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أعزائي القراء، 

يسعدني أن أضع بين أيديكم العدد الثامن من النشرة ا�خبارية لكلية عمان 
الخامسة  بالذكرى  السطنة  احتفاالت  مع  يتزامن  والذي  الدولية  البحرية 
وا�ربعين للعيد الوطني المجيد أعاده ا¡ على جاللة االسلطان وهو يرفل 

بأثواب الصحة والعافية.

يأتي هذا العدد زاخرا بأهم ا�حداث والفعاليات وا�نشطة التي أقيمت هذا 
والنقل  الشحن  في  العلوم  ماجستير  برنامج   طرح  أهمها  ولعل  العام 
وكذلك  ٢٠١٦م  فبراير  من  ابتداء  الهولندية  البحرية  الجامعة  مع  بالتعاون 
إنشاء المجلس االستشاري الطالبي في الكلية �ول مره  وتشكيل المجلس 

الطالبي.  

اجتماع  مثل  وا�نشطة  ا�حداث  من  عدد  على  الضوء  العدد  سلط  كما 
الرياضية  واالنشطة  التأسيسية  السنة  قسم  وأنشطة  الكلية  أمناء  مجلس 
الكلية  التي شاركت بها  با�ضافة للمؤتمرات والمعارض والورش  بالكلية 
البحري  ا�كاديمي  الدولي  والمعرض  المؤتمر  في  الكلية  كمشاركة 

ومعرض التعليم العالي والتدريب والتوظيف "إيدو تراك ُعمان".

شوق  وكلنا  العدد  هذا  مع  ممتعا  ووقتا  شيقة  قراءة  لكم  نتمنى  ختاما 
للقائكم في العدد القادم.

د. هالل بن علي بن عزان الحضرمي

عميد الكلية   



الذي  ٢٠١٦/٢٠١٥م  ا�كاديمي  العام  بداية  مع  ا�ولى  دورته  في  الطالبي  االستشاري  المجلس  تشكيل  تم 
خالل  من  وذلك  الجامعية  الحياة  خالل  من  الجامعي  الطالب  وطموحات  بتطلعات  النهوض  إلى  يهدف 
إشراكه في وضع اقتراحات وحلول وتوصيات للتحديات والصعوبات التي تواجه الطالب، والمشاركة في 

تحسين العملية التعليمية والبحثية والخدمات المقدمة للطلبة وتعزيز مبدأ الشفافية والنقد البناء 

كما  تم تشكيل المجلس الطالبي والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للطلبة لتحمل مسؤوليات التخطيط، 
والتنفيذ، والمتابعة، والتقويم لكافة ا�نشطة والخدمات الطالبية تحت إشراف دائرة شؤون الطلبة.

تطرح الكلية برنامج ماجستير العلوم 
مع  بالتعاون  والنقل  الشحن  في 
فبراير  الهولندية في  البحرية  الجامعة 
٢٠١٦م.  حيث تلقت الكلية العديد من 
قبل  من  البرنامج  هذا  لطرح  الطلبات 
لقطاع  التابعة  والشركات  الخريجين 
اللوجستية  والخدمات  الموانئ 
الجهات  بعض  الى  با�ضافة 
هذا  أن  بالذكر  الجدير  الحكومية.  
الجامعة  من   مستضاف  البرنامج 
في  تطرحه  والذي  الهولندية  البحرية 
روتردام (هولندا) منذ عدة أعوام . وقد 
ماجستير  برنامج  وإعداد  تهيئة  تم 
لتلبية  والنقل  الشحن  في  العلوم 
في  الدولي  النقل  قطاع  احتياجات 
مختلف الدول بما فيها سلطنة عمان 

و دول مجلس التعاون الخليجي.

المجلس الطالبي والمجلس االستشاري 

الجامعة البحرية الهولندية
طرح ماجستير العلوم في الشحن والنقل بالتعاون مع

ابتداء من فبراير ٢٠١٦م 
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أنـشـطة وفعـاليـــــات

احتفلت الكلية بالعيد الوطني الخامس وا�ربعين المجيد، وقد عبر طلبة الكلية من خالل برنامج حفلهم 
عن عمق محبتهم ووالئهم لهذا الوطن وقائده صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. 

وا�كالت  التقليدية  الحرف  من  عدد  على  اشتمل  الذي  الطالبي  المعرض  بافتتاح  االحتفال  فعاليات  بدأت 
المجلس  قام  كما  السياحية.  ومقوماتها  السلطنة  بتاريخ  للتعريف  مخصص  ركن  إلى  با�ضافة  الشعبية 
الطالبي بالكلية بعرض مسرحي وأوبريت شعري يجسد أهم إنجازات النهضة المباركة. وقد حضر فعاليات 
االحتفال جمع غفير من الطلبة والموظفين والضيوف وعدد من طلبة المدارس الذين شاركوا بعدة فقرات 

عبروا من خاللها عن انتمائهم وعشقهم لهذا لوطن وعرفانهم لسلطان البالد المفدى. 

