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مقدمة
يسر الملحقية الثقافية في لندن وسفارة السلطنة لدى مملكة هولندا أن

ترحبا بك ،وأن تتقدما لك بأخلص التهانئ لحصولك على هذه المنحة
الدراسية القيمة ،متمنين لك التوفيق والنجاح في دراستك ،آملين أن

تكون سنوات إقامتك في هولندا سنوات آمنة وسعيدة ،تعود بعدها إلى
ٍ
لشهادة تتفتح أمامها أبواب مستقبل باهر بإذن
وطنك الحبيب حامالً

اهلل.

ومن أجل سالمتك وراحتك خالل فترة تواجدك في هولندا ،يسر الملحقية

الثقافية  /السفارة أن تقدم لك هذه النبذة الموجزة التي تتضمن بعض

المعلومات العامة عن هولندا واإلرشادات المتعلقة بالدراسة بها والمعيشة
فيها ،مؤكدة بأنها لن تدخر جهداً من أجل أن توفر لك سبل الراحة
والتفوق والنجاح.
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الفصل األول
الملحقية الثقافية
مكتب الملحق الثقافي في لندن هو حلقة الوصل بين و ازرة التعليم
العالي في السلطنة من جهة ،والطالب والمؤسسة التعليمية الملتحق بها

من جهة أخرى .وهو الجهة التي تقوم باإلشراف على كافة الشؤون

العمانيين الملتحقين
األكاديمية والمالية واالجتماعية المتعلقة بالطلبة ُ
بالدراسة في عدد من الدول األوروبية ومن بينها هولندا.
ومن بين المهام التي تقوم بها الملحقية على سبيل المثال وليس

الحصر :مباشرة إجراءات القبول والتسجيل بالجامعات ،ومتابعة المسار
الدراسي للطالب وموافاة و ازرة التعليم العالي في السلطنة بالتقارير
الدراسية ونتائج االمتحانات الخاصة به لالطالع عليها وتقييمها ،حيث

أن استمرار تمتع الطالب بالمنحة مشروط بمدى تحصيله ،وتحويل
المنحة الدراسية والمخصصات األخرى للحساب المصرفي للطالب في
المواعيد المحددة لذلك.

ويمكن للطالب االتصال بالمشرف األكاديمي المعني بشؤون الطلبة

العمانيين في هولندا هاتفياً أو عبر البريد اإللكتروني لالستفسار بشأن
ُ
كافة األمور التي تهمه.
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الفصل الثاني
معلومات عامة عن هولندا
المسمى :تُعرف هولندا باللغة الهولندية بإسم )(Nederland
ُ 

وهو ما يعني األراضي المنخفضة .ويعود السبب وراء هذه

التسمية إلى أن نحو نصف مساحة األراضي الهولندية تقريباً
يقع تحت مستوى سطح البحر.

 الموقع :تقع مملكة هولندا في شمال غرب أوروبا ،ويحدها
شماالً وغرباً بحر الشمال ،وجنوباً مملكة بلجيكا ،وشرقاً
جمهورية ألمانيا االتحادية .وباإلضافة إلى هولندا ذاتها ،تضم

المملكة الهولندية جزر بونير وسانت يوستاتيوس وسابا
)(Bonair, Sint Eustatius & Saba

التي تقع في البحر الكاريبي وتعتبر بلديات هولندية ذات وضع

إداري خاص.

 المساحة :تبلغ مساحة هولندا حوالي  40511كيلومتر مربع.

 التعداد :يبلغ عدد سكان هولندا نحو  07مليون نسمة مما

يجعلها من أكثر البلدان األوروبية كثافة سكانية .وتقدر نسبة

المسلمين في هولندا بحوالي  % 5من إجمالي التعداد ،وتعود
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أصول الغالبية العظمى منهم إلى التركية والمغربية

واإلندونيسية.

 اللغة الرسمية :هي اللغة الهولندية التي قد تتشابه صوتياً مع

اللغة األلمانية ،إال أنها تختلف عنها من حيث المفردات
والقواعد .وعلى الرغم من صغر مساحة هولندا إال أنه يوجد

بها عدد كبير من اللهجات المحلية المتباينة بشدة ،والتي تتميز

بها كل مقاطعة عن غيرها .وتجدر هنا اإلشارة إلى أن محافظة
فريزالند الواقعة في شمال البالد لديها لغتها الرسمية األخرى
بجانب الهولندية ،ويتم التحدث بها في الحياة اليومية ،وتدريسها

في مدارس المحافظة وهي اللغة الفريزية ) .(Frisianكما

وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أن اللغة االنجليزية تنتشر انتشا اًر

واسعاً بين كافة طبقات الشعب الهولندي مما يجعل التفاهم مع

األجنبى أم اًر يسي اًر.

