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 Dean’s Message

Dear readers,

It is an honor to meet you at the fifth issue of International Maritime College Oman 
(IMCO) Newsletter. This issue comes within the celebrations of IMCO’s 10th Anniver-
sary on 23rd April 2015. 

First of all, we would like to congratulate ourselves and the people of Oman for the 
good safe return of His Majesty Sultan Qaboos bin Said to the homeland, May 
Allah grant His Majesty with good health and longevity.

This issue includes important events and activities for the past months. One of 
these activities was the Participation of IMCO in SATT EFG 2015 and we are very 
proud that our team has competed against well-known teams and reached the 
finish line safely.

I take this opportunity to congratulate all IMCO staff and students on the occasion 
of IMCO’s 10th anniversary, wishing the college all success under the guidance of 
His Majesty Sultan Qaboos bin Said.

Please enjoy reading this issue.

Dr. Hilal Ali Azzan Al Hadhrami
Dean of IMCO



Events Activities

IMCO

Sailing
the Tour 2015, and hosted the second 
stopover of the race. 

Participated in EFG

&

Arabia
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IMCO’s employees and students 
participated in a great march on the occasion of

IMCO
celebrates a new batch of 

graduates
On the 16th December 2014, IMCO celebrated 
the 6th graduation ceremony under the 
patronage of HE Dr. Saeed bin Hamad Al 
Rubiey, Secretary General of The Education 
Council and with the presence of HE Said 
bin Hamdoon Al Harthy, Chairman of 
IMCO Board of Directors. 

The Number of graduates was 251 as 196 
of them were Bachelor graduates and 55 
were Diploma graduates in the disciplines 
of Nautical studies, Marine Engineering, 
Port, Shipping and Transport Management 
and Engineering in Process Operations 
Technology

His Majesty
to the country which was organized by the 
people of Sohar.

Sultan Qaboos return

International Maritime College Oman4



IMCO Annual Marathon

IMCO has organized a marathon with the participation of some students, staff and 
other institutions such as Shinas College of Technology, Majees Club and Royal Oman 
Police. This marathon is considered to be an annual occasion organized by the college to 
raise the awareness on the importance of sport. This marathon attracts many competitors. 
Moreover, there is a reward for the elder competitor to encourage elders to play sport to 
maintain their health.

On the 17th of December 2014, the college has hosted a campaign organized by Um 
Saleem school to fight against drugs under the name of “towards Anti-Drugs generation”. It 
was sponsored by the General Directorate of Education in Al Batinah North with attendance 
of dignitaries and schools students in the governorate. The campaign aimed to instill values 
and concepts between students that enable them to face drugs danger. Drug addicts’ 
experiences and a play have been shown explaining the danger of drugs which often 
guide to death. 

Aware campaign
Anti-Drugs generation
campaign was hosted
by IMCO

Drug
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As a part of volunteering and participating in community service, IMCO’s students with other 
volunteers from top companies, government officials and staff from Sohar port have 
participated in Harmool beach and mangrove reservation cleaning campaign. The 
campaign aimed to raise awareness on the importance of keeping environment clean and 
safe. The students gathered the waste which swept away by the waves and accumulated 
between mangrove trees. They also expressed their desire to participate in such future 
campaigns organized by Sohar Port.

Cleaning campaign

A group of IMCO’s students have visited the kids in Sohar hospital within the campaign 
which has been organized by foundation community. This kind of activities aims to 
instill the spirit of volunteerism in students and engage them in community service as 
members that can contribute and change.

Foundation
students in
a visit to
Sohar
Hospital

in Liwa

International Maritime College Oman6



Conferences
Exhibitions&

Ajman international Education & Training Exhibi-
tion in Ajman on 5-3 March 2015 under the 
patronage of HH. Sheikh Humaid bin Rashid Al 
Nuaimi, Member of the UAE Supreme Council 
and Ruler of Ajman.

GCC Rail & Metro Conference on 12-11 Janu-
ary 2015 at Al Bustan Palace, Muscat under 
the patronage HH Sayyid Shihab bin Tariq Al 
Said Adviser of His Majesty the Sultan.