احتفال

بالعيد الوطنــي
الخامس وا�ربعين المجيد 

الكليــة
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انطالقا من اهتمام قسم السنة التأسيسية بالفعاليات الثقافية، 
يوم  الوطني  العيد  بمناسبة  إلقاء  مسابقة  القسم  نظم  فقد 
المسابقة  في  شارك  حيث  ٢٠١٥م،  نوفمبر   ١٧ الموافق  الثالثاء 
طالب من كل فصل من المستويات االربعة للسنة التأسيسية. 
وقد حًكم المسابقة عدد من المعلميين وفاز فيها كل من نواف 
المسابقة  حضر  السعدي.  وياسر  الشبلي  ومصعب  اليعقوبي 
العديد من  الطلبة وا�كاديمين وا�دارييين لتشجيع المشاركين. 
التأسيسية  السنة  قسم  إطارسعي  في  المسابقة  هذه  وتأتي 
بغية  الثقافية  والمسابقات  البرامج  من  العديد  تنظيم  إلى 

تشجيع الطلبة على تطوير مهارات اللغة ا�نجليزية.

تنظمها  التي  الخامسة  الدورة  في  الكلية  شاركت 
النفط  شركة  مع  بالتعاون  لÕبحار  عمان  شركة 
القادة  برنامج   " بعنوان  كانت  والتي  البريطانية، 
في  ٢٠١٥م  أكتوبر   ١٣ الى   ١٢ من  الفترة  في  الشباب" 
هذا  ابتكار  تم  وقد  بالمصنعة.  الميلينيوم  منتجع 
البرنامج لتعليم الطالب مختلف المهارات التي تساعد 
البرنامج لمدة  المتدرب للعمل بطريقة أفضل. استمر 
تهدف  التي  ا�نشطة  من  عدداً  تضمن  أيام  ثالثة 
إكسابهم مفاهيم القيادة والعمل الجماعي ومهارات 
االتصال، وقد صمم البرنامج للتركيز أكثر على تحديات 
إتخاذ  مثل  القيمة  المهارات  تنمي  خارجية  عملية 

القرارات وحل المشكالت، كما قدمت لهم دورات في الغوص وا�بحار الشراعي والقيادة والتخييم. وفي نهاية 
البرنامج أعربت الطالبات عن سعادتهن ومدى استفادتهن من المشاركة في البرنامج. 

برنامج القادة الشباب

مسابقة ا�لقاء لطلبة السنة التأسيسية

نظمت  الكلية  بها  تقوم  التي  المجتمعية  االنشطة  إطار  في 
ا�نجليزية  اللغة  قسم  في  ممثلة  الدولية  البحرية  عمان  كلية 
يوم االحد الموافق ١٥ من نوفمبر حملة بعنوان "مجتمع واحد" 
االطفال  قسم  بزيارة   والموظفين  الطلبة  من  عدد  قام  حيث 
بمستشفى خط الحياة ومجمع لوى الصحي. حيث قام الطلبة 
قلوبهم  على  السرور  �دخال  المرضى  لØطفال  الهدايا  بتوزيع 
ا�قسام  على  الطلبة  تعرف  كما  آالمهم.  من  والتخفيف 
الصحيتين.  المؤسستين  من  كل  تقدمها  التي  والخدمات 
وتهدف الكلية من خالل هذه الحملة إلى تشجيع الطالب على 
المجتمعي  والتعاون  المبادرة  روح  وغرس  التطوعي  العمل 
مختلف  مع  والتواصل  التعاون  زيادة  الى  با�ضافة  لديهم، 

مؤسسات المجتمع.

حملة مجمتع واحد

أنشطة قسم السنة التأسيسية
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نفذ قسم النشاط الرياضى بالكلية مسابقة أفضل تعليق 
المسابقة  وتمثلت  الثالث،  ا�كاديمي  للعام  رياضى 
بالتعليق على مقطع فيديو �فضل المهارات في كرة اليد 
التي  للمهارات  مناسب  ابتكارعنوان  خالل  من  وذلك 
الهجومية  المهارات  على  والتعليق  المقطع،  احتواها 
حارس  وأداء  مهارات  على  وكذلك  لالعبين  والدفاعية 
الثقافي  المستوى  لرفع  المسابقة  هدفت  المرمى. 
خاص  بشكل  الرياضية  والتوعية  عام  بشكل  الرياضى 
من  المشاركين  بين  الفريق  وروح  المنافسة  من  جو  وخلق 

طلبة وأكاديميين وإداريين.