 النظام السياسي :ملكي دستوري ،ورأس الدولة حالياً هو جاللة
الملك ﭭيليم ألكسندر  Willem Alexanderالذي يقتصر دوره
بمقتضى هذا النظام على المهام التشريفية فقط.

 التقسيم اإلداري :تُقسم هولندا إدارياً إلى إثنتي عشرة محافظة
وهي :خرونينجن وعاصمتها خرونينجن ،فريزالند وعاصمتها
ليوﭭاردن ،درنتا وعاصمتها آسن ،أوﭭر آيسل وعاصمتها زﭭوال،
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خلدرالند وعاصمتها أرنهم ،فليفوالند وعاصمتها ليليستاد ،شمال

هولندا وعاصمتها هارلم ،أوتريخت وعاصمتها أوتريخت ،جنوب
هولندا وعاصمتها الهاي ،زيالند وعاصمتها ميدلبورخ ،شمال

برابانت وعاصمتها سيرتوخينبوس ،وليمبورخ وعاصمتها

ماستريخت.

 العاصمة :أمستردام هي العاصمة الرسمية لهولندا وتقع في

محافظة شمال هولندا ،إال أن وجود مقر عمل الملك والو ازرات
والبرلمان والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في مدينة

الهاي جعل منها العاصمة السياسية واإلدارية للدولة.

 أهم المدن األخرى :روتردام التي تستضيف واحدة من أكبر
الموانئ األوروبية والعالمية ،وأوترخت وماستريخت ودلفت وهي

من أقدم وأجمل المدن الهولندية التي يمتد تاريخها إلى القرون
الوسطى ،واليدن التي تحتضن أول جامعة أُسست في هولندا

(عام 0575م) ،وأيندهوفن المقر السابق لشركة فيليبس العالمية
العمالقة.

 االقتصاد :على الرغم من افتقار هولندا إلى الموارد الطبيعية
(باستثناء كميات قليلة من الغاز الطبيعي) إال أن االقتصاد

الهولندي ُيعد من أقوى االقتصادات في أوروبا ،ويعتمد بصورة
أساسية على التجارة الخارجية ،والخدمات ،والنقل البري والنهري
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والبحري من والى مختلف الدول األوروبية ،هذا باإلضافة إلى

السياحة حيث يزور هولندا ما ال يقل عن عشرة ماليين سائح
سنوياً.

 العملة :اليورو (ويساوي نحو خمسمائة بيسة)
 الطقس :مناخ هولندا بحري ممطر معتدل ،وتبلغ درجة الح اررة
وشتاء  4-0درجات مئوية.
صيفاً  01-06درجة مئوية،
ً
 الرمز الدولي للهاتف+31 :

شتاء
 التوقيت :تتقدم السلطنة عن هولندا ثالث ساعات
ً
وساعتين صيفاً.
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الفصل الثالث
الدراسة في هولندا
مقدمة
تتميز مؤسسات التعليم العالي الهولندية بسمعة عالمية جيدة ،ويعود
ذلك إلى وجود نظام وطني لضبط الجودة والرقابة عليها ،مختلفاً في
ذلك عن معظم األنظمة العالمية األخرى التي تعتمد على أسلوب

التصنيف .وتنقسم المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل و ازرة
التعليم العالي في هولندا إلى جامعات بحثية وجامعات للعلوم التطبيقية

(معاهد عليا) .والفارق األساسي بين النوعين هو أن الجامعات البحثية

تُركز أساساً على أسلوب التعليم األكاديمي والبحث العلمي وتمنح
درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .بينما تُركز جامعات العلوم

التطبيقية على التعليم المهني العملي وتمنح درجة البكالوريوس
(والبعض منها الماجستير) فقط .هذا وتنقسم الجامعات البحثية إلى
جامعات عامة تمولها الدولة ،وأخرى خاصة ،تمولها هيئات أو

مؤسسات.

