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I’ve been in the industry for 38 years and lived in 14 countries, 3 continents 
and worked at 17 different hotels, and, worked through my fair share of 
obstacles. However, as the saying goes, a smooth sea never made a skilled 
sailor. So, I wanted to share with you a little of what those challenges, 
particularly the current one, have taught me.

We opened the JW Marriott Muscat on the last day of 2019. It’s safe to say 
that our first year was not at all what we had envisioned it would be. The 
pandemic caused unimaginable challenges all over the world, not least in 
hospitality. We’ve had to have a really deep look at ourselves and at the 
future viability of the industry. 

Here is where there is a silver lining; with the restrictions on travel, people 
have sought experiences closer to home, and discovered just how much 
Oman has to offer. There have been several learning moments. We’ve had 
to challenge ourselves to think out of the box. For example, we have found 
ways to offer our guests the best experience possible while accounting 
for social distancing, enhanced cleaning measures, and varying levels of 
restrictions. At some point, when we were forced to completely close our 
doors, we found innovative ways to continue serving our guests from home 
– something that had never been done, or even considered, until then. Our 
guests have discovered that these technologies, such as mobile check-in, 
digital key, room service and requests via the Marriott Bonvoy™ app, that 
were introduced for health and safety reasons, have actually made their 
lives much easier and their experience more seamless. Most of all, we’ve 
learned that, no matter how tough it gets, it is the strong and genuine human 
connections that we’ve built that keep them coming back. 
 
All the while, we have been able to look to the JW Marriott’s core values for 
the clarity and guidance we needed to keep moving – to live with intent, 
to put people first, and to embrace change. As we move into the ‘Next 
Normal’ and we start to welcome international tourists again – and we will - it 
is these values that we need to take forward with us. I may never experience 
a crisis as testing as this one for the rest of my career, but I will continue to 
remind myself to see the value that can be found in any circumstance. And 
as you embark on your careers as Oman’s future hospitality leaders, I hope 
you see it too.

Mr. Giuseppe Ressa 
General Manager 
JW Marriot Muscat

Greetings From the Industry

Greetings From the Industry 

Tourism Spots

Royal Opera House Muscat
Shati Al-Qurm, Muscat

Nizwa Fort
Nizwa, Ad Dakhiliyah 

Al Ayjah Lighthouse
Sur, Ash Sharqiyah

The Museum of the Frankincense 
Land
Salalah, Dhofar
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As part of its continuous commitment 
to enhance the quality of its academic 
programmes, Oman Tourism College 
(OTC), represented by the Department 
of Tourism and Management Studies, 
recently held a meeting via Microsoft 
Teams. This was set up to review and 
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The Marketing Department welcomes 
your newsletter contributions. If you have 

photos, news or stories to share, 
please email 

communication@otc.edu.om

OTC Meets with Industry Partners for Academic 
Programme Review

update the academic programmes 
offered by the college to prepare a 
well-trained and qualified national 
workforce. The meeting saw the 
presence of 45 participants from across 
the tourism, hospitality, events and 
aviation sectors.

Academic Year 2021-2022 Special Discounts

OTC is offering a special discount of 20% off on the total tuition fees for part-time 
students from low-income families and a 25% discount for part-time students who are 
OTC Diploma graduates. Additionally, the college will reduce the fees of a student by 
10% if they register with a sibling and offers a 20% discount to international students.

* No Admission fees
**Terms & conditions apply

Family Sibling  
Discount

10%

International 
Students  

20
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RESEARCH SPOTLIGHT: 

Academic Activities 

OTC’s Lecturer Bianca Zaloumis and Alumni 
Abdulmajeed Al Ghazali collaborated on a research 
paper, titled: 

“Sustainable Practices in International Chain Hotels in 
Muscat, Sultanate of Oman.” 

The research paper has been published in the 
International Journal of Research in Entrepreneurship & 
Business Studies. 

OTC’s Dr. Don Anton and Dr. Riah Encarnacion 
collaborated on a research paper, titled:  

“Challenges and Relationships of e-Learning Tools to 
Teaching and Learning.” 

