البرنامج الوطني
لتنمية مهارات الشباب
تعليمات إرشادية للطالب المشاركين
في مسار الناشئة

youth.om

المقدمة:
يوفر هذا الكتي ّب اإلرشادي كل ما تحتاج معرفته للتحضير للبرنامج الوطني لمهارات الشباب  -مسار
الناشئة .يرجى من المشاركين وأولياء األمور التأكد من قراءة هذه التعليمات كاملة بعناية حيث أنها
تشمل التالي:

جدول أنشطة البرنامج:

عزيزنا الطالب /الطالبة
تهانينا! لقد تم قبولك لاللتحاق بالبرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب – مسار الناشئة .نشكر اهتمامك بالبرنامج
ونثمن جهودك المبذولة للتقدم والنجاح في اختبارات التقييم ،كما يسعدنا وجودك معنا في هذه التجربة االستثنائية
والتي ستزودك بالمعارف والمهارات الشخصية والتقنية الالزمة لبناء مجتمع من الشباب العماني الجاهز الغتنام الفرص
في الثورة الصناعية الرابعة واالستفادة منها.

جدول زمني شامل لمدة  14يوما ً للبرنامج الوطني
لتنمية مهارات الشباب  -مسار الناشئة ،يحتوي على
التفاصيل المتعلقة بالجلسات التعليمية واألنشطة
التدريبية وأوقاتها وأماكن انعقادها.

خدمات ومرافق مكان انعقاد البرنامج ومكان
سكن المشاركين:

سوف تنضم اآلن إلى مسار الناشئة برفقة  150شاب عماني من طالب الصفين العاشر والحادي عشر جاؤوا من جميع
محافظات السلطنة ليشاركوا في هذه الرحلة التعليمية المليئة بالتعاون واالبداع واجتياز التحديات على مدار  14يوم
اعتبارا ً من يوم السبت الموافق  4أغسطس ولغاية يوم الجمعة الموافق  17أغسطس .2018

وتشمل وصف لجميع الخدمات والتسهيالت والمرافق
التي ستتوفر للمشاركين في مسار الناشئة طيلة
فترة انعقاد البرنامج.

وألن فرصتك لالستفادة من البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب – مسار الناشئة ستكون أكبر بكثير إذا كنت مستعدا ً
بشكل أفضل قبل خوض هذه التجربة ،فقد حرصنا أن يتضمن هذا الكتيب اإلرشادي على كافة المعلومات األساسية
والتفاصيل اللوجستية الالزمة لالستعداد ،كموقع إقامة البرنامج والمرافق والخدمات األساسية المتوفرة وما يتوجب
على المشاركين إحضاره معهم أو ارتداؤه على سبيل المثال ،باإلضافة إلى مواعيد البرنامج وجدول األنشطة الرئيسية،
إلخ.

البرنامج التعليمي لمسار الناشئة:

يرجى التكرم بقراءة كافة المعلومات بعناية فائقة كما نأمل من ولي األمر االطالع على هذا الكتي ّب حيث يتوجب عليك
حضور اليوم التعريفي األول للبرنامج برفقة ولي األمر أو أحد األقارب وذلك يوم السبت  4أغسطس 2018م.

نبذة عامة حول البرنامج التعليمي لمسار الناشئة
والفعاليات واألنشطة التي ستنفذ داخل وخارج
الفصول الدراسية.

التحضيرات اللوجستية الخاصة بالبرنامج:

وتشمل التفاصيل المتعلقة بالموقع الذي سيعقد فيه
البرنامج والجلسة التعريفية لحضور المشاركين للبرنامج
باإلضافة إلى المعلومات المتعلقة بالتخرج ومغادرة
البرنامج ،الخ.

خريطة لموقع انعقاد البرنامج:

والتي ستساعد المشاركين في العثور على كل المرافق
المتوفرة أثناء انعقاد البرنامج ،وأماكن السكن والمرافق
األخرى التي قد يحتاجها المشاركون خالل تلك المدة.

نبذة حول الشركاء
العالميين والمحليين
للبرنامج.

يتمنى فريق البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب بديوان البالط السلطاني كل التوفيق لجميع المشاركين ونتطلع
الى رؤيتكم يوم السبت  4أغسطس 2018م.
البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب

نبذة حول المشرفين ووسائل الدعم
األخرى كالتقنيات اإللكترونية المتوفرة

قواعد السلوك العامة:

كل ما يتطلب من المشاركين مراعاته من سلوكيات وتصرفات
خالل تواجدهم في البرنامج.

