
Muscat
Towards Seeb
  إلى السيب

 Towards Al Ghubrah Al Janubiyya

Al Jama Al Akbar St. (99 St.)

 إلى الغبر الجنوبية

شارع الجامع األكبر

18th November St.
شارع ١٨ نوفمبر

طريق مسقط السريع 
Muscat Expressway

شـارع السلطان قابوس
 Sultan Qaboos Highway

إشارات بنك مسقط
Bank Muscat Junction

Muscat Hills
تالل مسقط

 غال الصناعية
Ghala Industrial Estate

حيا للمياه
Haya Water

وزارة التعليم العالي
Ministry of Higher Education

مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض
Oman Convention 
& Exhibition Centre

 محطة وقود شل – العذيبة
Al Azaiba Shell Petrol Station

 مركز عمان الدولي للمعارض

مطار مسقط الدولي

Oman International Exhibition Centre

Muscat International Airport

بنك مسقط
Bank Muscat



How to get to Oman Convention & Exhibition Centre كيفية الوصــــــــــــــــــول إلى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض

From Sultan Qaboos Highway
• Take the Muscat Expressway exit after the Shell Petrol Station in Athaiba 
• Stay on the right lane and take Ghala / Muscat Expressway exit
• Keep in the right lane after you exit
• Take Al Ghubrah Al Janubiyya exit
• At the traffic light continue straight towards the OCEC
• First roundabout go straight
• First traffic light take a left turn
• Second traffic light take a left turn into the OCEC car park

From Muscat Expressway 
• Take Muscat International Airport New Exit   
• Take flyover and follow signs towards Al Ghubrah Al Janubiyya
• Take Al Ghubrah Al Janubiyya exit
• Before the traffic light make a U-Turn towards Muscat Expressway
• Take the Oman Convention & Exhibition Centre Exit
• First roundabout go straight 
• First traffic light take a left turn
• Second traffic light take a left turn into the OCEC car park

من شارع السلطان قابوس 
إسلك مخرج طريق مسقط السريع بعد محطة وقود شل في العذيبة    •

إلزم اليسار ومن ثم إسلك مخرج غال وطريق مسقط السريع   •
إستمر في نفس المسار والزم اليمين  •

إسلك مخرج الغبره الجنوبية   •
واصل السير بطريق مستقيم بعد اإلشارات الضوئية   •

من الدوار االول واصل السير بطريق مستقيم   •
عند اإلشارات الضوئية األولى إنعطف يساًرا   •
عند اإلشارات الضوئية الثانية إنعطف يساًرا   •

من طريق مسقط السريع 
إسلك مخرج مطار مسقط الدولي الجديد   •
إسلك الجسر بإتجاه طريق الغبره الجنوبية   •

إسلك مخرج الغبره الجنوبية   •
إستدر إستادره كاملة قبل اإلشرات الضوئية   •

إسلك مخرج مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض   •
من الدوار االول واصل السير بطريق مستقيم   •

عند اإلشارات الضوئية األولى إنعطف يساًرا   •
عند اإلشارات الضوئية الثانية إنعطف يساًرا   •

Telephone +968 2423 3800 تلفون