The research paper was presented at the ‘19th European 
Conference on e-Learning’ at the University of Applied 
Sciences HTW Berlin, Germany. Additionally, the research 
was cited in Turnitin’s blog, indexed in ProQuest.

Lecturers Jayashree Krishnamurthy and Yugesh Krishnan 
collaborated on a research paper, titled: 

“New Distribution Capability (NDC) and its Effects on 
Travel Industry in Oman” 

The research paper has been published in the 
International Journal of Research in Entrepreneurship & 
Business Studies (IJREBS).

Mr. Jalal Zeaiter and Ms. Najla Al Sheidi collaborated on 
a research paper, titled:

“Consumer Behaviour: A Case Study of Crowne Plaza 
Qurum Hotel, Oman.”

The research was presented at the 4th International 
Conference on Tourism Research, hosted by The School 
of Hospitality and Tourism, Polytechnic Institute of Porto, 
Vila do Conde, Portugal.

Dr. Don Anton & Dr. Riah

Jayashree Krishnamurthy & 
Yugesh Krishnan 

Bianca Zaloumis & Alumni 
Abdulmajeed Al Ghazali

Ms. Najla Al Sheidi & Mr. Jalal Zeitar
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MIDHYAF PROGRAMME 

As part of its commitment to provide an international training 
experience for the participants of ‘Midhyaf’ programmme, Oman 
Tourism College (OTC) signed a Memorandum of Understanding 
(MoU) with the British Butler Institute and entered into an agreement 
with ZADK Culinary Arts Co. The signing will see the provision of 
specialised training services, as per international standards, after 
the start of the programme and the enrollment of the targeted 
national competencies in November this year. ‘Midhyaf’ is a training 
for employment programme, recently launched by Oman Tourism 
Development Company (OMRAN Group), under the umbrella of 
Oman Investment Authority’s initiative to provide over 4,800 job and 
training opportunities in its owned companies, in collaboration with 
the Ministry of Labour. 

OTC Signs Agreements with Specialised International Training Institutes
To enhance the training quality of ‘Midhyaf’ programme following the highest standards

“The Sultanate of Oman has immense tourism potential, 
qualifying a solid foundation for tourism economy. Through 
our collaboration with OTC, we are pleased to work with 
OMRAN Group and the programme’s partners to develop the 
national talents in the sector. This highlights the role of Oman 
Tourism College. We are pleased to work together with them 
in providing professional training programmes for passionate 
youth who will enter this promising market and look forward to 
continuing this cooperation in the future.” 

Luis Salgueiro
CEO of ZADK Culinary Arts

“We are pleased to 
collaborate with Oman 
Tourism College to provide 
the required training for 
students participating 
in this intensive training 
programme. We are 
confident that the graduates 
will generate added value 
to their working field, in the 
near future. Our experts 
look forward to visiting 
the Sultanate of Oman 
and begin the training 
programme. The highest 
international standards in 
this field will be followed, 
which will help qualify and 
upskill the trainees to prepare 
them to work in hotel assets 
that are operated by major 
international companies.” 

Gary Williams
Principal of the British 
Butler Institute

Photography: Mazin Murad Al-Zadjali |          8.zad
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OTC Students Participate in 
National Vaccination Campaign
Students from the Event Management course at the Oman Tourism College (OTC) are part of the organisational 
team that is participating in the National Vaccination Campaign against Coronavirus (COVID-19), recently 
launched by the Ministry of Health. The campaign is taking place at the Oman Convention and Exhibition 
Centre and the students’ participation is part of efforts towards contribution towards national efforts to combat 
the pandemic in the Sultanate. It is also part of the practical internship requirement for Event Management 
Diploma students towards the completion of their Bachelor’s degree.

“I am proud to be a member 

of the students’ team that participated

 in this large- scale national campaign. I am 

delighted to have had the opportunity to witness 

this unique and enriching experience at the 

Oman Convention and Exhibition Centre, to help 

thousands of citizens obtain the vaccine in an 

organised and seamless manner. I thank the team

 for their tireless efforts and teamwork to ensure a 

smooth process.”