التحضيرات اللوجستية الخاصة بالبرنامج:

خريطة مبنى
الجامعة األلمانية

جناح آخن
N
جناح مسقط

فترة البرنامج؟
ستبدأ برامج وفعاليات البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب  -مسار الناشئة  -يوم السبت  4أغسطس،
وتستمر حتى يوم الجمعة  17أغسطس 2018م .يتوجب عليك الوصول الى موقع البرنامج في موعد أقصاه
الساعة  2.00بعد الظهر من يوم السبت .هذا وبعد االنتهاء من حفل االفتتاح والجلسة التعريفية الخاصة
بالبرنامج برفقة ولي أمرك ،ستبدأ فعاليات البرنامج التعليمية كما سيتم توزيع جميع المشاركين في
أماكن السكن المخصصة لكم طيلة فترة انعقاد البرنامج .يتوجب عليك إعالم ولي أمرك والتنسيق مسبقا ً
معه لحضور حفل التخرج والذي سيقام يوم الجمعة  17أغسطس ،قبل الختام ومغادرة البرنامج.

أين سيقام البرنامج؟
ستقام برامج وفعاليات البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب  -مسار الناشئة  -في مقر
الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في مسقط .يرجى االطالع على الخريطة التالية لمعرفة
الموقع:

W

E

جناح صاللة

S
جناح برلين

جناح آخن

جناح مسقط

جناح برلين

جناح صاللة

الطابق األول
االستقبال

القاعات

المحالت
استراحة الموظفين

مركز الطباعة والتصميم
المقاهي والمحالت

الطابق الثاني
الشؤون اإلدارية والمالية
خدمات الطالب

البرنامج التأسيسي
استوديوهات
اللغة األلمانية

مكتب الرياضة
قياسي
غرف حاسوب آلي

القبول والتسجيل
استوديوهات
غرف حاسوب آلي

الطابق الثالث
رئاسة الجامعة
مجلس اإلدارة

البرنامج التأسيسي
غرف تدريس

غرف تدريس
الهندسة
مكاتب الهندسة
مكتب العالقات العامة

مركز التدريب والدعم
أو جي تك
استوديوهات
شركة ريو

الطابق الرابع
التجارة واالقتصاد
الخدمات اللوجستية
غرف تدريس

غرف تدريس
المختبرات

السياحة المستدامة
واإلدارة االقليمية

علوم األرض التطبيقية
الرياضيات والعلوم
مختبرات
مكاتب

غرف تدريس
مختبرات

الطابق الخامس
مختبرات
غرف تدريس

الطابق السادس
المكتبة

غرف تدريس
مختبرات

غرف تدريس
مختبرات

الجلسة التعريفية:

ما هي المرافق المتوفرة لتقديم الطعام؟

يجب على جميع المشاركين حضور الجلسة التعريفية مع أولياء أمورهم أو أحد أقاربهم (يرجى حضور شخص
واحد فقط) وذلك يوم السبت  4أغسطس .علما ً بأنه ستقام هذه الجلسة يوم السبت الساعة  2.30بعد
الظهر .ونؤكد على أهمية حضور ولي األمر حيث سيتم تقديم معلومات تفصيلية ومهمة عن البرنامج.

سيتم توفير وجبة إفطار كاملة كل يوم خالل فترة البرنامج .ولتناول وجبة الغداء والعشاء وأي وجبات
خفيفة أخرى بين الوجبات الرئيسية سيتم تزويدك بقسيمة شراء يومية ،يمكنك استخدام هذه القسيمة في
أي مطعم موجود داخل الحرم الجامعي فقط .سيقدم المشرفون كل التوجيه والمساعدة للمشاركين حول
هذا األمر وكيفية استعمال هذه القسائم ،كما ستحتوي جميع غرف المشاركين على سلة للوجبات الخفيفة.
وسيتم شرح المزيد خالل الجلسة التعريفية يوم السبت.

ما اللباس الذي يجب على المشاركين التقيد به وما
هي المستلزمات الشخصية التي يجب إحضارها معهم؟
يرجى االلتزام بالزي التقليدي العماني (الدشداشة والكمة أوالعباءة) عند حضورك لحفل االفتتاح والجلسة
التعريفية وكذلك خالل فترة انعقاد البرنامج .يجب التأكد أيضا ً من إحضار مالبس كافية لالستخدام خالل مدة
البرنامج .ستكون هناك فعالية ثقافية ويستحسن إحضاركم للباس العماني التقليدي كما ستكون هنالك
بعض األنشطة الرياضية لذا يستحسن إحضار مالبس رياضية خاصة .وعموما ً فإن ممارسة الرياضة خالل فترة
البرنامج ليست إلزامية ولكن الفرصة متوفرة الستخدام المرافق الرياضية إذا كنت ترغب بذلك مع مالحظة أن
جميع األنشطة الرياضية ستكون منفصلة للذكور عن اإلناث.
ستكون هنالك أماكن خاصة لغسيل المالبس داخل السكن الطالبي ،حيث سيقوم كافة الطالب بغسل
مالبسهم بأنفسهم ،وسيتواجد المشرفون دائما ً لتقديم المساعدة والتوجيه حول ذلك.

