مقدمة

أهال بكم  -وتهانينا !

يرس ديوان البالط السلطاين ممثال بالربنامج الوطني لتنمية مهارات
الشباب تهنئتكم عىل ترشيح ابنكم  /ابنتكم للمنافسة عىل مسار
الناشئة ضمن الربنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب.
نضع بني أيديكم هذا الكتيب املخترص والذي يحتوي عىل تعليامت
وتفاصيل عن عملية التقديم واملنافسة للمشاركة يف مسار الناشئة.
تم التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم كمرحلة أولية لرتشيح عدد
من الطالب املقيدين يف الصفني العارش والحادي عارش يف العام
الدرايس الحايل بناء عىل معايري محددة أهمها األداء األكادميي
املتميز البنكم /ابنتكم .ومع أن مرحلة الرتشيح تلك مهمة وتجلب
فخرا واعتزازا لكم كأولياء أمور ،فالزال أمام املرشحني مرحلة أخرى
مهمة من االختبارات التنافسية للوصول للمرحلة النهائية واملشاركة
يف هذا الربنامج املميز.

البرنامج الوطني
لتنمية مهارات الشباب

صمــم الربنامــج الوطنــي لتنميــة مهــارات الشــباب ليكــون مبثابــة بوابــة للمســتقبل تفتــح املجــال أمــام
الشــباب العــاين لتنميــة مهاراتهــم والعمــل عــى بنــاء مســتقبل مــرق وحافــل باإلنجــازات لهــم ولوطنهــم
عــان .يعــد هــذا الربنامــج مبــادرة جديــدة أطلقهــا ديــوان البــاط الســلطاين تســتهدف نخبــة الشــباب
العــاين املجيــد ،وذلــك ضمــن مســارين اثنــن ،يســتهدف املســار األول “مســار الناشــئة” الفئــة
العمريــة بــن  17 – 15عــام ،ويســتهدف املســار الثــاين “مســار الشــباب” الفئــة العمريــة بــن  29 – 18عــام.
للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
الرسمي للربنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب www.youth.om :

البرنامج الوطني لتنمية مهارات
الشباب – مسار الناشئة

يتكون مسار الناشئة من برنامج ممتع وثري مدته  14يوماً ويعقد يف مسقط يف مقر الجامعة
األملانية للتكنولوجيا يف ُعامن – جيوتيك -يف الفرتة بني  4و  17أغسطس 2018م
يهدف هذا الربنامج إىل رفع الوعي وتعزيز املهارات واملعارف الالزمة إلعداد الشباب العامين لعامل
األعامل مستقبالً .فإذا كنت قد سمعت عن الثورة الصناعية الرابعة كن مطمئنا بأن هذا الربنامج
الحافل بالتحديات والحامس أُعد ملساعدة املشاركني يف كيفية االستفادة من الفرص التي توفرها
الثورة الصناعية الرابعة ملستقبلهم ومستقبل وطنهم عامن ملا سيكتسبه املشاركون من حزمة
من املهارات التقنية املرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة مثل:

لغات البرمجة
المختلفة

التفكير
التحليلي

بناء الفريق

التواصل الرقمي

ستستقبل الدفعة األوىل  150مشاركاً ،جميعهم من الشباب العامين الذين سيتم اختيارهم من
مختلف محافظات السلطنة بعد أن يخضعوا لعدة مراحل اختيار وتقييم عادلة وشفافة.
يقوم ديوان البالط السلطاين بتنفيذ الربنامج بالرشاكة مع عدد من الرشكاء العامليني واملحليني
املشهود لهم بالسمعة والتميز ،مثل ليجو إديوكيشن (الجناح التعليمي لرشكة ليجو ومطورو إحدى
أكرث طرق تعليم الروبوت إمتاعا) ،وفايرتك (إحدى أفضل مقدمي الخدمات التعليمية للثورة الصناعية
الرابعة يف أوروبا) ،باإلضافة إىل الجامعة األملانية للتكنولوجيا -جيوتك( -أهم الجامعات الرائدة يف
مجال التكنولوجيا يف عامن).

