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In early 2016, our government, 
represented by the Ministry of 
Tourism at that time and now the 
Ministry of Heritage and Tourism, 
launched the National Tourism 
Strategy 2040, which dealt in its 
content with five main elements, 
and was  increasing the number 
of inbound tourists, increasing 
the contribution of tourism to 
the gross  domestic product, 
stimulating the volume of 
investments in the tourism sector 
, developing small and medium 
enterprises.  However, the goal 
of increasing the number of jobs 
related to the sector to more 
than 500,000 job opportunities 
was the icon of this strategy.
 

The strategy was followed by the Tanfeedh  program, which contributed to 
exploring and supporting the tourism sector in the Sultanate, especially the 
economical ones, as one of the means to diversify sources of incomes and 
economy.

Then all these initiatives culminated in Oman Vision 2040, which also 
addressed the tourism sector as one of the main sectors in the Omani 
economy.

 In order to achieve all these important initiatives, it was necessary to build 
the capacities of the young Omani cadres who will take over the leadership 
of this important and decisive march in our dear homeland Oman.

Therefore, your presence on the seats of this prestigious college is nothing 
but an embodiment of this important vision in every young man and woman 
of the millennium is an important and essential element in this process.

You are the future leaders who will assume this important role.
Tourism as a sector is not limited to marketing, event management, tourism 
sites and hotels management, but also airlines which are very important 
strategic partner, restaurants, commercial centers, tour guides, conferences, 
exhibitions and many countless support services.

Oman is a unique tourist treasure, and you are the one who will protect 
and promote it and work on the continuity of exploration and sustainability 
of those blessings that God has bestowed upon our beloved Oman. The 
academic diversity that the Oman Tourism College embraces is unique in 
the Sultanate, so we must spare the opportunity and arm ourselves with real 
tourism knowledge to lead this promising sector. The country has come to 
view tourism with a completely different economic and socio-economic 
dimension than it was previously.

And that is through the state’s support for all the initiatives concerned with 
small and medium enterprises in the tourism sector, such as tourist lodges, 
mobile restaurants, and electronic applications that promote domestic 
tourism, especially in light of the current situation, and these initiatives are 
an opportunity for you to learn from them while you are on the study seats.

Let us support the tourism process with all our youth energy, science and 
knowledge.

As long as you are the hope of Oman , and as long as you make its bright 
future.

Dr. Khalid Abdulwahab Al Balushi
Senior Manager Call Centers, Guests Relations, CSR & GA 
Oman Air

Greetings From the Industry

Tourism News

Tourism News

Streamlining Investments 
in Oman’s Tourism Sector 

New decisions have been put-forth to 
streamline investment in Oman’s tourism 
sector, which is an integral part of the country’s 
economic diversification plans under Vision 
2040 to reduce the country’s dependence on 
oil and gas.  

Oman Investment Authority (OIA) restructured 
its tourism and real-estate investments in the 
Sultanate and transferred them to Oman 
Tourism Development Company (OMRAN 
Group), the executive arm of the Sultanate 
for tourism development. Subsequently, this 
includes Yiti Development, one of the largest 
integrated tourism projects in the region, which 
covers an area of over 11 kilometers, the 5-star 
Alila Hinu Bay Hotel in Dhofar, Hay A’Sharq 
the integrated multi-purpose and free-hold 
tourism complex located in Barka, and Dusit 
D2 Naseem Resort in Jabal Akhdar with chalets 
and adventure theme parks. The projects in 
place will result in more job opportunities for 
Omanis in the tourism & hospitality sector.  

This step aims to channel tourist and real-estate 
investments under one efficient management in 
alignment with Oman Vision 2040 and the Tenth 
Five-Year Plan. Tourism has been identified in 
the plan as a key sector to achieve economic 
diversification in the Sultanate, promote 
growth, increase the GDP’s non-oil revenues, 
and attract direct foreign investments.