Hanouf Al Nakhili

Student

 “Through my participation 
in the National Vaccination Campaign, 

I was able to contribute by showcasing my 

support for the government’s efforts in combating 

the pandemic, which has had adverse effects on 

everyone with no exception. I extend my 

warmest gratitude to all my fellow volunteers who 
were a part of the campaign.”

Maryam Al Zaabi Sttudent

“I am in charge of organizing 

and supervising my colleagues. Our 

presence here is to help citizens and 

provide guidance on what needs to be done to 

complete the vaccination process. Moreover, we strive to 

ensure that everyone follows the relevant precautionary 

measures and instructions for immunization. It was truly an 

amazing experience and I would like to take this opportunity 

to thank all the volunteers for their efforts and dedication

 towards serving the country and all its citizens.”

Mua’taz Al Raisi

Student



األنشطة الطالبية٦

طلبة كلية ُعمان للسياحة يشاركون في 
الحملة الوطنية للتحصين

شارك طلبة تخصص دبلوم إدارة الفعاليات من كلية ُعمان للسياحة ضمن الفريق التنظيمي للحملة الوطنية للتحصين من فيروس كورونا 
)كوفيد-19( التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخًرا في مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض. حيث تأتي هذه المشاركة في إطار المساهمة في 
دعم الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للجائحة الوبائية في السلطنة، إلى جانب كونها جزًءا من مقرر التدريب العملي الذي يتعين على 

طلبة دبلوم إدارة الفعاليات القيام به إلكمال درجة البكالوريوس.

 وإرشادهم بما يلزم عليهم القيام به إلتمام عمليةونحن هنا لمساعدة المواطنين وتوجيههمواإلشراف على زمالئي من طلبة الكلية. »يتمثل دوري في التنظيم
 التحصين والتأكد من اتباع الجميع لإلجراءات االحترازية

 والتعليمات الخاصة بالتحصين. لقد كانت تجربة جميلة
 جًدا، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لشكر كافة المتطوعين على 

جهودهم وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطن«.
معتز الرئيسي

طالب

 سعيدة بخوضي هذه التجربة المختلفة والمثرية اليوم في هذه الحملة الوطنية الكبرى، أنا أعضاء الفريق الطالبي الذي يساهم »أشعر بالفخر لكوني من
بكل ما للكلمة من معنى. تواجدي هنا في مركز ُعمان
 للمؤتمرات والمعارض لمساعدة آالف المواطنين على
 الحصول على اللقاح بطريقة منظمة وسلسة كانت 
 على هذا العمل الجماعي الدؤوب والمميز«.تجربة استثنائية بكل المقاييس، كل الشكر للفريق

الهنوف النخيلي
طالبة

 »استطعت من خالل مشاركتي 

في الحملة الوطنية للتحصين

 أن أساهم في دعم جهود الحكومة 

في التصدي للجائحة الوبائية التي طالت

 آثارها الجميع بدون استثناء، وأود أن أشكر

 زمالئي المتطوعين على ما يبذلونه من 

جهد في خدمة ُعمان وشعبها«.

مريم الزعابية

طالبة



مـــــضياف بـــــرنامج    

٥ الدورات القصيرة

عالمية  بمعايير  مهني  تدريب  تجارب  تقديم  إلى  الرامية  الجهود  إطار  في 
بالتوظيف والذي تم إطالقه  المقرون  للتدريب  برنامج مضياف  للمشاركين في 
تحت  ُعمران(،  )مجموعة  السياحية  للتنمية  الُعمانية  الشركة  قبل  من  مؤخًرا 
وظيفية  فرصة   4800 من  أكثر  لتوفير  الُعماني  االستثمار  جهاز  مبادرة  مظلة 
كلية  وقعت  العمل،  وزارة  مع  وبالتعاون  له،  المملوكة  الشركات  في  وتدريبية 
مع  تدريب  واتفاقية  البريطاني،  بتلر  معهد  مع  تفاهم  مذكرة  للسياحة  ُعمان 
دولية  بمعايير  متميزة  تدريبية  خدمات  لتقديم  الطهي  لفنون  زادك  أكاديمية 