The International Education Show in Sharjah on 
13-11 February 2015 under the patronage of 
HH. Sheikh .Dr Sultan bin Mohammed AL 
Qasimi Member of the UAE Supreme Council 
and Ruler of Sharjah. 

Oman Quality Network in Higher Education: 
3rd Conference on 25-24 February under the 
patronage of HE Said bin Hamad AL Rubaiey, 
Secretary General of The Education Council.

International Maritime Transport & Logistics 
conference (Marlog 4) in Alexandria, Egypt on 
31-29 March 2015 under the patronage of H.E 
Dr. Nabil Elaraby - Secretary-General of the 
League of Arab States and H.E. Eng. Hany 
Dahy – Egyptian Minister of Transport.
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Visits
On the first of April, IMCO received a  delegate 
from kingdom Saudi Arabia included H.E Mr. 
Musaad bin Abdul Rahman Al Drees Director 
General of Administration Ports Authority, Mr. 
Naeem bin Ibrahim Al Naeem, Director General 
of King Abdul Aziz Port in Dammam , Mr. Nasser bin 
Hamad Al Tuwaijri Director General of Marine 
affairs. The visit came as an initial dialogue for the 
mutual cooperation between both sides. 

Within the frame of student 
exchange programme between 
IMCO and Netherland Maritime 
University, the third group of Master 
Students of Shipping and Transport 
visited IMCO on 2 February 2015. 
During this programme, NMU 
students attended some classes 
and visited number of maritime 
related companies and Ministry of 
Transport and Communication as 
well as some touristic and 
historical places.

Visit to discuss mutual cooperation between

IMCO & General Administration
Ports Authority- KSA 

NMU students of
Master Shipping and Transport Visit 
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IMCO is a popular destination for schools visits as it receives weekly visits 
from different schools all over the region. These visits start with an introductory presentation 
about the college then a tour to all facilities. School students get the chance to try using 
some of the college training facilities such as the simulators under the supervision of IMCO 
specialists.

School visits

During the Spring Break, a group of IMCO employees visited the STC Group premises in 
the Netherlands. This visit is a continuation of the visit exchange program between IMCO 
and STC. During the visit, the employees had the opportunity to know more about the 
educational and training facilities that the STC has. 

IMCO Staff visits STC-Group in Rotterdam
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My name is Abdul Hameed bin Swedan Al Alawi. I am from Muscat. I joined IMCO in 2005. I 
have studied port, shipping and transport Management specialization within the first batch 
at IMCO since it was founded. I joined training in many industries that are specialized in ship-
ping and logistics before joining the Ministry of Transport and Communications (Directorate 
General for Marine Affairs).

I chose to study at IMCO due to the fact that it is the first maritime college in Oman and the 
region offering special and unique specializations that aim to bring out graduates character-
ized with unique knowledge, skills and qualifications.  The beginning of my study was not easy 
period because of we were studying in temporary buildings and facilities in Muscat but 
despite these circumstances, I passed that period by determination and I graduated with 
very good grade. Being a student at IMCO was the most important phase in my educational 
process in which I gained a lot of skills and knowledge that helped me in the work field.  It ena-
bled me to join training in many companies after graduation then I worked in DHL for ship-
ping in 2009 where I gained the experience to qualify me to work after that in the Ministry of 
Transport and Communications. 

During my six year period of work at the Directorate General for Marine Affairs, I have devel-
oped my skills and abilities within my desire to learn and read to earn the knowledge in my 
work field. In addition, I have joined many training courses and workshops. Here, I take this 
opportunity to say a word of thanks to the Directorate General for Marine Affairs for their con-
tinuous support and trust in the abilities of IMCO’s graduates. I would also like to congratulate 
IMCO, the management, faculty and all IMCO staff on the occasion of the 10th anniversary 
of the establishment of IMCO. Everyone really appreciates the efforts made by IMCO to 
develop the level of the students’ education, facilitate the difficulties and provide the best 
facilities to develop the students’ skills and talents. I am proud as one of IMCO’s alumni of the 
touchable development in all fields, especially in facilities such as workshops, simulators as 
well as the progress in curricula which is reflected in improving the level of competence of 
IMCO’s students in their educational process and their work place after graduation. 