شاركت كلية عمان البحرية الدولية في البطولة 
التعليم  لمؤسسات  الطاولة  لتنس  السادسة 
العالي في ١٧ من نوفمبر ٢٠١٥ والتي عقدت في 
أن  بالذكر  جدير  بصحم.  المهني  التدريب  مركز 
الجامعات  لطلبة  سنويا  تعقد  البطولة  هذه 
والمعاهد  المهني  التدريب  ومراكز  والكليات 
فريقا   ٢٣ البطولة  في  شارك  بالسلطنة. 

بمجموع ٧٠ العب.

مسابقة أفضل تعليق رياضي

الثامن  من نوفمبر ٢٠١٥ ورشة عمل لمدة  عقدت في 
يوم كامل لتعريف الموظفين بدليل معايير التقييم 
الصادر من الهيئة العمانية لÕعتماد ا�كاديمي.رحب 
عميد الكلية بالجميع الموظفين وسلط الضوء على 
المقبلة  والتحديات  الكلية  حققتها  التي  النجاحات 
من  الثانية  المرحلة  في  دورهم  أهمية  على  وأكد 
مدير  العمل  ورشة  قّدم   . المؤسسي  ا�عتماد  عملية 
ضمان الجودة وغطى فيها ا�جزاء السبعة ا�ولى من 
دليل معايير التقييم والتي تسلط الضوء على ا�دوار 
والمسؤوليات المختلفة لمؤسسات التعليم العالي 
ا�كاديمي  لÕعتماد  العمانية  والهيئة  وموظفيها 
جميع  تحفيز  العالقة.وتم  ذات  ا�خرى  وا�طراف 
الموظفين للمشاركة بفعالية  في الورشة من خالل 

الحلقات النقاشية ومجموعات العمل.     

ورشة عمل وتدريب على دليل معايير التقييم

بطولة تنس الطاولة
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والتدريب  العالي  التعليم  بمعرض  الكلية  شاركت 
والتوظيف ٢٠١٥ المقام بمركز عمان الدولي للمعارض 
والذي افتتحه معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير 
الخدمة المدنية والذي عقد برعاية وزارة التعليم العالي، 
وزارة  التربية والتعليم، وزارة القوي العاملة ووزارة الخدمة 

المدنية. 

ببرنامج  للتعريف  مهمة   فرصة  المعرض  كان  قد 
سوف  الذي  والنقل  الشحن  في  العلوم  ماجستير 
تطرحه الكلية بالتعاون مع الجامعة الهولندية البحرية 
الفرصة  أتاح  كما   ،٢٠١٦ فبراير  شهر  فى  سيبدأ  والذي 
للتفاعل مع الطلبة وأولياء ا�مور والمهتمين بمختلف 

مستويات التدريب والتعليم.

ورشة ضبط الجودة

٩ نوفمبر ٢٠١٥ م فى  الدولية  في  البحرية  شاركت كلية عمان 
في  المقام  البحري  ا�كاديمي  الدولي  والمعرض  المؤتمر 
الدكتور  افتتحه  والذى  دبي  في  العالمي  التجاري  المركز 
عبدا¡ بن محمد بلحيف النعيمي وزير ا�شغال العامة رئيس 

مجلس إدارة الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية .
العالمي  البحري  القطاع  رواد  من  واسعة  مشاركة  المؤتمر  شهد 
وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، إضافة إلى أبرز الخبراء 

الدوليين ومشغلي ومالكي السفن المحليين وا�قليميين. 

(MARCAD) مشاركة الكلية فى المؤتمر والمعرض الدولي ا¯كاديمي البحري في دبي

التعليم  في  للجودة  العمانية  الشبكة  عقدت 
في  المرجعية  "المقارنة  عن  ورشة  العالي 
مؤسسات التعليم العالي : أداة تحسين الجودة" 
والتي عقدت في مسقط. شارك في الورشة مدير 
ضبط الجودة ورئيس التطوير ا�كاديمي بالكلية 
وقدم الورشة  مستشار ضمان الجودة في الهيئة 

العمانية لÕعتماد ا�كاديمي.  