Oman Air Achieves 
5-Star Ratings for 
COVID-19 Safety 
Measures 

The national carrier of the country, Oman 
Air, places heightened emphasis on offering 
high level safety measures for its passengers 
and crew members at airports and on board. 
The airline’s efforts have been recognized 
by Skytrax’s 5-Star COVID-19 Airline Safety 
Rating and 5-Star COVID-19 Lounge Safety 
Rating at Muscat International Airport as 
reported in March 2021.  
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VISION MISSION VALUES
To develop students’ 
knowledge, skills, & 
aptitude through 
stimulating learning 
experiences and exposure 
to research and scholarly 
activity, in partnership with 
industry and education 
providers, to benefit the 
local community and be 
successful professionals in 
a rapidly changing global 
society.

• Academic &  Professional  
 Standards
• Creativity  
• Continuous Improvement
• Cooperation & Teamwork 
• Commitment to  
 stakeholders 

All members of the College 
community will conduct 
themselves with integrity, 
honesty, respect for others, 
and in an honourable way.

To be Oman’s leading 
provider of tourism-related 
education supporting 
sustainable growth of the 
country’s tourism sector.

VISION, MISSION & VALUES (2021 - 2025)
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SHORT COURSES

Academic Activities 

Oman Tourism College Partners with 
Royal Tulip Hotel Muscat

OTC Signs Partnership Agreement with 
W Muscat

OTC Concludes 
Specialised Training 
Course for Ras Al Jinz 
Turtle Reserve and 
Atana Stay Al Ashkara 
Employees

The Training & Professional Development 
Unit at Oman Tourism College concluded 
an online training course in marketing, 
hospitality and management. The course 
took place over a period of three months 
and was organised for a number of 
hospitality staff from Ras Al Jinz Turtle Reserve 
and Atana Stay Al Ashkara, which are part 
of OMRAN’s portfolio of companies.

The course was aimed at enhancing several 
skills including sales and marketing, finance 
and accounting, revenue management 
and guest and staff handling.

Dr Abdulkarim Sultan Al Mughairi, Dean 
of OTC said, “Oman Tourism College, 
represented by the Training & Professional 
Development Unit, offers a wide range of 
training courses in tourism and hospitality 
which are based on the requirements and 
needs of the sector. These are available in 
various formats, such as online, blended 
learning or physical attendance, while 
adhering to all safety and precautionary 
measures stipulated during the pandemic 
period.”

OTC Conducts 
Meeting with Tourism 
and Hospitality 
Representatives

Oman Tourism College (OTC) organised 
a meeting for tourism and hospitality 
representatives, with the aim to introduce 
them to the vocational, professional and 
short courses offered by the college. 
In addition, the meeting sought to 
strengthen collaborations towards the 
support of employment opportunities for 
Omani graduates of these courses and 
enable them to kick-start their career in 
one of the sector’s institutions.

The meeting was also conducted to listen 
and benefit from the feedback of officials 
in these institutions concerning the current 
courses and means of improvement. 
This way, the college looks to meet 
market requirements, in line with the 
Sultanate’s approach towards enhancing 
Omanisation in the tourism and hospitality 

sector.  

OTC recently signed a MoU with 

Royal Tulip Muscat regarding student 

training in the hospitality industry, and 

participation in the college’s events 

and forums.

Oman Tourism College (OTC) recently signed a partnership agreement with W 

Muscat, to provide its students with various specialised training opportunities 

within its facilities. The signing is in line with OTC’s continuous endeavours to 

strengthen its network of relations with entities operating in the tourism sector, in 

order to provide practical training for its students and ensure their readiness to join 

the job market upon graduation.

“We’re incredibly excited to be working with OTC to help bring to the market a pool 

of new well-trained Omani talents. Learning from international best practices, it is 

partnerships like these that will propel the country’s hospitality offerings to a new 

level of service and experience,” said Gerald Chevasson, General Manager of W 

Muscat. “Since opening our doors in 2019, we have recognised our responsibility 

to share our knowledge and expertise in the industry with its next generation of 

movers and shakers and we look forward to supporting them on their way to 

realising their dreams.”

Oman Tourism College’s Customer 

Service students completed their on-

the-job training at Royal Tulip Muscat 

as part of the requirements of the 

vocational program.
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OTC Students Win 1st Place in Middle East 
College’s Speaking Competition

Health Club

OTC Organised a 
Virtual Conference on 
Volunteering 
in a Pandemic

Congratulations to our students -Maysoon Al Busaidi- and -Areej Al Jahdami- for competing, 

and winning top positions in the virtual speaking competition: 4th MECORATOR 2021, 

organized by the Foundation Program at Middle East College on the 17th of March 2021.

