مسار الشباب
المرحلة الثانية

www.youth.om

البرنامج الوطني
لتنمية مهارات الشباب
نبذة عامة عن المرحلة الثانية من مسار الشباب:
سيشارك  100شاب عماني  -ممن استكملوا متطلبات المرحلة األولى بنجاح  -في
مسيرة التعلم في هذه المرحلة والتي تتسم بالمتعة والتحدي واالبتكار ،وذلك من
خالل تطوير أفكار لمشاريع تقنية وتحويلها إلى منتجات أو خدمات مبتكرة تخدم
المجتمع واالقتصاد الوطني.تهدف هذه المرحلة لتعزيز منظومة االبتكار وريادة
األعمال في السلطنة في مجاالت التكنولوجيا وفرص الثورة الصناعية الرابعة لتواكب
التوجهات العالمية ومستقبل االقتصادات.

الوحدة األولى

ستكون الوحدة األولى عبارة عن وحدة تدريبية مكثفة لمدة
أسبوع في السلطنة تركز على :
تطوير أفكار المشاريع التقنية التي قدمها المشاركون خالل المرحلة األولى من خالل ورش
عمل مكثفة ( )Bootcampتهدف لفهم احتياجات السوق وتطوير خطة العمل
( )Business Planونموذج العمل التجاري للمشروع (.)Business Model
تطوير المهارات القيادية والريادية وبناء روح العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل
المشكالت وصنع القرار واإلبداع ،والتي تم تصنيفها حسب المنتدى االقتصادي العالمي
كأهم مهارات العمل في المستقبل .كما تهدف هذه الوحدة لبناء عالقات قائمة على
الثقة بين المشاركين فيها ،وسيتخللها أنشطة حافلة بالتحدي والمتعة.

الوحدة الثانية

تستمر الوحدة الثانية لمدة أسبوعين خارج السلطنة ،حيث سيعمل المشاركون في مسرعات
لتطوير األعمال ( )Tech-Startup Acceleratorلبلورة أفكار مشاريعهم التقنية وإعداد خطط
العمل ،وخطط التنفيذ والتمويل والتسويق من خالل العمل عن قرب مع خبراء ومختصين في
تطوير المشاريع .كما سينخرط المشاركون في تجارب ابتكارية جديدة وسيحصلون على فرصة
الستكشاف التجارب الدولية.

الوحدة الثالثة

عرض المشاريع على الجهات االستثمارية والتخرج من البرنامج.
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البرنامج الوطني
لتنمية مهارات الشباب
المرحلة الثانية
من مسار الشباب
عملية االختيار والتقييم
متطلبات التنافس للمرحلة الثانية:

.1
.2
.3

االنتهاء بنجاح من المرحلة األولى (التعلم االلكتروني) والحصول على
شهادة النانو من مؤسسة ”يوداستي“ حسب مواعيد االنتهاء المحددة.
تسليم فكرة مشروع تقني( )Tech-Startup Ideaحسب المعايير المحددة
والمذكورة ًفي هذا المستند (آخر موعد للتقديم 5 :ديسمبر 2018م وسيتم
اإلعالن الحقا عن رابط الموقع اإللكتروني لتقديم الفكرة).

عرض المشارك لفكرة مشروعه على لجنة التحكيم
{خالل منتصف شهر ديسمبر 2018م}

سيحصل جميع المشاركين عند االنتهاء
بنجاح من المرحلة األولى على:

شهادة مشاركة مقدمة
من البرنامج الوطني لتنمية مهارات
الشباب -ديوان البالط السلطاني.

االنضمام إلى شبكة الخريجين
وهي شبكة مغلقة خاصة بخريجي البرنامج
الوطني لتنمية مهارات الشباب

شهادة النانو
معتمدة من مؤسسة
”يوداستي“.