مشاركة الكلية في معرض  التعليم العالي والتدريب والتوظيف

 ”إيدو تراك ُعمان“ ٢٠١٥

وكان لمشاركة الكلية أهميتها بهذا المعرض من حيث إثراء الحوار البناء الذي من شأنه االرتقاء بالتعليم 
والتدريب البحري فضال عن استكشاف آفاق جديدة لتعزيز االستثمار ا�مثل بالعنصر البشري باعتباره أساس 
التنمية الشاملة. كما تم مناقشة  أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب البحري المهني وإيجاد 
الحلول الالزمة لها، فضال عن تشجيع تبادل أفضل الممارسات وأحدث االتجاهات الناشئة التي تصب في 

خدمة التطوير المستدام للقطاع البحري للمنطقة.
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العامة  والمؤسسة  الدولية  البحرية  عمان  كلية  بين  التعاون  إطار  في 
تدريبية  الكلية دورة  ، عقدت في  السعودية  العربية  بالمملكة  للموانئ 
المنظمة  متطلبات  على  ارتكزت  والتي   (VTS) السفن  حركة  لخدمات 
لمشغالت   (IALA) البحرية  والمنارات  المالحية  للمساعدات  الدولية 
حركات السفن ا�ساسية. شارك في الدورة التي استمرت ستة  أسابيع ١٢ 
مشاركا من هيئة الموانئ السعودية. وقد كان المدربون من ذوي الخبرة 

في خدمات حركة السفن من مجموعة اس تي سي (STC) الهولندية.

اجتماع مجلس أمناء
كلية عمان البحرية الدولية 

الكلية تعقد دورة تدريبية لموظفي
المؤسسة العامة للموانئ السعودية

طالبيا  وفدا  الدولية  البحرية  عمان  كلية  استضافت 
التعاون  إطار  ضمن   الزيارة  هذه  تأتي  حيث  فلسطينيا 
ودولة  السلطنة  في  العالي  التعليم  وزارتي  بين 
الطالبي  التبادل  تعزيز  إلى  تهدف   والتي  فلسطين، 
والثقافي وتبادل الخبرات في مختلف مجاالت التعليم. 
وقد ضم الوفد ١٤ طالبا وطالبة من مختلف الجامعات 

الفلسطينية.

زيارة وفد من الجامعات والكليات الفلسطينية  

وكان في استقبال الوفد عميد الكلية الدكتور هالل بن علي بن عزان الحضرمي وهيئة الكلية. وقد حضر 
والورش  اÞلية  المشبهات  على  اطلع  حيث  مرافقها  في  بجولة  قام  ثم  الكلية  عن  تعريفيا  عرضا  الوفد 

والمختبرات وقاعات التدريس وتعرف عن كثب على التخصصات ا�كاديمية وآلية القبول والتسجيل. 
العالي  التعليم  وقطاع  الفلسطينية  بالجامعات  بالتعريف  بدوره  الفلسيطني   الطالبي  الوفد  قام  ثم 
بشكل عام وما يتعرض له هذا القطاع وطلبته من تحديات في ظل الوضع الراهن. كما تحدث الطلبة عن 
رغبتهم وحرصهم على بناء عالقات تعاون مع الطلبة الُعمانيين لبناء جسور متينة في مجاالت التعليم 

العالي.
وفي نهاية الزيارة أعرب الوفد الفلسطيني عن مدى سعادته بهذه الزيارة التي حظي فيها بحسن الضيافة 

وأشاد بالكلية وهيئتها وما تشهده من تطور ملحوظ يجعلها في مصاف الكليات المتقدمة.  

االجتماع  الدولية  البحرية  عقد صباح ١٨ نوفمبر عمان 
الدكتور  برئاسة  الكلية  أمناء  لمجلس  السنوي 
من  عدد  وبحضور  المغيري  سلطان  بن  عبدالكريم 
القطاعات  مختلف  يمثلون  الذين  المجلس  أعضاء 
عميد  االجتماع  حضر  كما  وا�كاديمية.  الصناعية 

بعض  مناقشة  االجتماع  خالل  تم  لÕدارة.  العميد  ونائب  ا�كاديمية  للشؤون  العميد  ونائب  الكلية 
مختلف  بين  تربط  التي  المتبادلة  والعالقة  واالدارية  ا�كاديمية  بالنواحي  تعنى  التي  الهامة  الموضوعات 
القطاعات الصناعية ومخرجات وبرامج الكلية. حيث أبدى المجلس بعض التوجيهات والتوصيات التي من 

شأنها تعزيز الروابط والتواصل بين الكلية والقطاعات الصناعية المختلفة لدعم االستفادة المشتركة.
وعلى هامش االجتماع قام رئيس مجلس ا�مناء بافتتاح فعاليات احتفاالت الكلية بمناسبة العيد الوطني الخامس 