Join  OTC’s Health Club to spread 

awareness across the college’s 

community regarding health, nutrition, 

and maintaining a healthy lifestyle in 

order to enhance the spirit of social 

responsibility and teamwork through 

organising awareness campaigns that 

address various medical topics to educate 

students on the importance of health.

Commenting on the organisation of the 

conference, Samira Al Balushi, the first 

President of Noble Oman said, “Being 

a leader of Noble Oman, I was given 

the opportunity to undertake several 

different experiences that were fruitful 

and valuable. I am grateful to Oman 

Tourism College and Noble Oman 

for providing such an opportunity to 

students, to be part of volunteering 

activities within and outside the 

Sultanate. 

This way, we were able to engage 

in a unique experience that helped 

develop our personalities and expand 

our intellectual knowledge by learning 

more about different cultures and 

building international friendships. I would 

like to invite everyone to take part in 

volunteering activities as it instills good 

virtues, such as helping those in need 

and inspires compassion and good 

deeds.”

Student Activities

SUCCESS STORY

Abdullah Talib Al Farsi: 
3rd Place Winner of Intercollege Innovative 

Business Idea Competition

Contact the Club Coordinator: 

Nurse Nirmila clinic@otc.edu.om
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Marketing Department
Sariya Al Ismaili
sariya.nasser@otc.edu.om
+968 2451 2207

Short Courses: Training & 
Professional Development Unit
Ahmed Al Mahrizi
ahmed.al-mahrizi@otc.edu.om
+968 2451 2310
    +968 7152 4702

Student Affairs Department
Ahmed Al Tobi
ahmed.al-tobi@otc.edu.om
+968 2451 2300

Internships & Placement Section
Mohammed Al Rawahi
mohammed.al-rawahi@otc.
edu.om
+968 2451 2363

Admissions & Registration

Omani Students
Azhar Al Dughaishi
azhar.ahmed@otc.edu.om
admission@otc.edu.om
+968 2451 2383
    +968 7159 1757

International Students Section
Hanna Al Abri
hanna.al-abri@otc.edu.om
international@otc.edu.om
+968 2451 2303
    +968 7909 7984

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:

دائرة التسويق 
سريا اإلسماعيلية 

sariya.nasser@otc.edu.om
+ ٢٢٠٧ ٢٤٥١ ٩٦٨

الدورات القصيرة: وحدة التدريب 
والتطوير المهني

أحمد المحرزي
ahmed.al-mahrizi@otc.edu.om

+ ٣١٣/ ٣١٢/ ٢٣٠١ ٢٤٥١ ٩٦٨
 + ٤٧٠٢ ٧١٥٢ ٩٦٨      

دائرة شؤون الطلبة
أحمد التوبي

ahmed.al-tobi@otc.edu.om
 + ٢٣٠٠  ٢٤٥١ ٩٦٨ 

قسم التدريب والتوظيف
محمد الرواحي

mohammed.al-rawahi@otc.
edu.om

 + ٢٣٦٣  ٢٤٥١ ٩٦٨

دائرة القبول والتسجيل

الطالب العمانيين
أزهر الدغيشي

azhar.ahmed@otc.edu.om
admission@otc.edu.om

 + ٢٣٨٣  ٢٤٥١ ٩٦٨
 + ١٧٥٧ ٧١٥٩ ٩٦٨      

الطالب الدوليين
هناء العبرية

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

 + ٢٤٥١٢٣٠٣ ٩٦٨
 + ٧٩٨٤ ٧٩٠٩ ٩٦٨     

  

