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IMCO celebrated the
10th Graduation Ceremony

on 6th Dec 2017. 
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IMCO celebrated the10th Graduation 
Ceremony on 6/12/2017. 
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Important Events أحداث مهمة



The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) 
accredited both Diploma and Degree programmes of Logistics 
and Transport Management Department on 1/1/2018.

إدارة  في  الكلية  برنامج  يعتمد  والنقل  للوجستيات  شارترد  معهد 
اللوجستيات والنقل بدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، ٢٠١٨/١/١١م. 

IMCO participated in the Oman Ports Conference in Muscat, 
organized by its shareholder ASYAD which addressed the logistics 
strategy and trends in the logistics sector inside and outside the 
Sultanate of Oman on 15/1/2018.

االستراتيجية  تناول  الذي  عمان  موانئ  مؤتمر  في  الكلية  مشاركة 
اللوجستية واتجاهات القطاع اللوجستي في السلطنة وخارجها، ٢٠١٨/١/١٥م. 

IMCO Internal Auditors Training for academic and administrative 
sta� was held on 16/1/2018. The training focused on raising the 
awareness of ISO 9001:2015 standards and the auditing 
processes.

تدريب المدققين الداخليين من الموظفين ا¤كاديميين وا£داريين من 
خالل ورشات عمل  ركزت على معايير الجودة  ISO ٩٠٠١: ٢٠١٥    وعمليات 

التدقيق،٢٠١٨/١/١٦م.

A meeting between IMCO Foundation Quality Assurance Team 
and College of Applied Sciences was held on 16/1/2018to discuss 
the processes taken in preparing the IMCO Foundation Quality 
Audit Self-Study Portfolio.

عمان  بكلية  التأسيسي  البرنامج  بقسم  الجودة  ضبط  فريق  اجتماع 
التطبيقية  العلوم  بكلية  الجودة  ضبط  فريق  مع  الدوليه  البحرية 
بقسم  المتلعق  الجودة  ضبط  ملف  £عداد  المتخذة  المعايير  لمناقشة 

البرنامج التأسيسي، ٢٠١٨/١/١٦م.
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Institutional Standard Assessment Panel from Oman Academic 
Accreditation Authority (OAAA) visited IMCO as part of the Stage 
Two Institutional Accreditation Programme from 8th to 11th 
January 2018.

التقييم  فريق  في  ممثلة  ا¤كاديمي  ل¶عتماد  العمانية  الهيئة  زيارة 
المؤسسي المعياري إلى الكلية كجزء من المرحلة الثانية لبرنامج ا£عتماد 

المؤسسي، ٨-٢٠١٨/١/١١م.   

أحداث مهمة



An Industrial Representatives Meeting with Orpic, Majis Industrial 
Services, Fiber Glass Systems, Jindal Shadeed, Sana Detergents, 
Taghleef Industries and Shamal Plastic Industries was conducted 
on 14/2/2018 to discuss how to foster the academia-industries 
relationship.

عقدت الكلية إجتماع ممثلي الصناعة مع كل من شركة أوربك ومجيس 
للخدمات الصناعية و فايبرجالس وجندال شديد ومنظفات سنا وصناعات 
القطاع  بين  التعاون  تعزيز  سبل  لمناقشة  للبالستيك  وشمال  تغليف 

الصناعي وا¤كاديمي، ٢٠١٨/٢/١٤م. 

Workshops in ”Time Management” and “Personal Accountability” 
were conducted by Head of Research, Dr. Abdelghani and HR 
Manager, Mr. Hamoud Al Harthi as part of a sta� development 
program at IMCO.

الدكنور عبد  الوقت و المسؤولية الشخصية قدمها  إدارة  ورش عمل في 
مدير  الحارثي  حمود  وا¤ستاذ  العلمي  البحث  قسم  مدير  عيون  بن  الغني 

الموارد البشرية بالكلية كجزء من برنامج تطوير الموظفين.

As IMCO became one of ASYAD’s subsidiaries, IMCO conducted a 
workshop titled “Charting the Path for the Future” which 
concluded with a roadmap and suggestions on creating synergy 
amongst stakeholders on 20/3/2018. 