My advice to students of IMCO that there is no success without ambition and always look for 
the best. The study period is the ideal period to gain the knowledge and skills which will have 
the positive impact to success. For the graduates I advise them to develop their abilities 
whether through joining training or continue reading and gain knowledge even when they 
have jobs and to have the desire to move up in work. At the end, from my heart I say thanks 
to everyone who taught me and thanks to everyone who gave me a hand.

IMCO’s Alumni
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N E W S L E T T E R
العدد الخامس نمضي قدمًا مع مجموعة STC الهولندية، خبراء اللوجستيات والدراسات البحرية 

 مـن النجــاح

نـحتـفــل
10 بالذكرى الـ
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رسالة العميد

أعزائي القراء، 

الدولية والتي  البحرية  يسعدني لقاؤكم في العدد الخامس من النشرة ا�خبارية لكلية عمان 
جاءت متزامنة مع احتفاالت الكلية في ٢٣ إبريل ٢٠١٥م بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها.

الجاللة  صاحب  حضرة  لموالنا  الميمونة  بالعودة  العماني  والشعب  أنفسنا  نهنئ  بداية   
السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه اª ورعاه إلى أرض الوطن سالما معافا راجين من 

اª أن يمده بموفور الصحة والعافية ويطيل في عمره أعواما مديدة. 

يسلط هذا العدد الضوء على أهم الفعاليات وا²نشطة التي قامت بها الكلية  أو شاركت بها 
في  الطلبة  أبناؤنا  بمشاركة  توجت  والتي  المنصرمة  ا²شهر  خالل  السلطنة  خارج  أو  داخل 
الشرق  أكبر سباق محيطي في  إي أف جي ٢٠١٥  والذي يعتبر  الشراعي  العربي ل«بحار  الطواف 

ا²وسط وإذ نفتخر بوصول إبناؤنا إلى خط النهاية مكللين بالعزيمة وا�صرار لتحقيق ا²هداف. 

ختاما نتمنى لكم قراءة شيقة ونبارك لكل منتسبي الكلية الذكرى العاشرة لتأسيسها متمنين 
لها مزيدا من التقدم والرقي في ظل عصر النهضة المباركة لموالنا حضرة صاحب الجاللة أمد 

اª بعمره.

د. هالل بن علي بن عزان الحضرمي

عميد الكلية   



 ،٢٠١٥ جي  إف  إي  الشــراعـــــي  ل�بحــار 
واستضافتها للمحطة الثانية من السباق.

مشاركة الكلية في

فعاليـات وأنـشطة
الطواف

العربي
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العربي
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في  الكلية  وموظفو  طلبة  شارك 
صحار  والية  أهالي  نظمها  التي  المسيرة 

للتعبير عن فرحتهم الغامرة بعودة

موالنا حضرة صاحب الجاللة
المعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان 
حفظه اª ورعاه إلى أرض الوطن بعد غياب 

دام ثمانية أشهر للعالج. 

 ١٦ الموافق  الثالثاء  يوم  في  الكلية  احتفلت 
ديسمبر٢٠١٤ بتخريج فوج جديد من طلبتها بمبنى 
الدكتور  سعادة  رعاية  تحت  صحار  بوالية  الكلية 
مجلس  عام  أمين  الربيعي،  حمد  بن  سعيد 
بن  حمدون  بن  سعيد  سعادة  وبحضور  التعليم 
عمان  كلية  إدارة  مجلس  رئيس  الحارثي،  سيف 
البحرية الدولية وبحضورعدد من أصحاب السعادة 
با�ضافة  المنطقة  وأعيان  وشيوخ  والمكرمين 
والطلبة  الكلية  هيئة  أعضاء  من  عدد  إلى 
الخريجين وأولياء أمورهم. بلغ عدد الخريجين ٢٥١ 
حملة  من   ١٩٦ على  موزعين  وخريجة  خريجا 
في  الدبلوم  حملة  من  و٥٥   البكالوريوس 
البحرية  والهندسة  البحرية  المالحة  تخصصات 
وإدارة الموانئ والشحن والنقل وهندسة تقنيات 

العمليات التحويلية.