وا�ربعون المجيد أعاد ا¡ على عماننا الحبيبة وموالنا صاحب الجاللة وهو يرفل بأثواب الصحة والعافية.
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وقفة مع خريج 

المرحلة ا¯ولى من عمليات المراجعة الخارجية  

حرصا من كلية عمان البحرية الدولية على التطوير المستمر 
ا�عتماد ا�كاديمي ومنظمة  وا�لتزام بتطبيق معايير هيئة 
عمليات  بأولى  الكلية  قامت   (ISO) الدولية   المعايير 

المراجعة الخارجية خالل الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ اكتوبر  ٢٠١٥.
حيث قام فريق المراجعة المكون من أربعة خبراء من ذوي 
واللوجستيات  البحري  النقل  قطاع  في  الواسعة  الخبرة 
والبتروكيماويات  التحويلية  والعمليات  البحري  والقطاع 
التقنية  المكونات  على  ركزت  التي  ا�ولية  بالمراجعة 

اسمي محمد بن علي بن قاسم البلوشي التحقت بالشركة الوطنية للعبارات في عام ٢٠١٢ م بوظيفة ضابط 
وشهادة  الدولية  البحرية  عمان  كلية  من  البحرية  المالحة  في  الدبلوم  شهادة  على  حصولي  بعد  سطح 

الكفاءة البحرية. 
في  خبراته  وتنمي  الطالب  شخصية  تبني  التي  التحديات  من  فيه  لما  التخصص  هذا  باختيار  قمت  لقد 
المجالين  العلمي والعملي. فهذا التخصص ليس تخصص علمي فحسب بل هو تخصص عملي يساعد 

في بناء رؤية مختلفة للحياة المستقبلة.
الفريق والقدرة  روح  باعثا لتنمية حس المسؤولية الشخصية لدى الطلبة وغرس  الدراسية  البيئة  ولقد كانت 
القيادية.  ففي الجانب العلمي تضمن التعليم وسائل أساسية في مجال التخصص ووسائل تقنية متطورة 
ليكون الطالب ُملِما بجميع الوسائل في مختلف الظروف التي قد يواجهها. وعلى الصعيد العملي يتضمن 
هذا التخصص فترة التدريب على متن السفينة حيث تختبر قدرات الطالب القيادية ومدى استعداده لمواجهة 
العقبات والتحديات حيث تؤهله هذه المرحلة لÕنخراط في بيئة العمل المستقبلية وتسهم بشكل فعال في 

بناء شخصية قيادية قادرة على اتخاذ القرار. 
ورغبة مني في تطوير معارفي في مجال العلوم البحرية فقد واصلت مشواري ومسيرتي التعليمية للحصول 
على شهادة البكالوريوس في مجال المالحة البحرية بكلية عمان البحرية الدولية، كما حصلت على شهادة 

مساعد قبطان (كبير الضباط) الصادرة من وزارة النقل واالتصاالت كأول عماني يحصل على هذه الشهادة.
ومنذ التحاقي بالشركة الوطنية للعبارات وأنا أعمل جاهدا على إثبات قدراتي الفنية في التعامل مع التقنية 
الداخلي  المستوى  على  التدريبية  الدورات  أن  كما  السريعة،  العبارات  أسطول  بها  يتمتع  التي  المتطورة 
ومهاراتي  خبراتي  وصقل  ارتقاء  في  ساهمت  البحرية  المالحة  مجاالت  مختلف  في  تلقيتها  التي  والخارجي 
المهنية. فقد حصلت على العديد من الشهادات ا�كاديمية منها شهادة الكفاءة البحرية المرخصة من وزارة 
البحرية  الشهادات  من  وغيرها  المخاطر  إدارة  وشهادة  والسالمة  اÞمان  أساسيات  وشهادة  واالتصاالت،  النقل 

المتخصصة.
وحاليا تتجسد مهامي العملية في القيادة الفنية للعبارة برفقة عدد من طاقم المالحة، با�ضافة إلى ا�شراف 
المباشر على كافة أطقم عمل العبارة ومتابعة ا�عمال الفنية وا�دارية خالل الرحلة. كما أتولى مهمة ا�شراف 
على تطبيق متطلبات ومعايير المحافظة على البيئة البحرية والقيام بمهام تدريب وتأهيل البحارة العمانيين.

لدرجتي الدبلوم والباكلوريوس وقياس مدى مطابقتها للمعايير الدولية والتأكد من أن هذه البرامج تلبي 
حاجة سوق العمل في منطقة دول مجلس التعاون والعالم بشكل عام. 