عمان  لكلية  المستقبل  مسار  رسم  بعنوان  عمل  ورشة  الكلية  عقدت 
كيفية  حول  ومقترحات  طريق  بخارطة  انتهت  التي  الدولية  البحرية 
الموائمة بين أصحاب العالقة بإعتبارها أحد المؤسسات التابعة لمجموعة 

أسياد،٢٠١٨/٣/٢٠م. 

A workshop for the Foundation English teachers on ‘Developing 
IELTS Type Reading Tasks’  and  Moodle Usage were conducted on 
22/3/2018.

اختبار  في  القراءة  تطوير  حول  التأسيسية  السنة  لمعلمي  عمل  ورش   
اÌيلتس واستخدام  برنامج المودل بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٢  
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‘Improving Teaching and Learning of Reading Skills’ and a 
workshop on Smartboard were organized for Foundation 
Department on 29/3/2018.

واستخدام  القراءة  مهارات  وتعلم  تدريس  تحسين  حول  عمل  ورش   
السبورة الذكية لمعلمي قسم السنة التأسيسية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٩ 
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IMCO organized an Open Day on 27/3/2018 with broad participation of 
students, institutions and all society segments. Many cultural, sport and 
entertaining activities were organised.  

اليوم  في  المجتمع  فئات  وجميع  والمؤسسات  الطلبة  من  واسعة  مشاركة 
والرياضية،  والثقافية  الترفيهية  الفعاليات  من  العديد  على  شمل  الذي  المفتوح 

٢٠١٨/٣/٢٧م. 
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IMCO hosted the fourth stop of “All Oman” initiative which aims to involve 
Governorate’s people in the formulation of Oman’s 2040 vision on 
4/4/2018.

استضافت الكلية المحطة الرابعة من مبادرة كل عمان التي تهدف إلى إشراك أبناء 
المحافظات في صياغة رؤية عمان ٢٠٤٠ والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٨/٤/٤م .   

أحداث مهمة
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A Chinese delegation visited IMCO to discuss opportunities 
for mutual cooperation on 16/1/2018. 

زيارة وفد صيني إلى الكلية لمناقشة فرص التعاون المشترك،٢٠١٨/١/١٦م. 

A delegation from Singapore visited IMCO to exchange 
insights of mutual interest in maritime training on 5/2/2018. 

زيارة وفد من سنغافورة إلى الكلية لتبادل ا¤فكار ذات ا£هتمام 
المشترك فيما يتعلق بالتدريب البحري، ٢٠١٨/٢/٥م.   

IMCO visited Jana Marine Services, TOPAZ Marine & Saudi 
Aramco to discuss potential areas of mutual cooperation on 
11/12/2018.

وتوباز  البحرية  للخدمات  جنا  شركات  إلى  زيارة  في  الكلية  من  وفد 
وأرامكو السعودية لمناقشة سبل التعاون المشتركة، ٢٠١٧/١٢/١١م.  

H.E. Sigrid Kaag, Minister of Foreign A�airs together with the 
Dutch Ambassy delegation visited Sohar Port on 20/2/2018. 
The Dean and the Deputy Dean for Academic A�airs of IMCO 
were honored to give a presentation of IMCO.

وزيرة الخارجية الهولندية برفقة السفيرة الهولندية لدى السلطنة في 
زيارة رسمية إلى ميناء صحار قام خاللها عميد الكلية ونائبه بتقديم 

عرض تعريفي عن الكلية، ٢٠١٨/٢/٢٠م.  

A group of master students from the Netherlands Maritime 
University (NMU) visited IMCO as part of the student 
exchange programme between NMU and IMCO on 8/2/2018. 

مجموعة من طلبة الماجستير بالجامعة البحرية الهولندية في زيارة 
للكلية ضمن برنامج تبادل الطلبة بين المؤسستين، ٢٠١٨/٢/٨م. 

زيارات
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IMCO Foundation Society visited Al Sha�a School on 
21/3/2018 to conduct a workshop for the school children on 
Maintaining Healthy Environment.

بتاريخ  الشفاء  مدرسة  بزياره  التأسيسية  السنة  جماعة  من  فريق  قام 
٢٠١٨/٣/٢١ وذلك لتقديم ورشة عمل لطالب المدرسة حول " المحافظة 

على بيئة صحية".