الجاري.  العام  البرنامج والتحاق الكوادر المستهدفة في نوفمبر من  فور بدء 

بالعمل مع مجموعة ُعمران عبر كلية ُعمان للسياحة وكافة شركاء  »سعداء 

الالزمة في هذا القطاع، ونحن  الوطنية  الكوادر  برنامج مضياف لتطوير 

الشغوفة  للكوادر  احترافية  تدريب  برامج  لتقديم  الكلية  بالتعاون مع  سعداء 

المستقبل«. التعاون في  الواعد، ونتطلع الستمرار هذا  القطاع  للعمل بهذا 

لويس سالجيرو الفاضل 

الطهي لفنون  زادك  ألكاديمية  التنفيذي  الرئيس 

كلية ُعمان للسياحة توقع اتفاقيات مع عدد من المعاهد الدولية المتخصصة
سعًيا منها لتعزيز جودة المحتوى التدريبي لبرنامج “مضياف” وتصميمه وفًقا ألعلى المعايير

بالتعاون مع  »نحن سعداء 
لتقديم  للسياحة  ُعمان  كلية 

للطالب  المطلوب  التدريب 
البرنامج  هذا  في  المشاركين 

الواعد. نحن على ثقة بأن 
التدريبي  البرنامج  هذا  خريجي 

قيمة  سيشكلون  المكثف، 
 . مضافة لجهات عملهم 

البرنامج  لبدء  خبراؤنا  ويتطلع 
أعلى  سيتبع  الذي  التدريبي 

الدولية في هذا  المعايير 
الذي سيساعد  المجال، األمر 

للعمل  المشاركين  تأهيل  على 
العالمية  الشركات  كبريات  لدى 

للفنادق«. المشغلة 

الفاضل جاري ويليامز،
البريطاني  بتلر  معهد  مدير 

zad.8التصوير: مازن بن مراد الزدجالي |    



تعاون الدكتور/دون أنتون والدكتورة/ رياه إنكارناسيون من كلية عمان 
للسياحة في إعداد ورقة بحثية بعنوان:

»تحديات وعالقات أدوات التعلم اإللكتروني بالتعليم والتعلم.«

عشرحول  التاسع  األوروبي  »المؤتمر  في  البحثية  الورقة  تقديم  تم 
 ،)HTW Belin( التطبيقية  العلوم  جامعة  في  اإللكتروني«  التعلم 
مدونة  في  بالبحث  اإلستشهاد  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة  ألمانيا.  برلين، 
للبحث  جوجل  محرك  وأفاد   ، بروكويست  في  المفهرسة  إن،  ترنت 
آخرين  باحثين  قبل  من  البحثية  بالورقة  اإلستشهاد  تم  أنه  العلمي 

أيًضا.

ويوجيش  كريشنامورثي  جاياشري  المحاضران  من  كال  تعاون 
كريشنان في ورقة بحثية بعنوان:

السفر  صناعة  على  وتأثيرها   )NDC( الجديدة  التوزيع  »القدرة   
في سلطنة ُعمان«

 
تم نشر الورقة البحثية في المجلة الدولية للبحوث في ريادة األعمال 

. )IJREBS( والدراسات التجارية

الغزالي من  بيانكا زلوميس والخريج عبد المجيد  تعاونت المحاضرة 
كلية ُعمان للسياحة في إعداد ورقة بحثية بعنوان:

في  الدولية  الفنادق  سلسلة  في  المستدامة  »الممارسات 
مسقط، سلطنة عمان.«

ُنشرت الورقة البحثية في المجلة الدولية للبحوث في ريادة األعمال 
ودراسات األعمال.