وعلى الرغم  من  أن  النتائج ا�ولية للمراجعين خالل الزيارة  كانت إيجابية إال أن الكلية تتطلع للتقرير الرسمي 
والذي سيستخدم كأداة الستمرار التحسين والتأكد من أنها تلبي متطلبات الوزارات والشركات ومواصلة 

مسيرتها با�لتزام في تحقيق رسالتها ورؤيتها. 

أول عماني يحصل على شهادة مساعد قبطان
من وزارة النقل واالتصاالت 

محمد البلوشي 
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Dear readers,

It’s my pleasure to introduce to you the eighth issue of the International 
Maritime College Oman Newsletter. This issue comes within the celebration 
of the glorious 45th National Day. May God restore his Majesty with health 
and wellness.  Also, I would like to congratulate the graduates of the 8th 
batch.

This issue comes replete with the most important events and activities 
which were held at the college. Perhaps the most important news is the 
launching of the Master program of Science Shipping and Transport by the 
Netherlands Maritime University in Oman.
  In addition, this issue includes the IMCO Board of Trustees Meeting and the 
formulation of the Student Council and Consultative Council, and the activi-
ties of the foundation and sport departments, the workshops and confer-
ences that the college participated in such as the �rst Maritime Academic 
Conference & Expo (MARACAD) 2015 and the second edition of EduTraC 
Oman 2015.

Please enjoy reading this issue. 

Dr. Hilal Ali Azzan Al Hadhrami
Dean of IMCO



In February 2016, the Master of Science Shipping 
and Transport program of the Netherlands 
Maritime University will start in Oman. After repeat-
ed requests from local students, companies related 
to ports, logistics and shipping and governmental 
bodies in Oman, the International Maritime College 
Oman (Sohar) has requested and received approval 
from the Ministry of Higher Education to start the 
MSc Shipping and Transport at IMCO as a hosted 
program. The Netherlands Maritime University will 
execute the program as it has successfully execut-
ed it in Rotterdam (The Netherlands) for a number 
of years. 
The Master’s program has been developed for, and 
in cooperation with the international maritime 
cluster. Its involvement and sponsorship is the 
main drive to launch the successful MSc program in 
Oman and to expand the program with parts of the 
program dedicated to the Oman and Gulf Coopera-
tion Council (GCC) Region.

Master of Science Programme in

Shipping and Transport

Student Council & Student Consultative Council

IMCO established the Student Consultative Council in the beginning of the academic year 2016/2015 
which aims to advance the aspirations and ambitions of the student in academic life through involving 
them in developing proposals, recommendations and solutions for the challenges and di�culties faced by 
the students during their academic life. Also, it aims to enhance the educational and research process, 
strengthen student personality, and develop the spirit of teamwork. 
Moreover, IMCO formulated the Student Council which aims to provide an opportunity for students to take 
on the responsibilities of planning, implementing, monitoring, and evaluating all activities and events 
under the supervision of the Student A�airs Department. 
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IMCO celebrated the 45th National Day where the students expressed their deep love and loyalty to 
their country and HM Sultan Qaboos through the various activities.

The celebration started with the opening of the student exhibition that included tradition crafts and dishes 
in addition to a corner speci�ed to introduce Oman history and its tourism resources. Also, the student coun-
cil showed a ply and operetta which embodied the most important achievements of the blessed Renais-
sance. The events was attended by guests, sta�, IMCO students and schools students who participated in 
this celebration and expressed their dedication to their country and gratitude to HM sultan Qaboos.

the glorious 45th

Events & Activities

IMCO celebrates

National Day
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The Foundation Society conducted an elocution competition for 
foundation students on Tuesday, the 18th of November at 2.00 
pm in the auditorium. One student from each class was selected 
to give a 2 to 3 minute presentation about National Day.  The 
judges of the competition were number of English teachers. 
Students, teachers, and administrative sta� attended the compe-
tition to support the participants.  The winners of the competi-
tion were Nawaf Al Yaqoobi from B1, Musaab Al Shibli from CA9, 
and Yassir Al Saadi from CB2. The department aims to conduct 
more competitions in the future to encourage students to 
improve their English skills.

The �fth course of Oman Sail – BP young leaders 
female training program took from 10th October to 
12th October 2015 at Millennium Resort Mussanah. 
The program was designed to teach students appren-
tice skills that will help them work better.  The 
three-day training workshop featured a range of activi-
ties aimed at teaching them leadership, teamwork and 
communication skills. The program, held at Oman 
Sail’s sailing school in Musannah, re�ects the growing 
need among employers for individuals who can show 
initiative, integrity and creativity. It is designed to 
focus on outdoor challenges that develop valuable 
and transferable skills such as decision making and 
problem solving. They were given sessions in diving, sailing, leadership, challenging activities and camping. 
They were very cooperative, happy and keen to participate in such a program.