A delegation of ADNOC Logistics & Services visited IMCO to 
discuss matters of interests on 14/3/2018. 

زيارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للكلية لبحث المسائل 
ذات ا£هتمام المشترك، ٢٠١٨/٣/١٤م. 

A delegation of Qatar’s Ministry of Transport and 
Communications visited IMCO on 28/2/2018 to discuss future 
cooperation.

سبل  لمناقشة  القطرية  واالتصاالت  المواصالت  وزارة  من  وفد  زيارة 
التعاون المشترك، ٢٠١٨/٢/٢٨م.  

A delegation of Suhar Airport visited IMCO to discuss mutual 
cooperation on 22/3/2018.  

زيارة وفد من مطار صحار إلى الكلية لبحث سبل التعاون المشترك، 
٢٠١٨/٣/٢٢م.

زيارات
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IMCO Adventures team went on a trip to Wadi Aahin 
on 30/11/2018.

فريق مغامرات الكلية في رحلة إلى وادي عاهن، ٢٠١٧/١١/٣٠م

Marine Engineering students had a �eldtrip to 
Wartsila and Alfa Laval companies in Dubai on 
11/12/2018.

طلبة الهندسة البحرية في رحلة ميدانية إلى شركتي 
Wartsila و  Alfa Laval في دبي، ٢٠١٧/١٢/١١م

IMCO launched the Alumni Association in the 
presence of management and a number of alumni 
on 20/1/2018.
وعدد  الكلية  إدارة  بحضور  الخريجين  نادي  تدشن  الكلية 

من الخريجيين المتميزيين، ١/٢٠/ ٢٠١٨

Monther Al Jabri represented  IMCO at the Second 
Scouts Gathering in Kuwait in February 2018.

الكشافة  تجمع  في  الكلية  يمثل  الجابري  منذر  الطالب 
الثاني بدولة الكويت الشيقية، فبراير ٢٠١٨م.

Bee’ah company conducted an awareness 
campaign at IMCO on 26/2/2018.

شركة بيئة في حملة توعوية لطلبة الكلية، ٢٠١٨/٢/٢٦م.

Student A�airs Department conducted the 
Induction Day for the new students who enrolled 
for the second semester on 18/2/2018.

قسم شؤون الطلبة ينظم يوم تعريفي الستقبال الطلبة 
الجدد للفصل الدراسي الثاني، ٢٠١٨/٢/١٨م.

أنشطة طالبية
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Hawra Al Ajmi, Process Engineering year 2 student, won the third place for the 
Best Research Poster Presentation at the Omani Desalination Researchers 
Network organized by Middle East Desalination Research Centre (MEDRC) in 
Muscat on 22/2/2018. 

في  الثالث  المركز  على  تحصل  التحويلية  الهندسة  قسم  من  العجمي  حوراء  الطالبة 
مسابقة أفضل ملصق بحثي في مؤتمر شبكة الباحثين العمانيين لتحلية المياه الذي نظمه 

مركز الشرق ا¤وسط ¤بحاث المياه (ميدرك) في مسقط، ٢٠١٨/٢/٢٢م.

Iman Khamis Al Mezeini who attended ‘Industrial Innovation Programme 
‘organized by Ministry of Commerce and Industry and the Industrial Innovation 
Centre won the award for her project titled ‘Fishelizer-Utilization of Fish Waste to 
a New Product’ on 8/3/2018. 

الصناعي"   االبتكار  "برنامج  في  الثالث  المركز  على  المزيني  خميس  إيمان  الخريجة  حصول 
تحويل  في  مشروعها  عن  الصناعي  ا£بتكار  ومركز  والصناعة  التجارة  وزارة  نظمته  الذي 

مخلفات ا¤سماك إلى منتج جديد،٢٠١٨/٣/٨م.  

