
للتواصل: info@duqm.comتصدر عن : دائرة االعالمالعدد الرابع والعشرون - السنة الثانية - ديسمبر ٢٠١٥نشرة إلكترونية شهرية

يحيى الجابري: تشغيل ميناء الدقم نهاية ٢٠١٨
  إسناد مشروع الرصيف التجاري ”الحزمة الثانية“ وبدء العمل بالحزمة الثالثة 

 مسقط ١٥ نوفمبر ٢٠١٥ 
    
   
   

   

   
     
  
    


    





   
    

    



     
    
   



     

   
   
   


   















   


   




 مسقط – ١ نوفمبر٢٠١٥ 

    

 










   






جاللة السلطان يمنح رئيس مجلس إدارة الهيئة 
وسام ُعمان المدني من الدرجة الثانية

١



الدقم تحتضن ملتقى شباب ُعمان 
الثاني ... يناير المقبل

الهيئة تنظم حلقة عمل في الصحة والسالمة المهنية

مسقط – ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥م 

  

      

    
    



    




   


    
     
   
   

   



   
   

     



 
   

   
    



   

   
     
      

    
    




 مسقط – الدقم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٥ 

   
  
   


  
   


  


 

    


    
    

    
   
   
    



   






    

     






 مسقط ٢٢ نوفمبر ٢٠١٥ 
  


   
   





  
  
   


   
   
   
  


   

   

  
  
  

  

  

   
  


  
   
   
   




    


   
   


  


   
  


  
  
  
  
   
  
  



 جبل شمس ١٥ نوفمبر ٢٠١٥ 
  



    



  


    



























   




تدشين النسخة الثانية من البوابة 
اإللكترونية ونظام إدارة الوثائق 

تجسيدا لحب ُعمان ... الهيئة ترعى فعاليات نوفمبرية

جانب من حلقة العمل

٢



 الدقم ١٨ نوفمبر ٢٠١٥ 


     




    









 






    






    






    
    
    


    

    












  
  


     



     
















نوفمبر ٢٠١٥ ١٨١  الدقم 

وجهة سياحية وجهة سياحية 
متفردة على متفردة على 
مدار العام  مدار العام  
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