أين سيقيم المشاركون؟
سيتم استضافتك طيلة فترة البرنامج في السكن الطالبي التابع للجامعة األلمانية للتكنولوجيا في
عمان .حيث تتوفر غرف نوم مريحة ودورات مياه وغرف جلوس هادئة .ستكون الوحدات السكنية للذكور
منفصلة عن تلك الخاصة باإلناث ،وسيقوم المشرفون بتوجيه المشاركين الى الوحدات السكنية الخاصة بهم
وتعريفهم بكافة المرافق األساسية للسكن .كما سيقيم المشرفون في نفس الوحدة السكنية خاصتكم
خالل األسبوعين المخصصين للبرنامج .علما ً بأنه يتم حراسة ومراقبة الوحدات السكنية على مدار  24ساعة
يوميا ً من أجل الحفاظ على أمن وسالمة المقيمين فيها .كما سيتم توفير خدمات أخرى عديدة خالل فترة
انعقاد البرنامج كاالنترنت المجاني وألعاب الفيديو الترفيهية والتلفزيون وبطاقات األونو .باإلضافة الى ذلك،
ستتمكن من استخدام األجهزة والمعدات األساسية كغسالة المالبس ،المكواة ،المايكرويف ،ثالجات المياه
وثالجات حفظ األطعمة وغيرها.

ما هي الخدمات والمرافق األخرى
المتوفرة؟
باإلضافة للفصول الدراسية والوحدات السكنية ،يتوفر داخل الحرم الجامعي المرافق والخدمات
التالية :غرف صالة منفصلة للذكور واإلناث ،مكتبة مجهزة بكامل الخدمات ،صالة رياضية ،إنترنت
مجاني ،مركز للطباعة والتصميم  -والذي سيكون مفيدا ً لعمل وإنجاز المشاريع خالل البرنامج -
مختبرات حاسوب ،باإلضافة إلى بعض المحالت والمطاعم وغيرها من الخدمات والمرافق األساسية
التي قد تحتاجها خالل أيام البرنامج.

ما الذي يجب على المشاركين إحضاره معهم
ّ
يحظر على المشاركين إحضاره معهم؟
ما الذي

يرجى التأكد من إحضار ما يلي:

ال يمكن إحضار ما يلي:

X

X
منشفة االستحمام.

المالبس اليومية لالستخدام
داخل الوحدات السكنية.

المالبس الرياضية مع القبعات،
األحذية ،النظارات الشمسية ،كريم
للوقاية من الشمس والمالبس
الخاصة بالسباحة وغيرها من
االحتياجات الشخصية أو الخاصة.

لوازم االستحمام والنظافة:
فرشاة االسنان ،المعجون،
الشامبو ،الصابون ،الخ.

اللباس التقليدي
(الدشداشة والكمة)
للمناسبات والفعاليات

المالبس الباهظة الثمن ،وأية
أغراض أخرى قابلة للكسر
والخدش

المجوهرات واألشياء
الثمينة

X
سجادة الصالة

المواد الخطرة واألسلحة
بكافة أنواعها

X
المواد الخطرة مثل الشموع
والوالعات

X

X
المواد المحظورة
والممنوعة

أدوات الطبخ

جدول أنشطة البرنامج:
يرجى قراءة الجدول المرفق بعناية حيث أنه يشمل تفاصيل جلسات وأنشطة البرنامج والذي
سيكون مليء باألنشطة والفعاليات الممتعة لمدة  14يوماً .يرجى الرجوع للمشرفين لمزيد من
االستفسارات .يرجى المحافظة على الحضور والتواجد في الصفوف وأماكن انعقاد األنشطة
المشار إليها ضمن الجدول قبل  5دقائق من الوقت المحدد.