الكلية
تحتفل بتخريج فوج جديد من طلبتها
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الى  با�ضافة  والموظفين  الطلبة  من  عدد  فيه  شارك  للجري  ماراثون  بالكلية  الرياضي  القسم  نظم 
مجيس  ونادي  بشناص  التقنية  الكلية  مثل  بالمنطقة  ا²خرى  المؤسسات  منتسبي  من  كبيرة  مشاركة 
الرياضي وشرطة عمان السلطانية. ويعتبر هذا المارثون حدثا سنويا تنظمه الكلية بهدف التوعية بأهمية 
الرياضة. والجدير بالذكر أن هذا المارثون يستقطب العديد من المتسابقين من جميع الفئات العمرية كما 

ترصد جائزة ²كبر متسابق مشارك وذلك لتحفيز كبار السن على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم.

لمكافحة  سليم  أم  مدرسة  نظمتها  التي  التوعوية  الحملة   ٢٠١٤ ديسمبر   ١٧ بتاريخ  الكلية  استضافت 
والتعليم  التربية  لمديرية  العام  المدير  رعاية  تحت  المخدرات)  من  واع  جيل  (نحو  شعار  تحت  المخدرات 
بشمال الباطنة وبحضور عدد من الشيوخ وا²عيان وا²فاضل با�ضافة إلى عدد كبير من طلبة المدارس 
خطر  مواجهة  من  تمكنهم  الطلبة  لدى  إيجابية  ومفاهيم  قيم  غرس  إلى  الحملة  تهدف  بالمحافظة. 
المخدرات. وقد تم عرض تجارب  لمدمنين با�ضافة إلى مسرحية توعوية توضح خطورة هذا ا×فة والتي 

تقود إلى المهالك إذا لم يتم تداركها. 

 تستضيف حملة "نحو جيل واع من المخدرات" 

الكلية

ماراثون الكلية السنوي 
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من منطلق الكلية على العمل التطوعي والمشاركة في المبادرات المجتمعية، شارك طلبة وموظفو 
الحكوميين  والمسؤولين  المحلية  الشركات  كبرى  من  المتطوعين  من  عدد  جانب  إلى  الكلية 
وموظفين من شركة ميناء صحارالصناعي في حملة تنظيف شاطيء حرمول ومحمية القرم في لوى  
بجمع  المشاركون  قام  وآمنة.  نظيفة  بيئة  على  الحفاظ  أهمية  حول  الوعي  نشر  إلى  تهدف  والتي 
النفايات التي جرفتها ا²مواج والقمامة المتجمعة بين أشجار القرم وعلى شاطيء حرمول كما أبدوا 

تطلعهم للمشاركة في المبادرات ا²خرى المماثلة التي تنظمها إدارة ميناء صحارالصناعي.

قام مجموعة من طلبة الكلية بزيارة إلى أطفال مستشفى صحار ضمن ا²نشطة التطوعية التي 
تنظمها جماعة البرنامج التأسيسي. ويهدف هذا النوع من ا²نشطة إلى غرس روح التطوع لدى 

الطلبة وإشراكهم في خدمة المجتمع كعناصر فعالة قادرة على المساهمة والتغيير. 

حملة تنظيف شاطئ حرمول ومحمية القرم 

في لوى

مستشفى
صحــار

طلبة البرنامج التأسيسي
في زيارة إلى
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معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريـب بإمارة عجمان 
٣-٥ مارس ٢٠١٥م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد 
بن راشد النعيمي عضو المجلس ا²على حاكم عجمان.  

الحديدية  السكك  صناعات  توطين  ومؤتمر  معرض 
يناير   ١١-١٢ بمسقط  التعاون  مجلس  دول  في  والمترو 
٢٠١٥م تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق 

آل سعيد الموقر مستشار جاللة السلطان.  

 ٢٠١٥ فبراير   ١١-١٣ الشارقة  بإمارة  الدولي  التعليم  معرض 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
ا²على  المجلس  عضو  القاسمي  سلطان  بن  محمد 

حاكم الشارقة.

التعليم  في  الجودة  وتعزيز  إدارة  حول  الثالث  المؤتمر 
العالي بمسقط  ٢٤-٢٥ فبراير ٢٠١٥م تحت رعاية سعادة 
مجلس  عام  أمين  الربيعي،  حمد  بن  سعيد  الدكتور 

التعليم.

المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج ٤) 
للمشروعات  المستدامة  التنمية  منظور  عنوان  تحت 
رعاية  تحت   ٢٠١٥ مارس   ٢٩-٣١ با�سكندرية  العمالقة 
العام  ا²مين  العربي  نبيل  الدكتور/  ا²ستاذ  معالي 
هاني  المهندس/  ومعالي  العربية  الدول  لجامعة 

ضاحي "وزير النقل بجمهورية مصر العربية.

ومؤتمــرات معــارض
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من  للموانئء  العامة  المؤسسة  من  وفد  الكلية   زار 
سعادة  من  كال  ضم  السعودية  العربية  المملكة 
ا²ستاذ مساعد بن عبد الرحمن الدريس مديرعام ا�دارة 
بالمؤسسة وا²ستاذ نعيم بن إبراهيم النعيم مديرعام 
حمد  بن  ناصر  وا²ستاذ  العزيز  عبد  الملك  ميناء 
المؤسسة  في  البحرية  الشؤون  عام  مدير  التويجري 
سبل  لبحث  الزيارة  هذه  جاءت  حيث  للموانئ  العامة 

التعاون بين الطرفين.

الماجستير  طلبة  من  مجموعة  السلطنة  زار 
بجامعة هولندا البحرية في إطار برنامج تبادل 
وكلية  البحرية  هولندا  جامعة  بين  الطلبة 
عمان البحرية الدولية حيث تعتبر هذه الزيارة 
الدراسي  البرنامج  ضمن  نوعها  من  الثالثة 
البحرية  بالجامعة  الماجستير  لطلبة 
عدد  بحضور  الطلبة  فيها  ويقوم  الهولندية 
البحرية  عمان  بكلية  الخاصة  الدروس  من 
لبعض  ميدانية  زيارات  إلى  با�ضافة  الدولية 
الشركات العاملة في القطاع البحري ووزارة 
الرحلة  برنامج  النقل وا�تصاالت كما يشمل 
المعالم  ²هم  وترفيهية  ثقافية  زيارات 
واليات  من  عدد  في  والثقافية  التاريخية 

السلطنة .

زيـــارات
الكلية والمؤسسة العامةللموانئ

بالمملكة العربية السعودية 

طلبة الماجستير بجامعة هولندا البحرية في
رحلة تعليمية وثقافية إلى السلطنة

زيارة لبحث سبل التعاون بين
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المدارس بشكل شبه أسبوعي  المدراس حيث تستقبل طلبة  العديد من  لزيارات  الكلية مقصدا  تعد 
إلى  با�ضافة  المرافق  جميع  في  جولة  ثم  ومن  بالكلية  تعريفي  عرض  تقديم  الزيارات  هذه  خالل  يتم 
إتاحة الفرصة للطلبة بتجربة  بعض المعدات التدريبية كالمحاكيات المختلفة تحت إشراف المختصين.

الشريك  الهولندية   STC لمجموعة  بزيارة  الكلية  موظفي  من  عدد  قام  بالكلية  الربيع  إجازة  خالل 
البحرية الدولية ومجموعة  الزيارات ما بين كلية عمان  االستراتيجي للكلية وذلك ضمن برنامج تبادل 
STC . حيث تم خالل الزيارة التعرف على مرافق المجموعة وا�ماكانيات التعليمية والتدريبية التي تتمتع 

بها.

زيارات المدارس

STC  موظفو الكلية في زيارة إلى مجموعة في روتردام
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إسمي عبدالحميد بن سويدان العلوي من سكان  محافظة مسقط، التحقت بالدراسة بكلية عمان البحرية 
الدولية في عام ٢٠٠٥م في تخصص إدارة الموانئ والشحن والنقل  في أول دفعة  تستقبلها كلية عمان 
البحرية الدولية  في بداية تأسيسها في تلك الفترة ، التحقت بعدها بالتدريب في عدة شركات مختصة في 

الشحن واللوجستيات قبل االتحاق بالعمل في المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل واالتصاالت.

