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Logistics and Transport Management 

Programme Overview 
The development of the Logistics and Transport Management (LTM) programme is informed 
by research and industry input. An LTM Diploma and/or Bachelor Degree enables you to 
acquire knowledge and skills which can readily be applied in the industry. With a balanced 
combination of theory and practice through simulators and industry internships, you learn 
to address challenges related to logistics and supply chain. 

Logistics is one of the pillars of the economy of the Sultanate of Oman. Nowadays, it is 
supply chains that compete, rather than companies. Logistics and supply chain experts 
are found in all types of industries, ranging from banks to production companies, and from 
hospitals to ports. 



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

• Applicants must have studied English, 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 Logistics and Transport Management 

Programme Information 
Fees                                       3675 OMR per year 

Duration                             Diploma   2 years 

                                                   Bachelor 4 years 

*Accredited by Chartered Institute of Logistics and Transport in the U.K (CILIT) 

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 Logistics and Transport Management
you will be qualified to work in various industries due to the comprehensive curricula of the 
programmes. Graduates can work as: 
• Procurement officers
• Transport managers
• Supply chain employees
• Sales employees
• Project managers
• Customer service employees/managers • Port operators
• Freight forwarders
• Shipping agents
• Customs declarants etc 

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. 



إدارة اللوجستيات والنقل 
نبذة عن البرنامج 

تم تطويـر برنامـج إدارة اللوجسـتيات والنقـل )LTM( مـن خـالل البحوث والمدخــالت الصناعيــة. وتمكنــك درجــة 
كتســــاب المعرفــــة والمهــــارات التــــي يمكــــن تطبيقهــــا بســــهولة يف هــــذه الصناعــــة.  الدبلــــوم أو البكالوريــــوس مــــن ا
ومــــن خــــالل الــــدروس النظريــــة والعمليــــة التــــي تعنــــى ببرامــج المحــاكاة والتدريــب الداخلــي للصناعــة، ســتتعلم 

مواجهــــة التحديــــات المتعلقــة باللوجســتيات وسلســلة التوريــد. 
ويعـــد مجـــال اللوجســـتيات أحـــد أهـــم ركائـــز اقتصـــاد الســـلطنة. ويف الوقـــت الراهــــن، فــــإن سالســــل التوريــــد هــــي 
التــي تتنافــس بــدالً  مــن الشــركات. ويتواجــد خبــراء اللوجســتيات وسلســلة التوريــد يف جميــع أنــواع الصناعــات 

بــــدً ءا مــــن البنــــوك اىٕل شــــركات اإلنتــــاج، ومــــن المستشــــفيات اىٕل الموائن .



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 إدارة اللوجستيات والنقل  

معلومات البرنامج
الرسوم الدراسية            ٣٦٧٥ ريال عماين لكل عام دراسي

مدة الدراسة                    سنتين للدبلوم 
                                         ٤ سنوات للبكالوريوس 

*برنامج معتمد من قبل معهد تشارترد للوجستيات والنقل يف المملكة المتحدة 

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 إدارة اللوجســتيات والنقــل ســــتكون مؤهــــال ً للعمــــل 

يف مختلــــف الصناعــــات نظــــًرا للمناهــــج الشــــاملة للبرامــــج وبإمــــكان خريجــي 
هذا البرنامج العمل على النحو التايل: 

• ضباط المشتريات 
• مديري النقل

• موظفو سلسلة التوريد
• موظفي المبيعات

• مدراء مشروع
• موظفي خدمة العمالء / مدراء 

• مشغلي الميناء
• مندوب شحن
• وكالء الشحن

• يف التصريح الجمركي وما اىٕل ذلك 

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 