نبذة حول البرنامج التعليمي
الخاص بمسار الناشئة
تم تصميم هذه المسار ليمنح المشاركين تجربة تعليمية فريدة مليئة باألنشطة
التعليمية الهادفة والممتعة .حيث سيكتسب المشاركون مهارات ومعارف وأخالقيات
الثورة الصناعية الرابعة والتي من شأنها إحداث نقلة تطويرية في مجاالت العمل
المستقبلية المختلفة على الصعيد الشخصي والصعيد الوطني على مستوى السلطنة
ككل.
ولذلك نؤكد على أهمية اكتسابك وزمالئك المشاركين ألهم المهارات والمعارف التقنية األساسية والالزمة
من أجل مستقبلكم عند االنتهاء من مرحلة الدراسة وبدء الخوض في مجاالت الحياة العملية .وتشمل هذه
المهارات علوم البرمجيات والتشفير بلغة األردوينو وفهم مبدأ عمل الروبوتات واألجهزة اإللكترونية األخرى.
كذلك سيعمل البرنامج على تطوير المهارات الشخصية لديكم ،وخاصة المهارات الالزمة والمهمة من أجل
مستقبلكم المهني والوظيفي كالتفكير التحليلي ومهارات صنع القرار ومهارات الترويج لألفكار والمنتجات.
فكم من فكرة تقنية رائعة لم تلق الدعم المطلوب بسبب عدم امتالك مبتكرها للمهارات الكافية لترويجها.
إضافة لما سبق ستخوض مع زمالئك المشاركين نقاشات عديدة في مواضيع أخرى تشمل المواطنة الرقمية
وكيفية التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي والعوالم الرقمية وكيفية إدارة االعمال بأمان وغيرها.
كما يحتوي جدول البرنامج على عدد من األنشطة والفعاليات الترفيهية والتي صممت لتحقيق اإلمتاع
والفائدة بنهاية كل يوم تعليمي.
ولعلنا ال ننسى بأن هدف البرنامج ايضا بناء مجتمع من الناشئة العمانيين الجاهزين لخوض غمار الثورة
الصناعية الرابعة ،فال تتردد في اكتساب الصداقات مع زمالئك ومعلميك والمشرفين من مختلف محافظات
السلطنة.

الشركاء العالميين والمحليين لمسار الناشئة التعليمي
تم تصميم مسار الناشئة من قبل فريق البرنامج الوطني لتنمية مهارات
بديوان البالط السلطاني .ومن أجل تقديم أفضل التجارب التعليمية،
الشباب
ً
تم اختيار عددا من الشركاء التعليميين العالميين والمحليين المشهود لهم
بالكفاءة والخبرة ،وفيما يلي نبذة مختصرة عن شركاء البرنامج:

تعد فاير تك من أفضل مزودي خدمات التعليم التقني للشباب حول العالم وهي مؤسسة مهيأة بشكل
كامل لتعليم المهارات الفنية الالزمة للثورة الصناعية الرابعة .وقد عملت فاير تيك مع فريق عمل
البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب في ديوان البالط السلطاني لتصميم برنامج يمتاز باالبتكار
والعملية والتحدي يغطي مجاالت التشفير والحوسبة الفيزيائية واإلعالم الرقمي والمواطنة الرقمية.

www.firetechcamp.com

تمتلك الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان (جيوتك) أول حرم جامعي صديق للبيئة في السلطنة،
والذي يضم مرافق تدريسية ورياضية وسكنات ومرافق خدمات للضيافة تتماشى مع تقنيات القرن
الواحد والعشرين .ويعمل فريق البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب مع الجامعة األلمانية
للتكنولوجيا في عمان (جيوتك) لتقديم التسهيالت األساسية واللوجستية لمسار الناشئة .كما تنفذ
الجامعة برنامج مخصص لتنمية المهارات الشخصية الالزمة للقرن الحادي والعشرين.

www.gutech.edu.om

تعتبر مؤسسة ليجو إديوكيشن الذراع التعليمي لشركة ليجو األم صاحبة االسم التجاري المحبوب لدى
كل جيل .تعتمد ليجو إديوكيشن على فلسفة استعمال قطع الليجو إليصال التعليم الممزوج بالمرح.
ستقوم المؤسسة بتنفيذ أول يومين من البرنامج التعليمي في مسار الناشئة ضمن أنشطة ممتعة
تركز بشكل رئيسي على زيادة القدرة على االبتكار واإلبداع في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات باستخدام أفضل الحلول في مجال الروبوتات.
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المشرفون

عندما تصل إلى مكان انعقاد البرنامج بتاريخ  4أغسطس  ،2018سيتم تقسيمكم إلى مجموعات بإدارة مشرفين مؤهلين لتسهيل
التجربة التعليمية تخصيص مشرف خاص يشرف على كل مجموعة منها مشرف ،سيتم تعريفك بالمشرف الخاص بمجموعتك خالل
الجلسة التعريفية في اليوم األول.
يعد المشرف عضوا ًمهما في فريق البرنامج ،حيث سيكون متواجدا ًطوال مدة البرنامج لتوفير الدعم والتوجيه الشامل
للمشاركين .يمكنك االتصال والتواصل مع المشرف الخاص بمجموعتك لالستفسار عن أية أسئلة أو مخاوف حول أي موضوع
يخص البرنامج .علما ًبأن المشرفين سوف يقيمون أيضا ًفي نفس الوحدة السكنية التي ستقيم بها مع مجموعتك وبالتالي
يمكنهم توفير المساعدة لكم ليال ً ونهاراً.
كما سيتواجد المشرفون داخل الفصول الدراسية لتسهيل عملية التعلم وإجابة استفساراتكم .وبما أن البرنامج سوف يعقد كامال ً
باللغة اإلنجليزية ،فإن المشرفين على استعداد لتقديم المساعدة والدعم لترجمة المصطلحات التقنية والمعقدة عند الحاجة.