بحثية  ورقة  يقدمان  الشيدي  نجالء  واألستاذة/  زعيتر  جالل  األستاذ/ 
بعنوان:

القرم،  بالزا  كراون  لفندق  حالة  دراسة  المستهلك:  »سلوك 
ُعمان.«

الرابع ألبحاث السياحة، الذي  البحث في المؤتمر الدولي  تم تقديم 
بورتو،  في  البوليتكنيك  بمعهد  والسياحة  الضيافة  كلية  استضافته 

البرتغال. فيال دو كوند، 

األنشطة األكاديمية4

الدكتور/دون أنتون والدكتورة/ رياه 
إنكارناسيون

جاياشري كريشنامورثي ويوجيش 
كريشنان

المجيد  والخريج عبد  زلوميس  بيانكا 
الغزالي

األستاذ/ جالل زعيتر واألستاذة/
الشيدي نجالء 

الضوء تسليط 



٣ أخبار كلية عمان للسياحة

تابعونا:

دائرة التسويق 
سريا اإلسماعيلية 

sariya.nasser@otc.edu.om
+ 9٦8 ٢4٥1 ٢٢0٧

الدورات القصيرة: وحدة التدريب 
والتطوير المهني

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

+ 9٦8 ٢4٥1 ٢٣01 /٣1٣/ ٢1٣
 + 9٦8 ٧1٥٢ 4٧0٢      

دائرة شؤون الطلبة
أحمد التوبي

ahmed.al-tobi@otc.edu.om
 + 9٦8 ٢4٥1  ٢٣00 

قسم التدريب والتوظيف
محمد الرواحي

mohammed.al-rawahi@otc.
edu.om

 + 9٦8 ٢4٥1  ٢٣٦٣

دائرة القبول والتسجيل

الطالب العمانيين
أزهر الدغيشي

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

 + 9٦8 ٢4٥1  ٢٣8٣
 + 9٦8 ٧1٥9 1٧٥٧      

الطالب الدوليين
هناء العبرية

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

 + 9٦8 ٢4٥1٢٣0٣
 + 9٦8 ٧909 ٧984     

  

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 
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خصم خاص للعام األكاديمي 2022-2021

الضمان  أسر  من  للطلبة   %٢0 بنسبة  خاص  تخفيض  تقديم  عن  للسياحة  ُعمان  كلية  أعلنت 
تقدم  كما  الجزئي.  الدوام  بنظام  الكلية  في  للدراسة  المحدودالمنتسبين  والدخل  االجتماعي 
للدراسة  المنتسبين  الكلية  طلبة  من  الدبلوم  برنامج  لخريجي   %٢٥ بنسبة  تخفيض  الكلية 
بمقدار  الرسوم  تخفض  إخوته،  أحد  جانب  إلى  طالب  تسجيل  حالة  وفي  الجزئي.  الدوام  بنظام 

الدراسية. الرسوم  إجمالي  من   %٢0 بنسبة  تخفيض  على  الدوليين  الطلبة  ويحصل   .%10

الطلب *  ال توجد رسوم لتقديم 
واألحكام الشروط  تطبق   **

لمناقشة  القطاع  في  بشركائها  تلتقي  للسياحة  ُعمان  كلية 
األكاديمية البرامج 

ممثلة  للسياحة  ُعمان  كلية  عقدت  األكاديمية،  برامجها  جودة  بتعزيز  الدائم  التزامها  إطار  في 
في  شركائها  مع  المرئي  االتصال  تقنية  عبر  لقاًء  مؤخًرا  واإلدارة  السياحة  دراسات  بقسم 
على  وطنية  كوادر  إعداد  بهدف  وتحديثها  تطرحها  التي  األكاديمية  البرامج  لمراجعة  القطاع 
4٥ جهة من قطاع السياحة والضيافة  درجة عالية من التأهيل والكفاءة. وقد شارك في اللقاء 

والطيران. والفعاليات 

Family Sibling  
Discount

10%

International 
Students  

20



إطاللة من قطاع السياحة٢

 المواقع السياحية

وانتقالي  الفندقة  مجال  في  قضيتها  التي  الماضية   ٣8 الـ  سنواتي  تكن  لم 
كانت  فقد  بالورود،  مفروشة  مختلفًا  فندًقا  و1٧  قارات  و٣  دولة   14 من  أكثر  بين 
يصنع  ال  الهادئ  »البحر  المثل:  يقول  مثلما  ولكن  والتحديات.  بفرص  مليئة  رحلتي 
اكتسبتها  التي  والخبرة  تجاربي  من  بعض  أشارككم  أن  أود  ولهذا،  ماهًرا«،  بحاًرا 
كوفيد-19.  جائحة  من  تعلمته  ما  وباألخص  األزمات،  هذه  مثل  مع  التعامل  في 

