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Nautical Studies (Deck Officer) 

Programme Overview 
The Deck Officer (DO) programme is a field of study that mixes the traditional techniques 

of navigation with the latest technology. This programme allows you to manage navigation, 

maintenance, and cargo      of vessels while providing you with a deep background in safety, 

pollution prevention, maritime law, meteorology, etc. 

This academic programme can lead to obtaining the professional Certificates of Competency 

for a Deck Officer, Chief Mate, and Master Mariner issued by the Ministry of Transport as per 

the STCW code. 



Admission requirements 
• General Education Diploma (Grade 12 Certificate) or equivalent 

• Applicants must have studied English and Mathematics 

For direct entry into the programme,
The applicant must pass the IMCO General Foundation programme or IMCO Placement 
Tests in English, Maths and IT

Award
Diploma / Bachelor of Science in Nautical Studies (Deck Officer) 

Programme Information 
Fees                                       3675 OMR per year 

Duration                             Diploma   3 years 

                                                   Bachelor 4 years 

*Accredited by Ministry of Transport as per STCW code 

Other fees 
Registration 

Omani Students                   50 OMR (nonrefundable)

International Students      100 OMR (nonrefundable) 

Books/study materials       200 OMR per year

Security deposit                   100 OMR (refundable) 



International Students 
IMCO welcomes students from all nationalities. 
Currently, IMCO has international students from more than 10 countries. 

In order to be admitted, international applicants must provide the following documents: 
•The original General Education Diploma certificate 
(Secondary School Certificate) and the original transcript if available.
•The original certificates of the pre-certificate stage 

Attested by:
•The Ministry of Education or the educational institution issuing the certificate 
•The Ministry of Foreign Affairs in the country issuing the certificate
•The Embassy of Oman or the Cultural Attache› of Oman in the country issuing the certificate
•A photocopy of a valid passport 

The Admission & Registration department at IMCO will guide the applicant through the 
attestation process and will provide the needed support. 

For more information, please contact the Admission & Registration department through 
+968  93210326 
admission@imco.edu.om 



Career opportunities 
After obtaining the Diploma or bachelor in Nautical Studies
you will be qualified to work onboard vessels and in shore positions such as: 
• Captain
• Chief Mate
• Deck Officer (Operational Level)
• Marine Superintendent
• Ship Agent
• Vetting Manager
• HSSEQ related Positions.
• Marine Survey.
• Port State Control Inspector and other positions in Maritime Administration. 
• Port / Marina Captain.
• VTS Operator 

Student Hostel Service 
IMCO can provide accommodation if requested at the campus for male students and will 
make the utmost effort to facilitate reasonable accommodation outside the campus in 
nearby areas for female students. 
Information about fees is available at the Finance and Student Affairs Departments. 
Available accommodation will be allotted on ‘first come first serve’ basis. 

Student Services Facilities 
• A well-equipped Sport complex with indoor swimming pool, GYM, indoor playing court as 
well as outside football playground.
• Students’ restaurant.
• In campus minimart. 



المالحة البحرية )ضابط سطح( 

نبذة عن البرنامج 
برنامـــج ضابـــط ســـطح هـــو مجـــال أ كاديمـــي يجمـــع بيـــن تقنيـــات المالحـــة التقليديــــة وآخــــر التقنيــــات الحديثــــة. 
ســــيتيح لــــك هــــذا البرنامــــج إدارة عمليــــات المالحــــة والصيانــــة والشــــحن يف جميــــع أنــــواع الســــفن مــــع تزويــــدك 
بخلفيــــة مكثفــــة عــــن مجــــال الســــالمة ومنــــع التلــــوث والقانــــون البحــري واألرصــاد الجويــة ، إلــخ.  يصبـــح الخريـــج 
مؤهـــالً  للتقـــدم الختبـــار شـــهادة الكفـــاءة البحريـــة الصـــادرة مــــن وزارة النقــــل كضابــــط ســــطح أو كبيــــر الضبــــاط أو 

 .)STCW ( ــار علــى حســب معاييــر التدريــب واإلجــازة والخفــارة للمالحيــن ــايل البحــ ــان أعــ ربــ



متطلبات القبول
• دبلوم التعليم العام )شهادة الصف الثاين عشر( أو ما يعادلها 
• يجب أن يكون المتقدم قد درس اللغة اإلنجليزية والرياضيات 

لإللتحــاق المباشــر بالبرنامــج،  يجــب علــى المتقــدم اجتيــاز البرنامــج التأسيســي العــام أو اجتيــاز إمتحانــات 
تحديــد المســتوى يف مــواد اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات وتقنيــة المعلومــات.