قواعد السلوك العامة:

يطمح ديوان البالط السلطاني من خالل البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب  -مسار الناشئة الى استثمار القدرات والمهارات
للناشئة في مجال الثورة الصناعية الرابعة .لذلك يسرنا انضمامك لتكون ضمن هذه النخبة ،ونتطلع ألن تقدم أفضل ما لديك خالل
هذا البرنامج .ومن المهم جدا ًبالنسبة لك االلتزام بالقواعد اآلتية:
االلتزام بالوقت والوصول في الموعد المحدد من اليوم األول للبرنامج حتى آخر يوم .يجب أيضا ً االلتزام
بالحضور للصف الدراسي في الوقت المحدد أو قبل  5دقائق على األقل من موعد أي نشاط أو فعالية حسب
الجدول المرفق.
االلتزام بمتابعة البرنامج التعليمي اليومي بشكل منتظم ،فيتوجب عليك حضور جميع الجلسات التعليمية
للبرنامج دون استثناء أو تأخير أو تغيب.
االلتزام بالقواعد والقوانين وتعليمات المعلمين والمدربين والمشرفين خصوصا ً فيما يتعلق بالعادات والقيم
اإلسالمية وباللباس المحتشم.

تقديم المساعدة للمشاركين في
عملية التسجيل لحساباتهم الخاصة
بالبرنامج على أجهزة الحاسوب.

اإلشراف على سير عمل المجموعات
ومشاركة المشاركين بفعالية في
األنشطة الجماعية المتنوعة داخل
وخارج الصفوف الدراسية.

التصرف كنموذج يحتذي به المشاركون
السيما في المحافظة على النظافة
الشخصية وااللتزام بالمواعيد
والمشاركة في مسؤوليات التنظيف،
كذلك في التعامل مع الجميع بروح
رياضية وبأخالق حسنة.

تشجيع ومساعدة المشاركين على
االلتزام بمسؤولياتهم اليومية
كتوضيب أغراضهم الخاصة ،والحرص
على عدم فقدان ممتلكاتهم والتعامل
مع حاالت فقدان أي من هذه
الممتلكات ،وتوجيههم لوضع واقي
الشمس يوميا وشرب الماء باستمرار
وجمع المخلفات ،الخ.

الحرص على ضمان كل مستويات
األمن والسالمة للمشاركين والمرافق
داخل الحرم الجامعي وفي السكنات
والتأكيد على االلتزام بكافة األدلة
اإلرشادية إلدارة السالمة والمخاطر.

التعامل مع المشكالت التي تخل
بالنظام واالنضباط وحلها بطريقة
مالئمة.

احترام اآلخرين وعدم التسبب في إزعاجهم أو أذيتهم  -فيجب معاملة اآلخرين كما تحب أن
يعاملوك.
احترام خصوصية اآلخرين وخاصة عند أخذ صور وتسجيل فيديو – الرجاء االستئذان المسبق من
الشخص الذي قد يظهر في صورتك أو تسجيلك بشكل واضح
التواصل المستمر مع المعلمين والمشرفين في حالة وجود أية استفسارات أو عقبات ،وتذكر أنهم
موجودون دائما ً لمساعدتك فهذا هو عملهم.

التعامل مع الحاالت الصحية
الطارئة بالتنسيق فورا مع
الممرضة.

يجب االعتماد على النفس في قضاء احتياجاتك الشخصية  -غسل وكي المالبس ،الحفاظ على
غرفتك وغيرها من المرافق األخرى نظيفة ومرتبة ،الخ.
التخطيط اليومي الستخدام قسائم التغذية بالشكل الصحيح ،فقد تم تخصيص مبلغا ً جيدا ً لتلبية
متطلباتك اليومية من طعام وشراب وعليك أن تحسن استخدامه.
سوف تقضي الكثير من الوقت في العمل مع المشاركين اآلخرين  -سواء كان ذلك في مجموعات
ثنائية أو مجموعات أكبر من ذلك ،لذلك احرص على أن تتفاعل مع مجموعتك وتساهم فيها بشكل
إيجابي وفعال ،وإظهار كل ما لديك من أفكار وعدم التردد في طرح كل ما يخطر في بالك
فوجودنا جميعا هنا هو للتعلم وتبادل األفكار.

الحرص على إبقاء العالقات مع
أولياء األمور جيدة وفي حدود
متطلبات البرنامج.