يرحب دائرة 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 الكلية٦

omantourismcollege

OmanTourismCollege
OfficialPage

thisisOTC

Oman Tourism College

Oman Tourism College



نجـــــاح   قصــــــة 

٥ األنشطة الطالبية

عبداهلل بن طالب الفارسي:
 يفوز بالمركز الثالث في مسابقة األفكار

 التجارية المبتكرة

لنادي  رئيسة  أول  البلوشية،  سميرة  تحدثت 
نوبل  لنادي  رئاستي  فترة  »خالل  عمان:  نوبل 
تجارب  في  ألخوض  الفرصة  لي  أتيحت  ُعمان، 
وأنا  المستويات  كافة  على  ومثرية  عديدة 
نوبل  ونادي  للسياحة  ُعمان  لكلية  ممتنة 
في  للمشاركة  للطلبة  الفرصة  إلتاحة  ُعمان 
وخارجها  السلطنة  داخل  تطوعية  أنشطة 
والتي  الفريدة،  التجربة  هذه  مثل  وخوض 
وتوسيع  شخصيتي  صقل  في  أسهمت 
على  االطالع  خالل  من  المعرفية  مداركي 

الثقافات األخرى وتكوين صداقات دولية. 

األنشطة  في  االنخراط  إلى  الجميع  وأدعو 
حب  الفرد  في  تنمي  أنها  حيث  التطوعية 
للمحتاجين  العون  يد  ومد  اآلخرين  مساعدة 

للناس.« الخير  والتعاطف والرفق وحب 

عمان  بكلية  الصحي  النادي  إلى  انضم 

الكلية  مجتمع  في  الوعي  لنشر  للسياحة 

والحفاظ  والتغذية  بالصحة  يتعلق  فيما 

روح  تعزيز  أجل  من  صحي  حياة  نمط  على 

الجماعي  والعمل  االجتماعية  المسؤولية 

تتناول  توعية  حمالت  تنظيم  خالل  من 

الطالب  لتثقيف  مختلفة  طبية  موضوعات 

الصحة. أهمية  حول 

كلية عمان للسياحة 
تنظم مؤتمًرا افتراضًيا 

حول التطوع في 
األزمات

الصحي النادي 

النادي: للتواصل مع منسق 
clinic@otc.edu.om نيرميال  الممرضة 

األول  بالمركز  لفوزهما  الجهضمية  أريج  والطالبة  البوسعيدية  ميسون  الطالبة  نهنئ 
التأسيسي  البرامج  قسم  نظمتها  والتي   ،٢٠٢١ ماكوريتر   ٤ األفتراضي:  التحدث  مسابقة  في 

١٧ مارس. الشرق األوسط في  بكلية 

فاز طلبة كلية عمان للسياحة بالمركز األول في 
مسابقة التحدث لكلية الشرق األوسط



بموجبها  يقوم  مسقط   w فندق  مع  تعاون  اتفاقية  مؤخًرا  للسياحة  ُعمان  كلية  وقعت 
هذه  وتأتي  الرائدة.  مرافقه  ضمن  التخصصات  مختلف  في  الكلية  طلبة  بتدريب  الفندق 
الجهات  مختلف  مع  عالقاتها  شبكة  لتعزيز  المتواصل  الكلية  سعي  إطار  في  االتفاقية 
العاملة في القطاع السياحي من أجل توفير التدريب العملي للطلبة وضمان جاهزيتهم 

لاللتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.

كلية  مع  بالتعاون  سعداء  »نحن  مسقط:  لفندق،  العام  المدير  شيفاسون،  جيرالد  قال 
في  الشابة  الُعمانية  المواهب  من  الجديد  الجيل  وتدريب  تأهيل  أجل  من  للسياحة  ُعمان 
تطور  من  الشراكة  هذه  ستعزز  الدولية،  الممارسات  أفضل  إلى  فاستناًدا  الضيافة.  قطاع 
قائاًل:  أضاف  كما  والخبرة«.  الخدمة  من  جديد  بمستوى  وتزوده  بالسلطنة  الضيافة  قطاع 
المحلية  المواهب  إلى  ومعارفنا  خبراتنا  نقل  نضع  ونحن   ،٢٠١٩ عام  في  أبوابنا  افتتاح  »منذ 
في مقدمة أولوياتنا، فهم من سيقودون دفة القطاع في المستقبل ونحن نحرص على 

دعمهم في تحقيق طموحاتهم«.