IMCO’s alumni Taiba Al Harrasi won the Innovation Category Award in the �eld of 
Water Research in a competition organized by Sultan Qaboos Higher Centre for 
Culture and Science, Oman Research Council and Middle East Desalination 
Research Centre on 7/3/2018. 
حصول الخريجة طيبة الحراصي على جائزة فئة ا£بتكار في مجال المياه ضمن المسابقة التي 
ومركز  العلمي   البحث  ومجلس  والعلوم   للثقافة  العالي  قابوس  السلطان  مركز  نظمها 

أبحاث تحلية المياه في الشرق ا¤وسط، ٢٠١٨/٣/٧م. 

ORPIC sponsored IMCO students to participate in GPCA Leaders of Tomorrow in 
Dubai from 11th to 15th of March, 2018. 

بدعم من شركة أوربك طلبة الكلية يشاركون في برنامج قادة الغد في دبي، ١١-٢٠١٨/٣/١٥م.

IMCO students won the �rst place in the table tennis competition at the First 
Universities Championship on 18/3/2018. 

الجامعية  الرياضية  الدورة  الكلية على المركز ا¤ول في تنس الطاولة ضمن  حصول طلبة 
ا¤ولى، ٢٠١٨/٣/١٨م. 

IMCO students won the second place at the First Debating Championship that 
was conducted at Sohar College of Applied Science on 19th and 20th of March, 
2018.

حصول طلبة الكلية على المركز الثاني في البطولة ا¤ولى للمناظرات التي أقيمت  في الكلية 
التطبيقية بصحار، ١٩-٢٠١٨/٣/٢٠م.   

Student Balqis Sultan Al-Rahilia wins the �rst place (Locally) in the Falling Walls 
Competition for her project "Breaking the Wall: Alternative Fuel Production 
using Animal and Plant Waste" organized by the Research Council in cooperation 
with the Falling Walls Foundation. And so, Balqis became eligible to compete 
with the �nalists in Berlin next November. 

حصلت الطالبة بلقيس بنت سلطان الرحيلية من كلية عمان البحرية الدولية على المركز 
ا¤ول في مسابقة الجدران المتساقطة (ُعمان) عن مشروعها:"كسر جدار: إنتاج وقود بديل 
باستخدام المخلفات الحيوانية والنباتية" والتي نظمها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع 
مؤسسة الجدران المتساقطة وبذلك تتأهل الفائزة للتصفيات النهائية المزمع إقامتها في 

برلين نوفمبر القادم.

أنشطة طالبية



My study at IMCO was one of the best 
experiences I have ever had. I will 
always cherish the good times I spent 
with my friends and teachers there. It 
was a place where I started building 
my professional network. Also, it was 
a major part of my preparation for my 
future career. Apart from learning 
about various issues related to the 
marine industry, I gained many skills 
that added to my personal and 
professional development. My study 
at IMCO boosted my self-con�dence 
because it made me feel more 
competent in the areas related to 
my academic �eld. In addition, it 
strengthened my intellectual 
capabilities which obviously 
allowed me to �nd the opportunity 
to pursue my higher education in an 
international university.
As the Head of Procurement 
Department, I manage the 
company’s supply of products and 
services. My responsibilities include 
strategising to �nd cost-e�ective 
deals and suppliers via a tendering 
or competitive bidding process and 
negotiating with external vendors 
to secure valuable terms. Moreover, 
I proactively explore the best 
methods to cut procurement 
expenses, so that the company can 
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أيمن بن محمد المعيركي 
مهندس بحري 

رئيس المشتريات-عمان ل¶بحار

كانت دراستي في كلية عمان البحرية الدولية 
على  خضتها  التي  التجارب  أفضل  أحدى 
ا�طالق وسوف أفخُر دائمًا با�وقات الجميلة 
كانت  وأساتذتي.  أصدقائي  مع  قضيتها  التي 
وهي  مهنيًا  لتهيئتي  مهمًا  جزءاً  الكلية 
المكان الذي بدأت فيه بناء مسيرتي المهنية 
المتعلقة  القضايا  مختلف  تعلم  عن  فضًال 
من  العديد  اكتسبت  كما  البحرية   بالصناعة 
إن  ومهنتي.  شخصيتي  نمت  التي  المهارات 
من  الكثير  أضافت  قد  الكلية  في  دراستي 
المعرفة والكفاءة في مجالي االكاديمي مما 
قدراتي  طورت  أنها  كما  بنفسي  ثقتي  عزز 
فرصة  إيجاد  على  ساعدني  مما  الفكرية 
الجامعات  إحدى  في  العليا  دراستي  متابعة 

