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Jusoor concludes training program in tailoring
Aligning with its sustainable development initiatives in
North Al Batina governorate, Jusoor concluded a
training program on tailoring with a small banquette
for the graduates accompanied with a two-day mini
exhibition for the candidates’ products in the Alsalam
Hall at the Alsalam sport club in Liwa. Present at the
event were representatives from Orpic, Sohar
Aluminium and Vale Oman companies.
The banquette was held to felicitate the 50 candidates
who had a three months training program. Trophies
and appreciations certificates were handed over
during the ceremony.
The tailoring project which accommodated 50 women
from social security and low income families is one of
the early vocational initiatives implemented by Jusoor
in association with the Directorate General of Social
Development in North Al Batinah and the walis offices
in Sohar and Liwa in an attempt to contribute to the
development of the vocational training of young
Omanis in several work fields. The project aims at
providing the ladies with the basic knowledge of
tailoring and embroidery together with the provision
of sewing machines for their personal use, which can
help them develop their skills and help them start
their own homemade tailored products.
During his visit to the exhibition, Jusoor Chief
Executive Officer Dr Hamed bin Hashim Al Dhahab
expressed his gratitude for the success of the training
course “The tailoring training program provides an
opportunity for the selected group of ladies from
Sohar and Liwa to develop basic skill in tailoring, and
would hopefully support them generate new source of
income for their families”
The candidates have given their thoughts about the
training course. Fatma Ali Al Mamaria said “ I learnt a
lot of the basics in tailoring and embroidery. Thanks
to Jusoor for this opportunity. It makes my family
and myself self-sufficient in term of tailoring and
clothing.” Others have urged their friends to join such
courses. “This training course is successful and I am
glad to be part of it. It helps to meet my family
increasing demands.
I urge my friends and
unemployed Omani ladies to join such training.”
The training project represents the first phase and
Jusoor is embarking upon a bigger project next phase
where an industrial tailoring workshop is possibly to
be established creating several jobs for low income
Omani ladies.
Jusoor is CSR Foundation under formation, which
came as collaborative efforts from Orpic, Sohar
Aluminium and Vale aiming to implement sustainable
development projects in the communities were there
three companies operate.

جسور تختتم برنامجها التدريبي في مجال الخياطة
ضمن إطار مبادرات التنمية المستدامة التي تتبناها جسور في
9109  يوليو92  توجت جسور مساء أمس،محافظة شمال الباطنة
مشروعها للتدريب على الخياطة بحفل ختامي مصحوب بمعرض مصغر
لمنتجات المتدربات الملتحقات بالدورة التدريبية وذلك في قاعة السالم
 حيث حضر الحفل عدد من.بنادي السالم الرياضي الثقافي بلوى
ممثلي الشركات المؤسسة لجسور وهي أوربك وفالي عمان وصحار
.ألمنيوم
 متدربة عمانية من اسر الضمان01 يأتي هذا الحفل تتويجاً لجهود
اإلجتماعي والدخل المحدود في هذا المشروع طوال فترة التدريب
 حيث تم خالل الحفل توزيع شهادات، أشهر3 والتي امتدت لمدة
التخرج للمتدربات وصاحب الحفل معرض مصغر لمنتجات المتدربات يمتد
.لمدة يومين
الرئيس التنفيذي لجسور الدكتور حمد بن هاشم الذهب أعرب عن
مدى إرتياحه لألعمال المعروضه عند زيارته لهذا المعرض وقال "إن
الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو إكساب المتدربات المهارات
والمعارف التي تؤهلهن للعمل في مجال الخياطة والتفصيل وإيجاد
 وجسور ملتزمة إلتزاماً تاماً بدعم.مصادر دخل إضافية لهن ولعائالتهن
مثل هذه البرامج التدريبية التي من شأنها أن تساهم في تحسين
".مستوى دخل الفرد
وأبدى مجموعة من المشاركات في المعرض إعجابهن بهذه الدورة
التدريبية في مجال الخياطة مثمنين الجهود التي بذلتها جسور في
 وفي هذا السياق تقول.إنجاحها ومدى اإلستفادة المرجوة منها
الفاضلة فاطمة بنت علي المعمرية من والية لوى "إستفدت وهلل الحمد
الكثير من أساسيات الخياطة وأشكر جسور إلتاحتها لي الفرصة
لإللتحاق بهذه الدورة لكي أحقق لنفسي وألسرتي اإلكتفاء الذاتي
" وقدمت الفاضلة عائشة بنت طالب.في مجال الخياطة والتطريز
الجابرية من والية صحار نصيحة لكافة الفتيات حثتهم فيها على
إستغالل مثل هذه المبادرات قائلة "إن هذه الدورة التدريبية مشروع
ناجح لتلبية الكثير من حاجات األسرة ويعود بالمنفعة المادية والمعنوية
".وأنصح كل فتاة أن تستغل أوقات الفراغ لإللتحاق بمثل هذه الدورات
يعد برنامج التدريب على الخياطة باكورة مشاريع جسور في محافظة
 حيث شرعت جسور في بداية هذا العام بتنفيذ هذا،شمال الباطنة
البرنامج التدريبي بالتنسيق مع المديرية العامة للتنمية اإلجتماعية
بمحافظة شمال الباطنة ومكاتب سعادة والة صحار ولوى كخطوة أولى
 وذلك من أجل،نحو تنفيذ برامج مستمرة في التدريب المهني
المساهمة في تطوير وتدريب الفتيات العمانيات في مجاالت العمل
 حيث ركز المشروع في مرحلته األولى على تدريب الفتيات.المختلفة
 كما تم منحهن مكائن للخياطة للعمل من المنزل،أساسيات الخياطة
.لمساعدتهن على تطوير قدراتهن في هذا المجال
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يعد المرحلة األولى لمشروع
أكبر تتبناه جسور لتأسيس مشغل للخياطة الصناعية في المنطقة
.يضمن تشغيل عدد من العمانيات من ذوي الدخل المحدود
الجدير بالذكر أن جسور هي مؤسسة غير ربحية قيد التأسيس تم
 وهي.إنشائها بتضافر جهود شركات أوربك وفالي عمان وصحار ألمنيوم
تهدف في المقام األول إلى تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في
.المنطقة