يبلغ عدد الجامعات البحثية في هولندا سبع عشرة جامعة عامة وخمس

جامعات خاصة .ومن أهم الجامعات البحثية العامة :جامعة أمستردام
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) ،(Amsterdamالجامعة الحرة بأمستردام ،جامعة خرونينجن
)،(Groningen

اليدن

جامعة

جامعة

)،(Leiden

ماستريخت ) ،(Maastrichtجامعة أوتريخت ) ،(Utrechtجامعة

إراسموس روتردام ) ،(Erasmus Rotterdamجامعة فاخيننجن
الزراعية ) ،(Wageningenجامعة دلفت التقنية ) ،(Delftجامعة
أيندهوفن التقنية ) (Eindhovenوجامعة توينتا التقنية ).(Twente

أما الجامعات البحثية الخاصة فنذكر منها على سبيل المثال ناينرودا

للعلوم

وأبلدورن

التجارية

)،(Nyenrode

)(Apeldoorn

للعلوم

وكامبن

الدينية

)(Kampen

وأوتريخت

للعلوم

اإلنسانية ).(Utrecht

أما جامعات العلوم التطبيقية فإن عددها يبلغ تسع وثالثين جامعة،
ولكل منها فروع كثيرة تنتشر في معظم المدن الهولندية ،ويبلغ عدد

العاملين بها نحو ثمانية وثالثين ألفاً ،ويزيد عدد الطلبة الملتحقين بها
عن األربعمائة ألف طالب وطالبة.

ومن أهم تلك الجامعات (للعلوم التطبيقية) :أﭭانس )،(Avans

فونتيس ) ،(Fontysأرنهم ونايميخين (Hogeschool Arnhem en
)HAN

ماستريخت
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،Nijmegen

زيالند

)،(Maastricht

)Zeeland

،(Hogeschool

روتردام

)،(Rotterdam

ساكسيون) ،(Saxionاستندن ) ،(Stendenالهاي )(The Hague
وأوترخت ).(Utrecht

جدير بالذكر أن عدد التخصصات الجامعية التي يتم تدريسها في
هولندا باللغة االنجليزية يتعدى األلف وخمسمائة تخصص تغطي سبعة

قطاعات أساسية وهي االقتصاد ،الرعاية الصحية ،الفنون ،الزراعة،
التربية ،العلوم االجتماعية والقطاع التقني.

ويمكنك االطالع على كافة تلك التخصصات بزيارة الموقع التالي:
www.studyfinder.nl
إجراءات التقديم
تقوم الملحقية بموافاة المؤسسة التعليمية التي ترغب االلتحاق بها بنسخ

من جواز سفرك وشهادة الثانوية العامة وشهادة اللغة االنجليزية
) .(IELTSيتعين عليك بعد حصولك على قبول مبدئي من المؤسسة
التعليمية تقديم طلب االلتحاق وذلك عبر اإلنترنت وبواسطة الرابط

التالي www.studielink.nl :وهو الموقع المركزي للتقديم للدراسة في
هولندا .في حالة قبولك بواسطة المؤسسة التعليمية محل اختيارك ،تقوم
هذه المؤسسة بموافاتك بخطاب القبول وتقديم طلب لدى مصلحة الهجرة

والجنسية الهولندية لحصولك على تأشيرة دخول على أساس الدراسة،
وذلك يعني عدم إمكانية التقدم بنفسك بطلب الحصول على التأشيرة.

وعند االنتهاء من تلك اإلجراءات (التي تستغرق ما بين الشهر
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والشهرين) تقوم المؤسسة التعليمية باالتصال بك عبر البريد اإللكتروني

لإلفادة بضرورة قيامك بتحديد موعد مع السفارة الهولندية في مسقط
للحصول على التأشيرة المطلوبة.

ويشترط القانون الهولندي حصول الطالب على خمس نقاط في اختبار

اللغة االنجليزية ) (IELTSكحد أدنى للحصول على تأشيرة الدخول على

أساس الدراسة .وفي هذه الحالة يلتحق الطالب ببرنامج تتراوح مدته من
فصل دراسي واحد (حوالي ستة أشهر) إلى عام دراسي كامل يدرس
خالله اللغة االنجليزية وبعض المواد الدراسية األخرى .وال يسمح

للطالب البدء في برنامج البكالوريوس حتى يحصل على ست نقاط أو
أكثر في اختبار اللغة االنجليزية ،وهو الحد األدنى المسموح به للبدء

