمرات  مركز  وهي  آال 
البنى  من  وغيرها  والمعارض 

األساسية لإلزدهار بقطاع السياحة، ونحن اآلن نعمل جاهدين 
ُعمان  لـ تقود  الرشيدة ورؤيتها  الحكومة  حتى نكمل جهود 

إلى مصاف الدول المتقدمة.

جدا  مهمة  صناعة  والمعارض  المؤتمرات  سياحة  تعتبر 
بنسبة  وتساهم  العالم  دول  من  العديد  عليها  وتعتمد 
وانتعاش  العمل  فرص  وتوفير  القومي  الدخل  في  كبيرة 
خالل  الصناعة  هذه  وتطورت  األخرى،  االقتصادية  القطاعات 
السنوات األخيرة حيث أصبحت واحدة من أهم أنواع السياحة 
منظومة  هي  والمعارض  المؤتمرات  وسياحة  العالم  في 
التي  واألسباب  واألفكار  والمقومات  العوامل  من  متكاملة 

تجعل هذه السياحة تزدهر وتتطور باستمرار. 

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ُشيد ليساهم  بشكل كبير 
ليدعم ركائز استراتيجية عمان ٢٠٤٠ للتنويع االقتصادي. ناهيك 
عن موقعه االستراتيجي على بعد ١٠ دقائق من مطار مسقط 
نحن   ، العالم  من   ٪٥٠ من  بالطائرة  فقط  ساعات   ٧ و  الدولي 

هنا حيث يلتقي العالم بسهولة.

تتمع  فنية  تحفة  والمعارض  للمؤتمرات  عمان  مركز  يعد 
قطاع  تطوير  في  ليساهم  العالمية  المقاييس  بجميع 
المركز في تعاون  السلطنة. عمل فريق  األعمال في  سياحة 
وثيق مع  مجموعة عمران - الذراع التنفيذي لتطوير القطاع 
، لتقديم مكان ذا مستوى و معايير  السياحي في السلطنة 
جودة عالمية وتقنيات حديثة إلستضافة أكبر الفعاليات في 

العالم.

نسعى لتحويل مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض إلى وجهة 
بيئة نموذجية  الخبرات عبر توفير  رئيسية للخريجين وأصحاب 
على  تشجيعهم  بهدف  العصرية  االمكانيات  كافة  تشمل 
االبداع  في  تساهم  بيئة  في  والعمل  الوظيفي  االستقرار 
مكانة  من  وتعزيز  عالية،  وكفاءة  بجودة  العمل  وتقديم 

السلطنة كأيقونة دولية بارزة ُمثلى إلقامة الفعاليات.

وتعاون مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض مؤخراً مع العديد 
ذلك  في  بما  المرموقة،  المحلية  التعليمية  المؤسسات  من 
جامعة السلطان قابوس وكلية ُعمان للسياحة، لدعم برامج 
المجاالت  مختلف  في  الخريجين  للطالب  الداخلي  التدريب 
والتخصصات. وقد احتضن البرنامج أكثر من ٣٥ طالًبا لالنخراط 
المجال  يتيح  مما  والمشاريع  األقسام  مختلف  في  العملي 
أمامهم لالستفادة من خبرات الموظفين، وتوجيههم نحو 

االستفادة من الفرص المستقبلية. 

اعملوا بجد وكونوا مستعدين لتكونو جزًءا من هذا القطاع 
الحيوي..

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض... هنا يلتقي العالم 

السياحــة قطـــاع  من  إطاللة 

ص. ٤

ص. ٦

ص. ٧

المهندس سعيد بن سالم الشنفري
الرئيس التنفيذي لمركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض 

تختتم  للسياحة  كلية عمان 
السياحة« »المرأة في  ملتقى 

النسخة ٩ | يناير ٢٠٢١م

الزمان عبر  عمان  متحف  من  بممثلين  ترحب  للسياحة  عمان  كلية 

كلية عمان للسياحة توقع مذكرة 
تفاهم مع جامعة والية واشنطن / 

يحصل برنامج اإلرشاد السياحي لكلية 
عمان للسياحة على اعتماد دولي