Elocution competition

The Foundation Society organized a campaign 
entitled “One Community” on Sunday November 
15th. A group of students and sta� visited Life Line 
Hospital and Liwa Health Center to visit sick children. 
Students showed emotional support to the children, 
played with them and distributed presents and 
sweets. During the visit, students and sta� learned 
about the di�erent sections in both the hospital and 
the center and participated in another campaign 
against diabetes which was conducted in Liwa 
Health Center.  The aim of the campaign was to 
encourage students to support the community and 
to raise the awareness of the importance of commu-
nity service and civic engagement.

“One Community” campaign 

Foundation Activities

Oman Sail – BP young leaders training program
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The sport activities department organized a 
competition for the best sport comment for the 
third academic year. The competition was about 
commenting on a video for international handball 
skills through putting a headline for that skills and 
commenting on the skills of the players. This 
competition aimed to raise awareness of sports 
and create an atmosphere of competition and 
team spirit within students and sta�.

On 17th November 2015, IMCO partici-
pated in the sixth table tennis champi-
onship for higher education institu-
tions, which was held in the Occupa-
tional Training Center in Saham. This 
championship was organized for 
universities, colleges and occupational 
training centers. 23 teams participated 
in this competition with approximate-
ly 70 players.

On 8th November 2015, IMCO organized a day long workshop to 
know and understand the Standard Assessment Manual (SAM) v1 
issued by OAAA to take forward its Institutional Standard Assess-
ment Application (ISAA) Project Plan.  Dr. Hilal Ali al Hadhrami, 
the Dean of IMCO welcomed all the sta� and appraised them of 
the successes made by IMCO, the challenges ahead and the 
importance of their role and involvement in the Stage Two institu-
tional accreditation process.  Mr. Shanama Halmuthur Devara 
Bhatta, Quality Assurance Manager, led the workshop by using 
the materials provided by (OAAA).  The workshop covered all the 
7 Parts of SAM to understand the di�erent roles and responsibili-
ties expected by HEI and its sta�, ISA Panel, OAAA and other stake-
holders.  All the sta� were motivated to become actively involved 
a variety of activities like discussions and group work. 

Best Sport Captions

IMCO Participates in the sixth table tennis
ball championship 

Workshop & Training on Standards
Assessment Manual v1 held at IMCO
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IMCO participated in the second edition of 
EduTraC Oman 2015 which was o�cially inaugu-
rated by H.E.Sheikh Khalid bin Omar Al Marhoon, 
Minister of Civil Services at Oman International 
Exhibition Centre under the patronage of the 
Ministry of Higher Education, Ministry of Educa-
tion – National Career Guidance Center, Ministry 
of Civil Services and Ministry of Manpower. Also, 
IMCO with the cooperation of STC-NMU, started 
to promote the new Master’s programme of 
Science Shipping and Transport. It was a good 
opportunity to provide a direct gateway and an 
ideal platform to network with students, parents, 
and working executives interested in education & 
training at all levels.

IMCO participated in  the �rst Maritime Academic Conference 
& Expo (MARACAD) 2015 held at the Dubai World Trade 
Center which was inaugurated by  H.E Dr. Abdullah Belhaif Al 
Nuaimi, Minister of  Public Works and Chairman of the Federal 
Transport Authority – Land and Maritime. The event has a 
strategic importance   for encouraging constructive dialogue 
and establishing solid partnerships to promote maritime 
education and training and to explore new prospects for 
optimizing investment in manpower as a backbone of overall 
development.

On 4th November 2015, Oman Quality Network for 
Higher Education (OQNHE) conducted a workshop on 
‘Benchmarking in Higher Education Institutions: A 
Quality Enhancement Tool’ in Muscat.  Mr. Shanama 
Halmuthur Devara Bhatta, Quality Assurance Manager 
and Mr. John Atkins, Head of Academic Development 
participated in this workshop, which was delivered by 
Dr. Lee Sutherland, QA Consultant, Oman Academic 
Accreditation Authority (OAAA).

EduTraC Oman 2015

The event   was   attended by international maritime industry leaders, senior government o�cials, 
decision makers, maritime sector stakeholders and top experts, vessel operators and owners in the 
region. The participants were glad of the unique programs that the college have among the GCC coun-
tries.

IMCO participates in OQNHE event

IMCO participation in the second edition of

IMCO participation in MARCAD 2015
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VTS Training for Saudi Ports Authority

Within the cooperation framework between IMCO and the Saudi Ports 
Authority a Vessel Tra�c Services (VTS) training course based on the Inter-
national Association of Marine Aids to Navigation and lighthouse Authori-
ties (IALA V103) training requirements for basic VTS operators was 
conducted for 12 participants from the Saudi Ports Authority. This train-
ing was for 6 weeks and was conducted at IMCO premises by experi-
enced VTS lecturers from the STC Group.