في الدراسة األكاديمية .جدير بالذكر أن أقصى مدة لتصريح اإلقامة

للطالب األجنبي لدراسة اللغة االنجليزية هي إثنى عشر شه اًر .إذا لم
يتمكن الطالب خالل هذه المدة من الحصول على النقاط الست

المطلوبة ،يتعين عليه مغادرة هولندا والعودة إلى السلطنة.
بعد وصولك إلى هولندا

توفر بعض المؤسسات التعليمية الهولندية وسيلة انتقال الطالب من

بناء على
المطار إلى المدينة التي يوجد بها مقر الدراسة .ويتم ذلك ً
اتفاق مسبق مع الطالب الذي يتعين عليه أثناء إجراءات التقديم أن
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يبدي رغبته في أن توفر له المؤسسة التعليمية وسيلة االنتقال .أما

البعض اآلخر من تلك المؤسسات فيكتفي باإلرشادات التي يتم تزويد
الطالب بها ُمسبقاً ،والتي تشرح بالتفصيل كيفية الوصول إلى مقر
الدراسة .وفي الحالتين ُينصح الطالب باحتفاظه بالمراسالت الواردة إليه
من المؤسسة التعليمية والتي تتضمن كافة المعلومات وأسماء
األشخاص المعنيين وأرقام الهواتف الخاصة بهم ،لالستعانة بها عند

الضرورة.

ويجب على الطالب عند وصوله إلى مطار اسخيبهول أمستردام مراعاة

ما يلي:

 توافر كافة المستندات المطلوبة وأهمها رسالة قبول االلتحاق
بالجامعة وتأشيرة الدخول الصالحة.

 االحتفاظ بجواز السفر والمستندات الهامة األخرى والنقد
والشيكات وخالفه في مكان آمن (جيب المعطف على سبيل

المثال) وعدم وضعها في الحقائب خشية ضياع تلك الحقائب
أو تعرضها للسرقة في المطار .ويجب التنويه في هذا الصدد

إلى أن سرقة األمتعة ونشل المسافرين من األمور الشائعة –

لألسف  -في مطار أمستردام ،ولذا يجب االحتراس وعدم ترك
األمتعة دون رقابة.
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 في حالة ضياع الحقائب ،يتعين على الطالب االتصال

بالمكتب المسؤول عن ذلك في صالة الوصول ،وموافاته

بمواصفات الحقائب المفقودة وتحرير محضر بالواقعة.

 عندما يستقر الطالب ،يتعين عليه االحتفاظ في مكان آمن
بصور من جواز السفر والبطاقة الشخصية تحسباً لضياع مثل

تلك الوثائق الهامة .وفي حالة ضياع واحدة أو أكثر من تلك
الوثائق ،يتعين على الطالب تحرير محضر شرطة بالواقعة

واالتصال بالسفارة التخاذ الالزم.
من األمور الهامة بعد وصول الطالب واستق ارره ،ضرورة االتصال
بالمشرف األكاديمي لإلفادة بوصوله .يقوم المشرف األكاديمي عقب
ذلك بموافاة الطالب باستمارة التسجيل لدى الملحقية ،والتي تتضمن

كافة البيانات المتعلقة بالطالب ومنها تفاصيل الحساب المصرفي في
هولندا ،والذي سيتم تحويل مخصصات الطالب عليه .عقب فتح حساب

مصرفي بأحد المصارف الهولندية وبمساعدة مكتب الطلبة األجانب

بالجامعة ،والحصول على كافة بياناته ،يقوم الطالب بتعبئة االستمارة

وارسالها عبر البريد اإللكتروني إلى المشرف األكاديمي برفقة صورة

لصفحات جواز سفره التي تتضمن كالً من تأشيرة الدخول وختم الدخول

الذي يحمل تاريخ وصوله.
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قد تؤدي بعض الظروف الطارئة إلى تغيب الطالب عن المحاضرات
بالجامعة .وفي مثل هذه األحوال يجب على الطالب االتصال في بداية

اليوم الدراسي بمكتب الطلبة األجانب واإلفادة بتغيبه والسبب في ذلك.
ويجب في هذا الصدد التنوية إلى أنه يتعين على المؤسسة التعليمية

بحكم القانون إفادة مصلحة الهجرة والجنسية عن حاالت التغيب

المتكرر للطالب ،وقد يؤدي ذلك إلى أن تقوم المصلحة المذكورة بإلغاء

إقامة الطالب وترحيله .كما قد يؤدي التغيب المتكرر أيضاً إلى عدم
حصول الطالب على الحد األدنى من الدرجات المطلوبة خالل أحد