والمنطقة  السلطنة  في  بحرية  كلية  أول  ²نها  نظرا  الدولية  البحرية  عمان  كلية  في  للدراسة  اختياري  جاء 
وتوفر تخصصات  مميزة وفريدة تهدف إلى تخريج طلبة يتمتعون  بمعرفة ومهارات وكفاءات مميزة. لم 
ولكن  مسقط  بمحافظة  مؤقتة   ومباني  بمرافق  كانت  الكلية  أن  السيما  سهلة  بدايتها  في  الفترة  تكن 
الكلية بتقدير جيد  الفترة والتخرج من  بالرغم من كل الظروف ومع ا�صرار والعزيمة استطعت تجاوز تلك 
جداً، حيث كانت مرحلة الدراسة  في الكلية من أهم المراحل في مسيرتي التعليمة والتي كان لها الفضل 
الكتسابي المعرفة والمهارات في مجال العمل، حيث أهلتني لالتحاق بعد التخرج على التدريب في عدة 
شركات في عام ٢٠٠٨م ومن ثم العمل لمدة سنة في شركة دي أتش أل للشحن البحري في عام ٢٠٠٩م 
البحرية بوزارة  حيث اكتسبت الخبرة الكافية التي أهلتني لالنتقال والعمل في المديرية العامة للشؤون 

النقل واالتصاالت.

تطوير  من  تمكنت  الماضية  سنوات  الست  خالل  البحرية  للشؤون  العامة  المديرية  في  عملي  فترة  في 
واكتساب  القراءة  في  واالستمرار  جديد  ماهو  كل  تعلم  في  الرغبة  خالل  من  وذلك  وقدراتي  كفاءاتي 
أود أن أوجة كلمة  التدريبية وورش العمل. وهنا  المعرفة في مجال عملي باالضافة إلى  االتحاق بالدورات 
الشابة  بالكفاءات  وثقتهم  المستمر  للدعم  البحرية  للشؤون  العامة  بالمديرية  المسؤولين  إلى  شكر 
وتاهيلهم ودعمهم لمخرجات كلية عمان البحرية الدولية، كما أود أن أوجه كلمة شكر وتقدير وأبارك لكلية 
عمان البحرية الدولية وللدكتور عميد الكلية وجميع أعضاء الهيئتين ا²كاديمية وا�دارية بالكلية، على مرور 
الُرقي  سبيل  في  يبذلونها  التي  الجهود  وعلى  الدولية  البحرية  عمان  كلية  تأسيس  على  أعوام  عشر 
وتقديم  يواجهونها،  التي  والتحديات  الصعاب  وتذليل  الكلية  وطالبات  لطلبة  ا²كاديمي  بالُمستوى 
خريجي  واحدا  من  كوني  فخور  وأنا  مهاراتهم.  وتعزيز  قدراتهم  وتنمية  مواهبهم  لصقل  الخدمات  أفضل 
وورش  والمعدات  المنشئات  سواء  الكلية  في  المجاالت   كافة  في  والحاصل  الملموس  بالتطور  الكلية 
العمل وأجهزة المحاكاة والتطوير في منهاج التعليم والذي انعكس إيجابيا وأدى إلى رفع مستوى وكفاءة 

طالب كلية عمان البحرية الدولية في مسيرتهم التعليمية والمهنية بعد التخرج. 

 نصيحتي لطلبة كلية عمان البحرية الدولية إنه ال نجاح بدون طموح وأنه يطمحوا دائمًا لäفضل وأن فترة 
الدراسة هي الفترة المثلى الكتساب المعرفة  والمهارات والتي سوف يكون لها الدور ا�يجابي في االرتقاء 
مجال  في  بالتدريب  االلتحاق  خالل  من  سواء  قدراتهم  بتطوير  لهم  فنصيحتي  الخريجين  أما  للقمة، 
يتحلوا  وان  الوظيفة  كرسي  على  وهو  حتى  المعرفة  واكتساب  القراءة  في  االستمرار  أو  تخصصهم 
بالطموح ل«رتقاء للقمة في المسار الوظيفي. أخيراً أقولها بكل صدق شكرا لكل من علمني حرفًا، شكرا 

لكل من قدم لي عونًا.

وقفـــة مع خريــج
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