النواحي العملية

ستوفر الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن (جيوتك) القاعات الدراسية ومرافق
اإلقامة الالزمة ملسار الناشئة .حيث متلك الجامعة خربة واسعة يف إدارة الربامج الدراسية اليومية والرعاية
للشباب العامين .سيعمل املشاركون معاً يف مجموعات صغرية وكبرية طيلة فرتة األسبوعني وسيتوفر سكن
للذكور وسكن منفصل آخر لإلناث.
سيتم تخصيص مرشف/ة لكل مجموعة مكونة من  10أشخاص .وسيضطلع املرشف/ة مبسؤولية الرعاية اليومية
البنكم/ابنتكم للتأكد من استفادتهم القصوى من هذه الفرصة .عالوة عىل ذلك ،يتمتع مرشفو الربنامج باملهارات
والخربات الالزمة لضامن الصحة والسالمة لجميع املشاركني .ملزيد من املعلومات حول جامعة “جيوتيك”
ومرافق الجامعة ،يرجى زيارة موقعهم االلكرتوين عىل الرابط www.gutech.edu.om

متطلبات البرنامج

إذاً ،ما هو املطلوب من ابنكم/ابنتكم إذا تقدموا للمشاركة وتم قبولهم؟ سيتعني عليهم اإلقامة يف موقع
تنفيذ الربنامج -الجامعة األملانية يف مسقط -خالل فرتة الربنامج التي متتد لـ  14يوماً كام سيتوجب عليهم حضور
جميع نشاطات الربنامج .وحتى يتسنى للمشاركني االستفادة القصوى ،سيتم التعامل مع طلبات الزيارات العائلية
كحاالت فردية وسيتم تحديد أوقات معينة لتلك الزيارات لتفادي رصف انتباه املشاركني عن عملية التعلم.
ما هو املطلوب منكم كأولياء أمور؟
يُقام الربنامج برعاية شاملة من ديوان البالط السلطاين  ،أي أن جميع تكاليف املشاركة يف نشاطات الربنامج
والسكن واإلعاشة واستعامل املرافق سيتم تغطيتها عن طريق ديوان البالط السلطاين.
لكننا نأمل منكم التعاون معنا ومع ابنكم  /ابنتكم يف ما ييل:

01

02

خالل مرحلة استقبال الطلبات

خالل مرحلة التقييم في مراكز التقييم

التأكد من إكامل ابنكم  /ابنتكم لعملية التقدم والتنافس
للربنامج حسب التعليامت وفور استالمهم الرسالة
النصية عىل الهاتف و/أو امللف الذي يحوي عىل الرقم
التسلسيل الخاص بهم.

التأكد من حضور ابنكم  /ابنتكم ملراكز التقييم والتي تم
اختيار عقدها يف  7مواقع مركزية يف أنحاء السلطنة يف
التاريخ املحدد والذي سيتم التنسيق معكم بشأنه .مدة
الجلسة يف مركز التقييم بني الساعتني والثالث.

خالل مرحلة عقد البرنامج

03

يف حال اجتياز ابنكم/ابنتكم مراحل االختيار والتقييم وتأهله
للمشاركة يف الربنامج سيتعني عليكم القيام بالتايل:
إيصال ابنكم  /ابنتكم إىل موقع تنفيذ الربنامج يف
الجامعة األملانية للكنولوجيا -مسقط بتاريخ  4أغسطس.

حضور الجلسة التعريفية ألولياء األمور يف جامعة جيوتك يف أول يوم من الربنامج
بتاريخ  4أغسطس ( 2018ملدة ساعتني) -سيتم تحديد االوقات الحقا.
حضور حفل التخرج يف اليوم الختامي من الربنامج
يوم الجمعة بتاريخ  17أغسطس.