المهني  والتطوير  التدريب  وحدة  اختتمت 
تدريبية  دورة  للسياحة  عمان   كلية  في 
عبر  واإلدارة  والضيافة  التسويق  مجال  في 
لمجموعة  أشهر   ٣ لمدة  استمرت  اإلنترنت 
الجنز  رأس  محمية  من  الضيافة  موظفي  من 
التابعة  األشخرة  أتانا  وضيافة  للسالحف 

عمران. لشركة 

مثل  مهارات  عدة  تعزيز  إلى  الدورة  هدفت 
والمحاسبة  والمالية  والتسويق،  المبيعات 
مع  التعامل  فن  جانب  إلى  اإليرادات،  وإدارة 

والضيوف. الموظفين 

المغيري،  سلطان  بن  عبدالكريم  الدكتور  قال 
كلية  »تقدم  للسياحة:  عمان  كلية  عميد 
التدريب  وحدة  في  ممثلة  للسياحة  عمان 
من  واسعة  مجموعة  المهني  والتطوير 
مجالي  في  القصيرة  التدريبية  الدورات 
بناًء  تصميمها  يتم  والتي  والضيافة  السياحة 
توفير  مع  القطاع  واحتياجات  متطلبات  على 
عبر  سواء  تقديمها  لطريقة  متعددة  خيارات 
الحضور  أو  المدمج  التعليم  بنظام  أو  اإلنترنت 
إجراءات  بكافة  االلتزام  مع  الشخصي 

الجائحة«. السالمة طوال فترة 

نظمت كلية عمان للسياحة لقاًء جمع ممثلين 
بهدف  وذلك  والضيافة  السياحة  قطاع  عن 
واالحترافية  المهنية  بالدورات  تعريفهم 
إلى  الكلية،  تقدمها  التي  القصيرة  والدورات 
فرص  يدعم  بما  التعاون،  عالقات  تعزيز  جانب 
بهذه  الملتحقين  العمانيين  الخريجين  توظيف 
أحد  في  المهني  مشوارهم  لبدء  الدورات 

مؤسسات القطاع.

واالستفادة  االستماع  إلى  اللقاء  هدف  وكذلك 
الجهات  هذه  في  المسؤولين  مالحظات  من 
الكلية  تقدمها  التي  الحالية  الدورات  على 
وكيفية تحسينها لتالئم متطلبات السوق في 
التعمين  نسب  تعزيز  إلى  السلطنة  توجه  إطار 

في قطاع السياحة والضيافة.

توليب  رويال  وفندق  للسياحة  عمان  كلية 
فيما  تعاون  مذكرة  وقعا  قد  مسقط 
في  الكلية  طلبة  تدريب  تتضمن  بينهما 
قطاع الضيافة والمشاركة في الفعاليات 

والملتقيات التي تنظمها الكلية.

األنشطة األكاديمية٤

كلية ُعمان للسياحة توقع اتفاقية تعاون 
مع فندق W مسقط

للسياحة  عمان  كلية 
تدريبية  دورة  تختتم 
لموظفي  متخصصة 

الجنز  رأس  محمية 
أتانا  وضيافة  للسالحف 

األشخرة

كلية ُعمان للسياحة تعقد 
اجتماًعا مع ممثلي قطاع 

السياحة والضيافة

كلية ُعمان للسياحة توقع اتفاقية تعاون مع 
فندق رويال توليب مسقط

دورة تدريبية في مجال 
تطوير البحث العلمي من 

جامعة بورنموث البريطانية 

للسياحة  عمان  كلية  طلبة  أنهـى 
تدريبهم  العمالء  خدمة  تخصص 
من  كجزء  توليب  رويال  بفندق  العملي 
الطالب  على  يجب  الذي  الدراسي  المقرر 

إجتيازه.

 الدورات القصيرة 



٣ أخبار كلية عمان للسياحة

رؤيــــتنا، مهمــــــتنا، قييمـــــــنا )2025-2021(

رؤيـــــــــتنا
الرئيسي  المزّود  نكون  أن 

به  يتصل  وما  السياحي  للتعليم 
لقطاع  المستدام  النمو  لدعم 

السلطنة. في  السياحة 

مهمـــــتنا
تطوير معرفة الطالب ومهاراتهم 

وقدراتهم من خالل توفير تجارب 
تعليمية محفزة و تمكينهم في 
إعداد البحوث العلمية واألنشطة 

األكاديمية بالتعاون مع سوق 
التعليمية  العمل والمؤسسات 

المختلفة وذلك بهدف إفادة 
المجتمع المحلي وإعداد مخرجات 
تتمتع بمستوى عاٍل من االحترافية 
والمهنية في ظل التطور العالمي 

المتسارع الذي يشهده هذا القطاع.