الفصول الدراسية ورسوبه ،والى إنهاء تسجيله بالمؤسسة التعليمية في
بعض األحيان.
عند تجديد التسجيل بالجامعة في السنوات التالية والذي يتم عبر
اإلنترنت  -وان كان ذلك أم اًر سابقاً ألوانه إال أنه يجب التنويه إليه -
فيجب على الطالب مراعاة عدم تفويض الجامعة في تحصيل

مصروفات الدراسة من حسابه المصرفي دفعة واحدة أو على أقساط،

وترك هذا األمر للملحقية .وينطبق ذلك أيضاً على تجديد التأمين

وينصح في مثل هذه الحاالت بضرورة اللجوء إلى
الصحي كل عامُ .
المشرف األكاديمي الستشارته قبل التصرف بصورة قد ال تكون تبعياتها
المادية في صالح الطالب.
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المخصصات المالية للطالب المبتعث إلى هولندا
 المخصص الشهري:

ألف وخمسمائة يورو يتم إيداعها في حساب الطالب في

العشرين من كل شهر كمخصص الشهر الذي يليه (على سبيل

المثال :يتم إيداع مخصص شهر مايو في العشرين من أبريل)
 المخصصات السنوية:

 بدالت طلبة التخصصات األدبية (تاريخ ،اجتماع،إدارة ،سياسة ،قانون ،اقتصاد ،آداب):

مائتين وستين يورو بدل كتب ومائتين وأربعين يورو

بدل مالبس.

 بدالت طلبة التخصصات العلمية (طب ،هندسة،إحصاء ،علوم):

ثالثمائة وعشرين يورو بدل كتب ،مائتين وأربعين يورو

بدل مالبس.

 هذا باإلضافة إلى ثالثمائة وستين يورو بدل معدات تدفع مرة
واحدة كل عامين لطلبة التخصصات العلمية.
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مكتب الطلبة األجانب
يوجد بكل مؤسسة تعليمية هولندية مكتباً يعني بشؤون الطلبة األجانب

وهو المكتب الدولي  .International Students Officeويقوم العاملون
بهذا المكتب بتعريف الطالب بكافة الجوانب المتعلقة بالدراسة واإلقامة

والسكن في هولندا ،ومساعدته في إنهاء اإلجراءات المتعلقة باإلقامة
والتأمين الصحي وفتح حساب مصرفي وخالفه.
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الفصل الرابع
إرشادات عامة
تكاليف المعيشة في هولندا
يقدر ُمعدل اإلنفاق الشهري للطالب في هولندا بالنحو التالي:
السكن 044 – 044 :يورو
الغذاء 054 – 054 :يورو

مصروفات أخرى 044 – 044 :يورو

السكن
عادة ما تقوم المؤسسة التعليمية بتوفير السكن للطالب خالل عامه

الدراسي األول ،وذلك إذا ما أبدى رغبته في ذلك أثناء مرحلة التقديم.

ويتعين على الطالب قبل انتهاء العام الدراسي البت في موضوع سكنه
خالل األعوام التالية ،سواء باستئجار سكن بمفرده أو بالمشاركة مع

عدد من زمالئه .وفي كل الحاالت ،يجب على الطالب قراءة عقد

االستئجار بعناية لمعرفة الحقوق والواجبات المترتبة عليه ،وبوجه

خاص مدة التعاقد وشروط إنهائه ،كي ال يتعرض الطالب لمفاجآت

مالية غير سارة عندما يرغب في مغادرة السكن قبل موعد انتهاء العقد.
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وتوجد المساكن التابعة للجامعات البحثية داخل إطار الحرم الجامعي،

وذلك خالفاً لجامعات العلوم التطبيقية التي ال توجد بها مساكن للطلبة،
وانما تتعاقد مع شركات لإلسكان تدير عدداً كبي اًر من المساكن

المخصصة والمهيأة إلسكان الطلبة والمنتشرة في أنحاء المدينة التي
يوجد بها مقر الجامعة .وفي جميع األحوال يتعين على الطالب عند

توقيع عقد استئجار السكن سداد قيمة اإليجار لشهر مقدم باإلضافة إلى

شهر آخر (وفي بعض األحيان شهرين) كتأمين .ويسترجع الطالب قيمة
التأمين عند انتهاء مدة التعاقد ،منقوصاً منه قيمة إصالح أي خسائر
تكون قد لحقت بالسكن خالل تلك الفترة.