عام  نهاية  في  مرة  ألول  مسقط  ماريوت  دبليو  جي  فندق  في  أبوابنا  افتتحنا 
مختلف  في  تحديات  الوباء  فرض  فقد  توقعناه،  كما  األول  عامنا  يكن  لم   .٢019
العام  واجهنا  مما  الرغم  وعلى  استثناء.  يكن  لم  الضيافة  وقطاع  الجوانب، 
بدء  منذ  حققناه  بما  نفتخر  ونعتز  اإليجابي  الجانب  إلى  فقط  ننظر  الماضي، 
أسلوب  تقييم  ونعيد  لمستقبلنا،  أساسات  نرسي  أن  استطعنا  فقد  أعمالنا. 

للمستقبل.  وجاهزية  استعداداً  وأكثر  أقوى  نكون  كي  عملنا 

القيود  فمع  أفضل.  لمستقبل  وأمل  فرص  مع  تأتي  التحديات  جميع  ولكن 
المجتمع  أفراد  وتشجيع  إلهام  على  حرصنا  الدولي،  السفر  على  المفروضة 
أرض  بها  تزخر  التي  الدفينة  الكنوز  على  والتعرف  جديدة  وجهات  الستكشاف 
إلعادة  االستعداد  أتم  على  كنا  الدولية،  ماريوت  من  وكالمعتاد  السلطنة. 
وضمان  والتعقيم،  النظافة  في  صارمة  مقاييس  اتباع  عبر  ضيوفنا،  استقبال 
لهم  لنقدم  واالحترازات،  اإلجراءات  كافة  إلتباع  وتدريبهم  موظفينا  التزام 
حرصنا  الكلي،  اإلغالق  فرض  عند  األوقات  أحلك  في  وحتى  ممكنة.  تجربة  أفضل 
هم  وحتى  المميزة  دبليو  الجي  خدمة  ضيوفنا  لمنح  ُمبتكرة  طرق  إيجاد  على 
ذلك:  في  بما  االجتماعي،  التباعد  لضمان  التقنيات  أحدث  ووظفنا  منازلهم.  في 
والمفتاح  اإللكترونية،  والدردشة  النقال،  الهاتف  عبر  الوصول/المغادرة  تسجيل 
Marriott Bonvoy ™ الهاتف النقال. واألهم من ذلك  وطلب الطعام عبر تطبيق 
الرغم  على  ضيوفنا  مع  بنيناها  التي  والحقيقية  القوية  عالقاتنا  أن  أدركنا  كله، 

وتكراراً.  مراراً  لزيارتنا  الرئيسي  الدافع  كانت  الظروف  من 

في  أعيننا  نصب  في  تزال  وال  ماريوت  دبليو  لجي  األساسية  القيم  كانت  لطالما 
عام  كان  لقد  األمثل.  بالشكل  ضيوفنا  لخدمة  رحلتنا  لنواصل  به  نقوم  ما  كل 
تعلمته.  ما  أحمل  سأظل  ولكن  معنى،  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  استثنائيًا   ٢0٢0
بالسلطنة،  الضيافة  قطاع  قيادة  في  مسيرتكم  ستواصلون  أنكم  متيقن  وأني 

معًا. خضناها  التي  التحديات  من  المستفادة  الدروس  بكل  مسترشدين 

السياحــة قطـــاع  من  إطاللة 

 جــيوزيــبي ريــــسا 
 مـــــدير عــــــــام

فندق جي دبليو ماريوت مسقط

دار األوبرا السلطانية مسقط
شاطئ القرم، مسقط

منارة العيجة
صور، الشرقية

قلعة نزوى
نزوى، الداخلية

متحف أرض اللبان
صاللة، ظفار
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