المعايير األكاديمية 
والمهنية

المعايير األكاديمية والمهنية	 
اإلبداع	 
المستمر	  التطور 
الجماعي	  والعمل  التعاون 
أصحاب 	  تجاه  االلتزام 

لمصلحة ا

الكلية  أعضاء  كافة  يتحلى 
واحترام  واألمانة  بالنزاهة 

اآلخرين.



أخبار القطاع السياحي٢

 أخبار السياحة

تبسيط اإلجراءات في 
قطاع السياحة

تم إتخاذ العديد من القرارات الجديدة لتبسيط 
اإلستثمار في قطاع السياحة بالسلطنة، والذي 
يعد جزء ال يتجزأ من خطط التنويع اإلقتصادي 
وفق رؤية عمان ٢٠٤٠ وذلك للتقليل من اإلعتماد 

على النفط والغاز.

جهاز اإلستثمار العماني أعاد هيكلة استثمارته 
الى  ونقلها  السلطنة  في  والعقارية  السياحية 
)عمران(،  السياحية  للتنمية  العمانية  الشركة 
وتطوير  لتنمية  للسلطنة  التنفيذية  الذراع 
مشروع  يشمل   والذي  السياحي  القطاع 
تطوير يتي، ويعد من أكبر المشاريع السياحية 
وفندق كم،   ١١ مساحة  ويغطي   المتكاملة 
Alila Hinu Bay  من فئة خمس نجوم بمحافظة 
األغراض  متعدد  المتكامل  الشرق  حي  ظفار، 
بركاء،  والية  في  يقع  سياحي  مجمع  وإقامة 
الجبل  نيابة  في  نسيم     D2 دوسيت  ومنتجع 
والمدن  كالشاليهات  مرافق  ويشمل  األخضر 
المشاريع  هذه  كل  والمغامرات.  الترفيهية 
في  للعمانيين  عمل  فرص  ستخلق  القائمة 

قطاع السياحة والضيافة.

اإلستثمارات  توجيه  الى  الخطوة  هذه  تهدف 
السياحية تحت إشراف مظلة واحدة فعالة وبما 
يتماشى مع رؤية عمان ٢٠٤٠ والخطة الخمسية 
قطاع  السياحة  أن  على  ركزت  التي  العاشرة 
وجذب  اإلقتصادي  التنويع  لتحقيق  رئيسي 
غير  اإليرادات  وزيادة  المباشر  اإلستثماراألجنبي 

النفطية في السلطنة.

يحقق  العماني  الطيران 
نجوم  5 تصنيف 

الرسمي  الناقل  العماني،  الطيران  حقق 
السالمة  إلجراءات  نجوم   ٥ تصنيف  للسلطنة 
الخاصة بفيروس كورونا، يركز الطيران العماني 
وبشكل كبير على توفير تدابير السالمة العالية 
المستوى للركاب وأفراد الطاقم في المطارات 
تم  وقد  العماني،  الطيران  طائرات  متن  وعلى 
من  العماني  الطيران  شركة  بجهود  اإلعتراف 
تصنيف   COVID-19 نجوم   skytraxs  5 قبل 
الدولي في  سالمة الصاالت في مطار مسقط 

شهر مارس ٢٠٢١.