التأمين الصحي والعالج
التأمين الصحي في هولندا إجباري بالنسبة ألي مقيم سواء بصورة دائمة

أو مؤقتة بما في ذلك لسبب الدراسة .ويعاقب القانون الهولندي من
يخالف ذلك بفرض غرامة تتعدى األربعمائة يورو في بعض الحاالت.

وتقوم بعض المؤسسات التعليمية بإنهاء إجراءات التأمين الصحي نيابة
عن الطالب حين وصوله إلى هولندا ومن ثم مطالبة الملحقية

بالتكاليف .أما إذا كانت المؤسسة التعليمية ال تقوم بهذه المهمة ،فيتعين
على الطالب االتصال بنفسه بشركة التأمين التي ترشحها له المؤسسة

التعليمية إلنهاء اإلجراءات الخاصة بذلك وارسال الفاتورة إلى الملحقية
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للسداد .وفي جميع األحوال ،يجب على الطالب معرفة مدة سريان

التأمين والحرص على تجديده قبل تاريخ االنتهاء ،حيث أن اإلقامة
الشرعية في هولندا تستوجب وجود تأمين صحي ساري الصالحية .هذا
باإلضافة إلى أن شركات التأمين تمتنع عن تعويض مصاريف العالج

– المرتفعة جداً في العادة  -بعد انقضاء تاريخ صالحية التأمين .كما
يجب على الطالب أيضاً معرفة شروط بوليصة التأمين ،حيث أن
التأمين األساسي اإلجباري ال يغطي كافة نفقات العالج ،أو أنه يغطي
حد أقصى من تلك النفقات ،ومن ذلك على سبيل المثال نفقات العالج

الطبيعي والنظارات والعدسات الطبية واألسنان وغيرها .كما يجب عليه
عند زيارة الطبيب أو التوجه إلى المستشفى أن يحمل معه البطاقة

الشخصية وبطاقة التأمين الصحي.
المساجد ومواقيت الصالة

نظ اًر لوجود جالية عربية واسالمية كبيرة تنتشر في كافة المدن الهولندية

تقريباً ،فقد أصبح وجود المساجد وانتشارها أم اًر طبيعياً .وتتنوع هويات
تلك المساجد وتختلف من مدينة ألخرى وفقاً للتركيب العرقي لهذه

الجالية ،وان كانت أكثرها انتشا اًر المساجد المغربية والتركية
واألندونيسية .ويمكن معرفة مواقيت الصالة من خالل عدد من المواقع

على
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اإلنترنت،

ومن

بينها:

www.islamicfinder.com

و

 www.islamweb.netوغيرهاُ .يرجى مراعاة أن بعض المساجد تتبنى
أفكا اًر بعيدة عن اإلسالم المعتدل ،لذا يجب توخي الحذر عند اختيار
المسجد وتجنب الدخول في المناقشات السياسية.

جدير بالذكر أن معظم المؤسسات التعليمية في هولندا (وان لم تكن
جميعها) تخصص أماكن داخل حرمها للصالة.
الطعام
أدى وجود الجالية العربية واإلسالمية الكبيرة سابقة الذكر إلى انتشار
بيع الطعام الحالل ،ليس فقط بالمحال اإلسالمية كالتركية أو المغربية،

بل أيضاً بالمحال الهولندية الكبرى (السوبر ماركت) ،هذا باإلضافة إلى

أن ُمعظم المطاعم  -بما في ذلك المطاعم المتواجدة داخل المؤسسات
التعليمية  -بدأت منذ سنوات في تقديم وجبات من الطعام الحالل.
يجب االنتباه إلى أن الكحول ) (Alcoholولحم وشحوم الخنزير

) (Varkensvleesتدخل في إعداد بعض الوجبات الغذائية الجاهزة.
المواصالت
ترتبط المدن الهولندية بعضها البعض بشبكة طرق على درجة عالية

من الجودة تجعل التنقل بين أرجاء هذا البلد مهمة مريحة نسبياً،
باستثناء ساعات الذروة التي من األفضل تجنبها ،والتي تمتد بين
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مساء على وجه
السابعة والتاسعة صباحاً ،ومن الخامسة حتى السابعة
ً
التقريب .كما توجد أيضاً شبكة كبيرة من السكك الحديدية تربط كافة