الدولية.
أعمل حاليًا كرئيس قسم المشتريات وأدير 
كما  الشركة  وخدمات  منتجات  عرض 
االستراتيجيات  وضع  مسؤولياتي  تتضمن 
من  قيمة  بتكلفة  وموردين  صفقات  �يجاد 
التنافسية  العروض  تقديم  عملية  خالل 
الخارجيين للحصول  الموردين  والتفاوض مع 
أقوم  ذلك،  على  عالوة  قيمة.  شروط  على 
نفقة  لخفض  الطرق  أفضل  عن  بالبحث 
من  الشركة  تتمكن  حتى  المشتريات 

االستثمار في النمو المالي وتنمية ا�فراد.
فقد  الدولية  البحرية  عمان  لكلية  كخريج 
أن  ويسعدني  الدروس  من  الكثير  تعلمت 
أنقل ما استفدته للطلبة الحاليين. أوًال، يجب 
أهم  من  للمستقبل  التخطيط  يكون  أن 
ا�ولويات �نه يمنحك صورة واضحة عما تريد 
من  الكثير  يوفر  واضح  هدٍف  نحو  فالسعي 
تحقيق  نحو  الطريق  في  والجهد  الوقت 
بعناية  وقتك  استخدم  ثانًيا،  طموحاتك. 
سيمضي  كيف  ستالحظون  طلبة،  وكونكم 
أن  يمكن  وكيف  كبيرة،  بسرعة  الوقت  هذا 
لم  إن  فائقة  بسرعة  العمل  عليكم  يتراكم 
السبب  ولهذا  الوقت  إدارة  مهارات  تتبعوا 
يجب إنهاء مهامكم أوًال بأول. كما يمكنكم 
وللراحة  االجتماعي  للتواصل  وقتكم  جدولة 
بطريقة ال تتعارض مع دراستكم. ثالًثا، قيموا 
للحظة  تتوقفوا  أن  أي  باستمرار،  أنفسكم 
يمكنكم  كيف  وتفكروا  أنجزتم  ما  لتقييم 
الذاتي  التقييم  أن  حيث  ا�مور.  تحسين 
بعد  لما يجب عليكم فعله فيما  يرشدكم 
فال تقللوا من شأن التقييم الذاتي. واعلموا أن 
مكان  كل  في  الحياة  مدى  يستمر  التعلم 
وباستخدام أية أداة ممكنة، فإنه من المهم 
في  و  للتعلم.  مستعدين  تكونوا  أن  جداً 
طموحكم  إشعال  عن  أبدا  تتوانوا  ال  الختام، 

وأن تكونوا أكثر إصراراً على النجاح.

invest in �nancial growth and people 
development.
As a former student of IMCO, I have 
learned many lessons that I would 
happily pass to the current students. 
First of all, planning your future is a 
priority because it gives you a clear 
picture of what you exactly want to 
be. Having a clear purpose in life will 
save you a lot of time and e�ort on 
your way to achieving your dreams. 
Second, use your time e�ectively. As 
undergraduate students, you will 
notice how time passes so quickly 
and how work can accumulate 
immensely if you do not develop 
time management strategies. That is 
why you should work on your tasks 
right from the beginning. Socialising 
and relaxing time can be scheduled 
in a way that will not interfere with 
studies. Third, be a re�ective person 
who always pauses for a while to 
assess what he or she has achieved 
and how they can make things even 
better. Self-re�ections will guide you 
to what to do next, so do not 
underestimate them. Also, beware 
that learning is a life-time process 
that can be practiced everywhere 
and by utilising every possible tool. 
What matters is that you keep the 
passion on and be ready to learn. In 
conclusion, never stop fuelling your 
ambition and be more determined to 
succeed. 

Aymen Mohammed Al-Mairiki
Marine Engineer
Head of Procurement, Oman Sail

وقفة مع خريج



Do you want to 
score high in
IELTS?  
Suhar - Muscat - Oman

Register for IMCO's ENGLISH for IELTS EXAM course
please contact us on 26827745 - 91409690
www.imco.edu.om