أطلقت   ٢٠١٦ العام  أوائل  في 
ممثلة  الرشيدة  حكومتنا 
ذاك  حين  السياحة  بوزارة  في 
والسياحة  التراث  وزارة   وحاليا 
للسياحة  الوطنية  االستراتيجية 
محتواها  في  تناولت  والتي   ٢٠٤٠
وهي  أساسية  عناصر  خمسة 
الوافدين  السياح  عدد  زيادة 
في  السياحة  مساهمة  وزيادة 
حجم  وتنشيط  المحلي  الناتج 
االستثمارات في قطاع السياحة 
المؤسسات  وتنمية  وتطوير 
ان   إال  والمتوسطة  الصغيرة 
الوظائف  عدد  زيادة  هدف 
اكثر  من  الى  بالقطاع  المرتبطة 
أيقونة  عمل  كانت  فرصة   ٥٠٠،٠٠٠
تبع  اإلستراتيجية   والحقا  هذه 

مكامن  ودعم  استكشاف  في  ساهمت  التي  تنفيذ  مبادرة  االستراتيجية 
قطاع السياحة في السلطنة خاصة االقتصادية منها وذلك كإحدى وسائل 
تنويع مصادر الدخل. ثم توج كل هذه المبادرات رؤية عمان ٢٠٤٠ والتي أيضا 

تناولت قطاع السياحة كأحد القطاعات الرئيسية في االقتصاد العماني.

وألجل تحقيق كل هذه المبادرات الهامة كان و البد من بناء قدرات الكوادر 
العمانية الشابة التي سوف تتولى قيادة هذه المسيرة الفاصلة والهامة في 
وطننا الغالي عمان.  ولذلك فإنه وجودكم على مقاعد هذه الكلية العريقة 
ما هو اال تجسيد لهذه الرؤية الهامة  فى كل شاب وشابة من شباب  األلفية 

هو عنصر هام وأساسي في هذه المسيرة.

فأنتم قيادات المستقبل والتي ستحمل على عاتقها هذا الدور الهام .
إن  السياحة  كقطاع ليست محصورة فقط على  التسويق وإدارة الفعاليات 
شركات  اجنحتها   تحت  تحتضن  بل   والفنادق  السياحية  المواقع  وإدارة 
ذلك  الى  اضف  هاميين  استراتيجيين  شركاء   وهم  والمطارات  الطيران 
والمعارض  والمؤتمرات  السياحي  واإلرشاد  التجارية  المطاعم  والمراكز 

والعديد من الخدمات االسنادية التي ال تعد وال تحصى.

إن عمان كنز  سياحي فريد من نوعه وأنتم من سوف يتولى حمايته والترويج 
له والعمل على  استمرارية االستكشاف واإلستدامة لتلك النعم التي انهع 
عمان  كلية  تحتضنه  الذي  األكاديمي  التنوع  أن  الحبيبة.  عماننا  بهاعلى  اهلل 
للسياحة فريد  من نوعه بالسلطنة لذلك يتوجب أن نقتص  الفرصة ونسلح  
انفسنا بالمعرفة السياحية الحقيقية لقيادة هذا القطاع الواعد . إن  الوطن 
السياحة بنظرة ذات بعد اقتصاديو اجتماعي يختلف تماما  الى  اصبح ينظر 

عما كان سابًقا.

وذلك من خالل  دعم الدولة لكل المبادرات المعنية بالمؤسسات الصغيرة 
المتنقلة  والمطاعم  السياحية  النزل  مثل  السياحة  قطاع  في  والمتوسطة 
والتطبيقات االلكترونيه التي تروج  للسياحة الداخلية خاصة في ظل الوضع 
على  تواجدكم  اثناء  منها  للتعلم  لكم  فرصة  المبادرات  وهذه  الحالي  

مقاعد الدراسة.

لندعم مسيرة السياحة بكل ما لدينا من طاقة الشباب والعلم والمعرفة.
 دمتم أمل هذا الوطن ودمتم مستقبله المشرق.

السياحــة قطـــاع  من  إطاللة 

د. خالد بن عبدالوهاب البلوشي
مدير أول مراكز االتصال ، عالقات الضيوف ، المسؤولية االجتماعية للشركات و 

العالقات العامة 
 الطيران العماني
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كلية ُعمان للسياحة توقع 
 W اتفاقية تعاون مع فندق

مسقط و رويال توليب
 مسقط

كلية عمان للسياحة تختتم 
دورة تدريبية متخصصة 

لموظفي محمية رأس الجنز 
للسالحف وضيافة أتانا األشخرة

للسياحة تعقد  ُعمان  كلية 
اجتماعًا مع ممثلي قطاع 

والضيافة السياحة 