عملية االختيار

سيتم التواصل معكم قريباً إلبالغكم برتشيح ابنكم/ابنتكم للمنافسة عىل الربنامج من
خالل رسالة نصية عىل رقم الهاتف خاصتكم املدرج يف البوابة التعليمية التابعة لوزارة
الرتبية والتعليم وس ُيطلب من ابنكم/ابنتكم تعبئة استامرة مشاركة قصرية عرب اإلنرتنت
لتسجيل اهتاممهم وموافقتكم عىل مشاركتهم يف مراحل االختيار والتنافس .كام سيقوم
منسق من وزارة الرتبية والتعليم بتسليم ابنكم  /ابنتكم ملف مرفق به تفاصيل التسجيل.
إذا تم تعبئة هذه االستامرة بصورة صحيحة ،سيتم إرسال دعوة للحضور إىل مراكز التقييم
والتي ستعقد يف سبعة مواقع بالسلطنة .سيستغرق التقييم بضع ساعات وسيتمحور
حول اختبار الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية والتفكري التحلييل لدى ابنكم/ابنتكم.
أما آخر مرحلة من عملية االختيار فستكون مقابلة الكرتونية قصرية مدتها بني  7و 10
دقائق عرب الفيديو ،ويف حالة اجتياز املقابلة ،سيتم اختيار ابنكم/ابنتكم كواحد/ة من
املشاركني يف الربنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب  -مسار الناشئة
الـ  150لدفعة 2018م.

ما هي الخطوة القادمة؟

ستتلقى رسالة نصية عىل الهاتف املدرج يف البوابة التعليمية لوزارة الرتبية والتعليم تحتوي
عىل اسم ابنك /ابنتك مع الرقم التسلسيل الخاص به باالضافة اىل رابط للدخول لبوابة التسجيل.
كام سيقوم منسق وزارة الرتبية والتعليم بتسليم ابنك /ابنتك مغلف يحتوي عىل كافة تعليامت
وتفاصيل عملية تقديم الطلبات واالنضامم للربنامج .يرجى التأكد من اتباع التعليامت ومن ملء
استامرة املشاركة ،مع توقيعك عىل رسالة موافقة ويل األمر املرفقة ورفعها يف املكان املخصص
لها يف املوقع االلكرتوين.
أخريا ً ،نرغب بالتأكيد مجددا عىل أن ابنك /ابنتك أمام فرصة رائعة يك يكون جزءا ً من
مستقبل عامن الزاهر يف ظل الثورة الصناعية الرابعة.
نتمنى لكم التوفيق...

مايو
2018م

إطالق الربنامج الوطني
لتنمية مهارات الشباب

يوليو
2018م

مقابالت عرب الفيديو من
خالل شبكة االنرتنت

مايو
2018م

يونيو
2018م

بدء عملية استقبال الطلبات

انتهاء عملية استقبال الطلبات

سيتلقى ابنكم/ابنتكم رسالة
نصية تحتوي عىل الرابط
االلكرتوين والرقم الخاص به
لتعبئة الطلب باإلضافة إىل امللف
الذي سيتم تسليمه له من قبل
منسق وزارة الرتبية والتعليم

اليوم األخري لتعبئة استامرة
التقديم ورفع استامرة
موافقة ويل األمر ونسخة عن
البطاقة الشخصية مع الطلب
اإللكرتوين

يوليو
2018م

إعالن أسامء املشاركني

يونيو إلى
يوليو
2018م
بدء اختبارات التقييم
يف مراكز التقييم

 4أغسطس

 17أغسطس

بداية مسار الناشئة
 +اليوم التعريفي يف
مسقط

الختام  +يوم التخرج
يف مسقط

2018م

2018م

للمزيد من التفاصيل
ولإلجابة على استفساراتكم
حول مسار الناشئة ،تتوفر
على الموقع اإللكتروني
قائمة باألسئلة الشائعة
تجدونها على
www.youth.om