أخيراً ،احرص على بذل كل جهدك في تكوين وبناء عالقات وصداقات جديدة مع بقية المشاركين
من مختلف محافظات ومناطق السلطنة ،فتلك العالقات ستكون قوية وستستمر وتبقى لتبادل
الخبرات والمعارف لسنوات عديدة.
مالحظة مهمة :سيتم استبعاد أي مشارك يتسبب في إحداث أي تأثير سلبي أو ضرر على اآلخرين في البرنامج

األسئلة الشائعة

هل يمكن للمشاركين العودة
للمنزل في عطلة نهاية
األسبوع؟

ماهي الموضوعات واألنشطة التي
يغطيها البرنامج؟

سيخوض المشاركون تجربة غنية بالمعرفة
تستمر لمدة  14يوما ،وتشمل تنمية
المهارات الفنية (تعلم لغات البرمجة)
والمهارات الشخصية (مثل التفكير التحليلي
والمواطنة الرقمية) ،وغيرها من مهارات
بناء الفريق.

يقدم البرنامج باللغة اإلنجليزية ،لذلك
على المتقدم أن يتحدث ويكتب اللغة
اإلنجليزية بطالقة.

هل األنشطة والجلسات
مختلطة ذكورا وإناثا؟

نعم ،لكن وحتى يتسنى للمشاركين االستفادة
القصوى ،سيتم التعامل مع طلبات الزيارات
العائلية كحاالت فردية وسيتم تحديد أوقات
معينة لتلك الزيارات لتفادي صرف انتباه
المشاركين عن عملية التعلم.

لألسف ليس خالل فترة البرنامج .حيث
يقدم مسار الناشئة أنشطة ممتعة في
عطلة نهاية األسبوع ،ونود أن يكون
جميع المشاركين جزءا منها.

هل يمكن لعائالت
المشاركين أن يقوموا
بزيارتهم في فترة
البرنامج؟

هل هناك أوقات استراحة
في البرنامج؟
نعم ،البرنامج مصمم بحيث يوفر متسعا
الستراحات الغداء والعشاء ،باإلضافة إلى
استراحات قصيرة بين الجلسات .كما أن جميع
األنشطة والجلسات التي يقدمها البرنامج
مصممة بحيث تخصص وقت االستراحة تزامنا
مع أوقات الصالة.

ماهي اللغة الرسمية
المستخدمة في تقديم
البرنامج؟

نعم ،وسيتم األخذ بعين االعتبار التقيد
بكافة تقاليد المجتمع العماني .تجدر
اإلشارة إلى أن الفعاليات الرياضية ستقام
بقاعات ومالعب منفصلة.

في الواقع ،عليك أن تكون فخورا بأنك اجتزت كافة مراحل التقييم
وتم اختيارك للمشاركة في البرنامج ،لذلك ال نتمنى لك أن تخسر
تلك الفرصة المميزة ،لذلك ،إذا وقع االختيار عليك فنتوقع منك
حضور جميع األيام وجميع نشاطات البرنامج.

هل يمكن للمشاركين السفر أو
االنسحاب تماما من البرنامج؟

ال ،فيوجد في حرم الجامعة
سكنات خاصة باإلناث وأخرى
خاصة بالذكور.

ما هي نوع األنشطة التي
يغطيها البرنامج؟

هل يقيم المشاركون من
الذكور واإلناث في نفس
السكن؟

صمم البرنامج ليشمل عددا من األنشطة الجماعية الكبيرة والصغيرة ،وتتسم هذه األنشطة
بالتحدي والحماس ،وستطور مهارات جديدة لدى المشاركين ،وسيقام بعضها داخل
الصفوف ،والبعض اآلخر خارجها ،لكن جميعها داخل الحرم الجامعي وتحت إشراف فريق
البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب بديوان البالط السلطاني.
هل هناك احتياطات متعلقة
باألمن والسالمة حول السكن؟

نعم ،فالمجمع السكني مراقب بالكاميرات على مدار الساعة وطيلة
األسبوع ،وسيتواجد حراس األمن خالل فترة البرنامج ،ولدى موظفي
الجامعة خبرة في توفير بيئة آمنة للمشاركين.

هل يمكن اختيار أي من الجلسات
التي يود المشاركين المشاركة بها؟

لقد صممت جميع الجلسات لتتناسب مع كافة التوجهات واالهتمامات،
فأغلب الجلسات إجبارية ولكن لدى المشاركين الخيار في اختيار بعض
الجلسات التي تتالءم مع اهتماماتهم.

ما هو الدعم الذي يحصل
عليه المشاركون خالل مدة
البرنامج؟

سيكون هناك مشرف من أجل المساعدة؛ حيث يوفر البرنامج
مشرفا واحدا لكل عشرة مشاركين تقريبا ،مما يسهل تجربتهم
في البرنامج كما يعتبر المشرف المرجع األول للمشاركين ألي
أمر أو سؤال قد يواجههم.

هل يقيم المشرف/ة مع
المشاركين في نفس السكن؟
نعم ،يقيم المشرف/ة مع
المشاركين العشرة المسؤول
عنهم في نفس المبنى.