شهادة مشاركة مقدمة من شركة
”جوجل“ (للمشاركين الذين قدموا أفكار
لمشاريع تقنية).
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تقديم فكرة المشروع
المعايير والشروط:

 يجب على كل مشارك تقديم فكرة مشروع واحدة (خدمة أو منتج) يجب أن تكون فكرة المشروع مرتبطة بالتكنولوجيا يجب أن ال تكون الفكرة عبارة عن مشروع قائم يملكه المشارك يجب أن تكون فكرة المشروع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية يجب أن تكون للفكرة حاجة في السوق (المحلي أو اإلقليمي أو العالمي) -يجب أن تكون الفكرة مبتكرة (غير مطبقة في السلطنة)

تقديم الفكرة:

 آخر موعد لتقديم فكرة المشروع 5 :ديسمبر 2018م تقديم فكرة المشروع باللغة اإلنجليزيةً
 -تقديم فكرة المشروع عبر موقع البرنامج (سيتم إرسال رابط التقديم الحقا)
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الخط الزمني لمسار الشباب
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المجاالت:

يمكن تقديم فكرة المشروع في أحد المجاالت أو القطاعات التالية :

منتجات  /خدمات المستهلك
Consumer Products/Services

منتجات  /خدمات المؤسسات
Enterprise Products/Services

تقنيات الثروة السمكية  /الزراعة
Fisheries / Agriculture Tech

اإلعالن والتسويق
Advertising and Marketing

وسائل اإلعالم /
الشبكات االجتماعية  /الفنون
Media / Social Networking / Arts

التعليم  /التعلم اإللكتروني /التدريب
Education / E-learning / Training

المالية  /الدفع االلكتروني /
التجارة اإللكترونية
Finance / Payments / eCommerce

األلعاب  /الترفيه  /الرياضة
Gaming / Entertainment / Sports

الرعاية الصحية  /التغذية  /البيئة
/ Healthcare / Nutrition
Wellness / Environment

التكنولوجيا المتقدمة /
تكنولوجيا النانو
HighTech / NanoTech / Materials

الموارد البشرية
والتوظيف والوظائف
HR, Recruitment and Jobs

الصناعية  /التصنيع /الفضاء الجوي
Industrial /
Manufacturing / Aerospace

التعدين  /الطاقة /
التكنولوجيا النظيفة
Mining / Energy / Clean Tech

التكنولوجيا الطبية /
التكنولوجيا الحيوية
Medical-Technology / Biotech

العقارات /اإلنشاءات
Real Estate / Construction

األمن  /األمن السيبراني
Security / Cybersecurity

االتصاالت السلكية و الالسلكية
Telecommunications

السياحة  /السفر  /النقل
Tourism / Travel / Transport

االستثمار  /ريادة
األعمال
/ Investment
Entrepreneurship

آخرى
Other
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التقنيات

يمكن استخدام التقنيات التالية:

تطبيقات الويب
Web-based App

تطبيقات الهواتف الذكية
Mobile App

الواقع االفتراضي
Virtual Reality

الطباعة ثالثية األبعاد
3D Printing

تقنيات التحكم في الحركة
Motion & Gesture Control

األنظمة المضمنة
Embedded systems

الذكاء االصطناعي
Artificial Intelligence

الساعات الذكية والتقنيات الملبوسة
Wearable Technology

انترنت األشياء
Internet of Things

الواقع المعزز
Augmented Reality

طائرات بدون طيار
Drones

البيانات الضخمة
Big Data

التعليم االفتراضي
Virtual Learning

المدن الذكية
Smart Cities

األلعاب
Gaming

سلسلة الكتل
Blockchain

التكنولوجيا المالية
Fin-Tech

األمن السيبراني
Cybersecurity

آخرى
Other
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تقديم فكرة المشروع
:متطلبات تقديم فكرة المشروع التقني

Project Name
Industry (Select from the list, page 6)
Technology (Select one or more from the list, page 7)
Logo (Optional)
Elevator pitch - Explain the concept of business
idea briefly (50 Words)
Description of your business idea. (200-250 Words)
Problem - What problem are you trying to solve? (100 Words)
Solution - What’s your solution to the problem? (100 Words)
Unique selling points - Tell us what makes you and
product/service special and why you will become a
successful business. (50 Words)
Target customer - Tell us who is your customer.
Business Model Canvas (Upload Canvas) www.strategyzer.com
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مراجع
References
Business Model Canvas:
https://strategyzer.com
https://assets.strategyzer.com/assets/resources/the-business-model-canvas.pdf
https://strategyzer.com/platform/training/crash-courses/business-model-basics
(create an account)
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