المدن الهولندية ،على درجة عالية من الكفاءة وتتوافر فيها للمسافر

كافة سبل الراحة .أما بالنسبة للمواصالت داخل المدن ،فيمكن الخيار
بين الترام والحافالت العامة (الباصات) وسيارات األجرة ،وان كانت

وينصح بعدم استخدامها إال في حاالت
األخيرة ُمكلفة بعض الشيئ ُ
الضرورة .جدير بالذكر أن هولندا قامت منذ أعوام قليلة بتطبيق نظام
استخدام بطاقة إلكترونية موحدة يتم شراؤها من محطات السكك

الحديدية وعدد آخر من النقاط المعروفة ،ويمكن شحنها واستخدامها في
وسائل المواصالت العامة بكافة أنواعها .ويمكن للطالب شراء بطاقة
للمواصالت العامة تتيح له الحصول على تخفيضات عالية .أما وسيلة

االنتقال األولى داخل المدن فهي الدراجة الهوائية .وتحتل هولندا مرتبة
الصدارة بين الدول األوروبية من حيث استخدام مواطنيها بمختلف

وشتاء على
األعمار والطبقات والمراكز االجتماعية لهذه الوسيلة صيفاً
ً
حد السواء.
التسامح الديني
على الرغم من الموقف العدائي الذي يتبناه حزب الحرية اليميني

المتطرف الذي يتزعمه خيرت ﭭيلدرس ) (Geert Wildersضد األجانب
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بوجه عام ،والمسلمين بوجه خاص ،إال أن المجتمع الهولندي بصفة

عامة يتسم منذ قرون عديدة بالتسامح الديني .وقد شجعت هذه السمة

موجات كبيرة من المهاجرين على النزوح من حيث كانوا يتعرضون

لالضطهاد إلى هولندا بحثاً عن األمن واألمان .ومن أشهر تلك

الموجات ،هجرة اليهود من أسبانيا والبرتغال في القرن السادس عشر

هرباً من بطش محاكم التفتيش التي كانت تجبرهم على اعتناق

المسيحية أو الهرب خارج البالد ،وهذا ما يفسر األعداد الكبيرة من
اليهود في هولندا .وفي هذا الصدد ،يجب مراعاة أن إنكار المحرقة

اليهودية أمر يعاقب عليه القانون الهولندي ،لذا ُيرجى عدم الدخول في
مناقشة تتعلق بهذا األمر.
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الفصل الخامس
عناوين هامة
سفارة سلطنة ُعمان في الهاي
العنوانNieuwe Parklaan 9, 2597 LA The Hague :
رقم الهاتف+31 (0)70 3615800 :

رقم الفاكس+31 (0)70 3605364 :

بريد إلكترونيinfo@embassyofoman.nl :

سعادة السفير السيد محمد بن حارب بن عبد اهلل آل سعيد

نائب رئيس البعثة والمسؤول عن شؤون الطلبة :المستشارة طاهرة بنت

حمود الزدجالية

رقم الهاتف:

بريد إلكتروني:

المشرف األكاديمي :ألفريد غبريـال

رقم الهاتف+31 70 33 85 106 :

محمول+31 621 846 518 :

بريد إلكترونيa.ghobrial@omanembassy.org.uk :
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الملحقية الثقافية في لندن
الملحق الثقافي :الدكتور محمد بن سليمان البندري

Cultural Attache’s Office, 64 Ennismore
العنوان:
Gardens, London SW7 1NH
رقم الهاتف+44 207 589 0220 :

رقم الفاكس+44 207 589 3810 :
بريد إلكترونيcao@omanembassy.org.uk :

نائب الملحق الثقافي الفاضل مسلم العامري
رقم الهاتف+44 207 8383 826 :

بريد إلكترونيm.alamri@omanembassy.org.uk :

منسقة مكتب الملحق الثقافي الفاضلة مينا وليد هادي
رقم الهاتف+44 207 5846 435 :

بريد إلكترونيM.Hadi@omanembassy.org.uk :

جهات هولندية
رقم هاتف الطوارئ في هولندا (الشرطة واإلسعاف والمطافئ)000 :

ُينصح الطالب بالتوجه إلى المكتب الدولي التابع لمؤسسته التعليمية
للحصول على عناوين وأرقام الهواتف الخاصة بأقرب طبيب ومستشفى
وصيدلية .كما يمكن بالطبع االتصال بالمشرف األكاديمي في حاالت

الطوارئ.
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