قائمة التحقق الخاصة بك

ً
ً
أخيرا يرجى التأكد من استكمال جميع النقاط الموضحة أدناه استعدادا للبرنامج
ولحضور أول يوم لمسار الناشئة تاريخ  4أغسطس 2018م( :ضع عالمة √)

Your Checklist
Finally make sure you have completed (and ticked off) all the
activities described below in preparation for 4th August 2018:

□قراءة هذه التعليميات
واالرشادات حول االنضمام
للبرنامج الوطني لتنمية مهارات
الشباب  -مسار الناشئة كاملة
وبعناية مرتين على األقل.

□التمعن جيدا ً في جدول
التواريخ الرئيسية
للبرنامج.

□اطالع ولي األمر على
التعليميات واالرشادات حول
االنضمام لمسار الناشئة.

Briefed your parents
& shown them these Al
Nashia Scheme joining
instructions

Studied the
Program Calendar

Read these Joining
Instructions from
cover-to-cover at
least twice

□تجهيز مجموعة كافية من
المالبس لالستخدام اليومي أثناء
البرنامج التعليمي واألنشطة
الرياضية (انظر للقائمة أعاله).

□تجهيز جميع االحتياجات
الشخصية لإلقامة والسكن
(انظر للقائمة أعاله).

□اتخاذ كافة الترتيبات
والتدابير الالزمة لضمان
الوصول الى مكان انعقاد
البرنامج (الجامعة األلمانية
للتكنولوجيا في عمان) قبل
الساعة  2:00ظهرا ً من يوم
السبت  4أغسطس 2018م.

Made arrangements to
arrive at the campus
before 2.00 pm on 4th
August

Packed all the kit
you will require for
the accommodation
)(see list above

Packed appropriate
clothes for the
classroom and for
sports activities
)(see list above

□اتخاذ كافة الترتيبات والتدابير
الالزمة لضمان وصول ولي
األمر يوم التخرج الجمعة 17
أغسطس ومغادرة البرنامج.

حظا ًطيبا ً ،ونتطلع الى رؤيتك في  4أغسطس 2018م.

إذا كان لديك أية استفسارات أخرى حول
البرنامج ،يمكنك بسهولة مراسلة فريق
البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب عبر
البريد اإللكتروني:

alnashia@youth.om

For any questions that you or your
parents might have regarding Al Nashia
Scheme, then please email:
alnashia@youth.om

Made arrangements to
be picked up by your
parents/close relative
on Friday 17th August

Good luck and we look forward to seeing you on 4th August 2018.

Will the boys and
girls be living in
the same residence?

What type of activities
does the program covers?
No, the campus has
separate male and
female residences.
The Program has been designed to involve a range of large and small
group activities – these activities will be challenging, exciting
and will develop new skills for you. Some activities will take place
in the classroom; others will take place elsewhere on the campus.

Are there security and
safety measures around
the residences?

Do I have to choose
which sessions I should
participate in?

Yes, the buildings are monitored via cameras
24/7. Security guards will be present throughout the
program. The staff has a great deal of experience
managing the safety of their participants.

We have designed the sessions to suit all tastes
and interests. While the majority of the sessions are
mandatory to attend, you will be given the option to
participate in sessions of interest to you.

What support do I
receive through the
program?
A mentor will be assigned to you – each mentor will
be responsible for approximately 10 participants.
They will facilitate your experience throughout the
program and are a first point of contact for any issues
or questions you might have.

Will my assigned
mentor be living in the
same residence?

Yes, each mentor will be
living with their own 10
participants in the same
building.

Frequently Asked Questions
What are the topics and
activities covered by
the program?
Expect a fulfilling and rewarding 14
days that will combine technical
skills development (such as coding
know-how), personal skills
learning (like critical thinking
and digital citizenship) as well as
lots of useful team building.

The entire program will be
conducted/delivered in English,
so you will need to be proficient
in that language to get the most
out of the learning.

What is the official
program language of
instructions?

Are activities
and sessions mixed,
for boys and girls?

They are – be assured, however,
that all Omani customs and
traditions will be followed
carefully. All sport activities
will be separate.

Can I go home during
the weekend?

Sorry, we’re afraid not. Al Nashia
Scheme includes an exciting lineup
of activities throughout the weekend
– and we really would like you to be
part of that experience.

Can my family
visit me during
the program?
Yes, families will be given the
opportunity to visit you in designated
times. However, we do not encourage
this and we will be dealing with these
requests on case-by-case basis.

Are there any
break sessions during
the program?

Yes, the program is designed with
lunch and dinner breaks as well as
short breaks during the learning
sessions. All sessions are designed
to allow breaks at prayers times.

Let’s face it, you’ve done a great job by being
selected onto the program and we really don’t want you
to lose this special opportunity. So, if selected you
are required - and expected - to attend all days and
all activities that make-up what is a great program.