IMCO hosted a Palestinian students’ delegation. This visit comes within the frame of cooperation between 
Oman and Palestine Higher education Ministries which aims to strengthen the exchange of the students, 
cultures and experiences in di�erent educational �elds. The delegation consisted from 14 students from 
di�erent Palestinian universities.
The delegation was received by Dr. Hilal Al Hadhrami, Dean of IMCO, and the sta�. They attended a short 
�lm about the college and then they make a tour of the simulators, labs and some classes.
At the end of the visit, the delegation expressed their pleasures in visiting IMCO, and they praised the 
remarkable development in the college.

The annual meeting of the IMCO Board of Trustees 
has been held at IMCO headed by Dr. Abdul Kareem 
Sultan Saif Al Maugeri, Chairman of the Board of 
Trustees of IMCO. Dr. Hilal Al Hadhrami the dean of 
IMCO, the Deputy Dean for Academic A�airs, the 
Deputy Dean for Support Services, and a number of 

board members who represented di�erent industrial and academic �elds attended the meeting. 
During the meeting, some crucial issues which are related to academic and administration aspects and the 
mutual relationship between di�erent industrial sectors and the IMCO output were discussed. The Board 
gave some directives and recommendations that reinforce the communication between the College and the 
industrial sectors to support mutual bene�t. 
On the sidelines of the meeting, the Chairman of the Board of Trustees opened the IMCO celebration of the 
glorious 45th National Day. 

Palestinian students’ delegation visits IMCO

IMCO Board of Trustees Meeting
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As a result of the International Maritime College Oman’s 
drive for continual improvement, and to ensure that it meets 
the needs of the Oman Academic Accreditation Authority 
(OAAA) and our International Standardization Organization 
(ISO) accreditation the �rst of a number of external review 
processes took place from 25 to 29 October 2015.
The review team consisted of four experts from the STC 
with extensive experience in the Maritime Transport and 
Logistics sector, Maritime and Process Operations and 
Petrochemical sectors. The initial review focused on the 

My name is Mohamed Ali Qasim Al Belushi. I have joined the National Ferries Company (NFC) as a deck 
o�cer since 2012 after getting the Certi�cate of Competency and graduated with a diploma in Nautical 
Studies from IMCO. 

I chose nautical studies because this �eld is full of challenges that build up students’ personalities and 
develop their knowledge in all theoretical and practical aspects. Beside the fact that it’s an excellent major 
to study, it also opens new horizons for a great future. 

The study environment motivated us to develop many personal skills such as taking responsibilities, team 
spirit and leadership skills. Our education at IMCO included using basic tools as well as the advanced 
technology to prepare us for all conditions that we might face in our career in this �eld. The practical part 
of the study was training onboard for one year to examine our abilities and the skills we gained 
throughout our educational journey at IMCO. This training prepares students for future challenges and 
make them ready for this career. It also contributes e�ectively in building a leading personality that is 
capable of decision- making.  

In order to develop my knowledge in this �eld, I pursued my studies at IMCO and completed my degree 
in nautical studies and I also received Chief O�cer Certi�cate from Ministry of Transport and 
Communication as the �rst Omani who has been awarded this certi�cate. 

Since I have joined NFC, I worked very hard to prove myself and my technical knowledge in dealing with 
advanced technology of the fast ferries. Moreover, the training courses contributed in improving and 
developing my experiences and professional skills and I have now many academic certi�cates like 
Certi�cate of Competency issued by the Ministry of Transport and Communication, Basics Safety 
certi�cate, Risk Management Certi�cate and other specialized marine certi�cates.

My duties are represented in the technical command of the ship with the other crew members. In 
addition, I am responsible for the direct supervision of the ferry and follow-up with the technical and 
administrative work during the voyage. What is more, I supervise the implementation of the requirements 
and standards of marine environment protection as well as training the Omani seamen.

technical components of the Diploma and Degree programs to benchmark against international standards 
and to ensure that the programs meet the needs of industry within the GCC and beyond. 
Although the initial feedback which was provided by the review team on completion of the week-long visit 
was positive, IMCO looks forward to receiving the formal feedback report which will be used as a tool to facili-
tate continual improvement and ensure that it does not only meet the requirements on ministries and indus-
tries but that also continues to deliver, as stated in its vision and mission statements.

External review processes

First certified Omani Chief Officer by MOTC 

IMCO’s Alumni

Mohammed Al Blushi
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