الدرجة الممنوحة
دبلوم / بكالوريوس العلوم يف المالحة البحرية )ضابط سطح(

معلومات البرنامج
الرسوم الدراسية            ٣٦٧٥ ريال عماين لكل عام دراسي

مدة الدراسة                    ٣ سنوات للدبلوم 
                                         ٤ سنوات للبكالوريوس 

*برنامج معتمد من قبل وزارة النقل على حسب معايير )STCW ( رسوم أخرى

رسوم أخرى
التسجيل

الطلبة العمانيين                  ٥٠ ريال    )غير مسترجعة(
الطلبة الدوليين                    ١٠٠ ريال )غير مسترجعة(

الكتب والمواد الدراسية       ٢٠٠ ريال سنويا 
التأمين                                ١٠٠ ريال  )مسترجع(



الطلبة الدوليين 
ترحب كلية عمان البحرية الدولية بجميع الطلبة من جميع الجنسيات 

حيث تضم الكلية يف الوقت الحايل طلبة من أ كثر من عشر دول. 
للقبول يف الكلية يجب على الطلبة الدوليين تقديم التايل: 

• شهادة دبلوم التعليم العام األصلية )شهادة الثانوية العامة( أو ما يعادلها وكشف الدرجات إن وجد.
• الشهادة الدراسية األصلية السابقة للشهادة المراد تقييمها

مصدقة من: 
• وزارة التعليم أو المؤسسة التي أصدرت الشهادة يف البلد التي أصدرت الشهادة

• وزارة الخارجية يف البلد التي أصدرت الشهادة
• سفارة سلطنة عمان أو الملحقية الثقافية العمانية يف البلد التي أصدرت الشهادة 

• صورة جواز سفر صاحب الشهادة 

ســــيقوم قســــم القبــــول والتســــجيل بكليــــة عمــــان البحريــــة الدوليــة بتوجيــه مقــدم الطلــب أثنــاء عمليــة التصديق 
وتقديــم الدعــم الــالزم. 

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع قسم القبول والتسجيل عبر
+٩٣٢١٠٣٢٦ ٩٦٨ 

 admission@imco.edu.om 



مجـــاالت العمــل 
بعــد الحصــول علــى شــهادة الدبلــوم أو البكالوريــوس يف المالحــة البحريــة ســتكون مؤهــال ً للعمــل علــى متــن 

الســفن أو وظائــف أخــرى علــى اليابســة مثــل: 
• قبطان

• كبير الضباط
• ضابط سطح )المستوى التشغيلي(

• مشرف بحري
• وكيل السفينة 

• مدير التدقيق والتفتيش على السفن
• يف المناصب ذات الصلة بالصحة والسالمة المهنية والبيئة 

• يف المسح البحري
• مفتش مراقبة الميناء ومناصب أخرى يف اإلدارة البحرية 

• قبطان ميناء / قبطان أرصفة يخوت
• مشغل أنظمة سيطرة حركة السفن 

خدمـــــات السكن الطـــاليب 
توفــر الكليــة مســكن داخــل حــرم الكليــة لمــن يرغــب مــن الطلبــة الذكــور كمــا أن الكليــة تبــذل كل مــا بوســعها 

لتســهيل الحصــول علــى مســكن الئــق خــارج حــرم الكليــة للطالبــات. 
تتوفر معلومات تكاليف المسكن لدى قسم المالية وقسم شؤون الطلبة وتكون األولوية لمن يحجز أوال.

الخدمـــــات الطـــالبية 
• مركــز رياضــي مجهــز بحــوض ســباحة داخلــي وصالــة رياضــة وملعــب داخلــي باإلضافــة اىل ملعــب كــرة قــدم 

خارجــي
• مطعم للطلبة 
• سوبر ماركت 