Can I travel or
totally withdraw from
the program?

Your Mentor

When you arrive at the venue on 4th August, you will be allocated a Mentor.
Your Mentor is a very important member of the team supporting you throughout the 14 days
of the program. He/she will be the first person you contact if you have any questions or
concerns about anything during the program. If they don’t know the answer, they will help
you find it. The Mentor will also be resident in your accommodation unit and so can help you
day or night. Importantly your Mentor will also be working with you in the classroom. As you
know, the program is conducted entirely in English. If you don’t understand a technical
term, then your Mentor will be able to help translate this into Arabic.

Other responsibilities for the Mentors will be:

Rules of Conduct

The Diwan of Royal Court is investing in you – we are delighted that you have been
successful during the selection process, but we have a set of expectations about how you
will conduct yourself during the program. It is important you stick to these rules:
Arrive on time from the first day and throughout the program. If the class or
activity starts at 8.30 am, please make sure you arrive at least 5 minutes before.
Commit to the learning! You are required to attend
all sessions throughout the program.
Commit to the rules, regulations and instructions of the teachers,coaches
and mentors, especially with regards to Islamic customs,values and dress.
Respect others all the time – treat others as you would
like to be treated yourself.

Assist with
registration, sign-in
and sign-out as needed.

Supervise and actively
participate with groups
of students in a variety
of indoor and outdoor
activities.

Serve as role model in
maintaining hygiene and
cleanliness, punctuality,
sharing clean up duties,
sportsmanship, and
good manners.

Respect others privacy especially when taking and posting pictures.
Always ask permission before you take pictures or videos.
Be in regular contact with the tutors, mentors or other support staff. Don’t
bottle up questions or concerns – they are there to answer your questions.
You need to be self-reliant – make sure you do your laundry,
keep your bedroom clean, etc.

Assist students with
belongings, lost-and found,
sunscreen/hydration, trash
pick-up, etc.

Report inappropriate
incidents in a
timely manner.

Ensure safety and
security, enforces
all safety and risk
management guidelines.

Deal with health
emergencies in
coordination with
the nurse.

Resolve simple disciplinary
problems appropriately,
complete incident reports
as needed.

Maintain good
relationships
with parents.

Plan how you will use your catering vouchers – we have been generous
with the amount allocated per day, but you need to budget sensibly.
You will spend a lot of time working with other participants – sometimes
in pairs, sometimes in small groups, sometimes in much larger groups.
Make sure you contribute to each and every group of which you are a member.
Always contribute to group discussions.
Finally make an effort to build new relationships – try and make friends with
participants from different parts of the country. You will find that some of the
relationships you make during the program will stay with you for many years.
An important point: we do reserve the right to exclude anyone from the
program should they be a disruptive influence on others.

Calendar

Please read the calendar for the two weeks carefully. You will see it is a busy
14 days with plenty of activity and fun. If you are in any doubt, then please
consult your mentor. It is important that you arrive at the classrooms 5 minutes
before any class/activity.

Brief introduction to the
Learning Program
As you will see from the Calendar and will have learned from the brochure,
we have filled the 14 days of your program full of important learning and fun
activities. Now remember what we want to achieve:
we want to help you understand the skills, knowledge and attitudes that will make you
successful in the future world of work and the 4th Industrial Revolution.
So yes we want you to learn the technical skills that will be essential for your future
when you leave education. These are skills like coding and programming, or understanding
electronics and robotics.
But just as importantly we want you to develop the personal skills that are
equally important in your future career. These are things like critical thinking
and decision-making. Or selling. Bear in mind you might have the very best technology
idea – an app for example – but if you can’t sell it, then it’s just an idea. We are also
going to be talking to you about digital citizenship. How do you conduct yourself in the
virtual environment? How do you conduct business securely?
Thirdly there are plenty of extra curricula activities. These are designed to be fun
and informative – typically these take place towards the end of the day and are an
important way of building your 4IR community from all over the country. You will leave
with new friendships which you will keep for many years to come.

Al Nashia Learning Partners

Al Nashia program is designed and delivered by the National Youth
Program for Skills Development Team at the Diwan of Royal Court.
In order to deliver the best learning, the Diwan has identified and
partnered with world-class national and international Partners.
Below is a brief description of each of the main partners:

FireTech is one of the world’s leading tech education providers for young people and
is perfectly positioned to deliver 4IR technical skills. FireTech has worked with the
National Youth Program for Skills Development Team to design an innovative, practical
and challenging program covering coding, physical computing, digital media and digital
citizenship.

www.firetechcamp.com

The German University of Technology in Oman (GUtech) provides the first green campus
in the country, comprising 21st century teaching facilities, sports facilities,
accommodation and catering. The National Youth Program for Skills Development Team is
working with GUtech to provide the essential facilities and pastoral management for Al
Nashia Scheme. GUtech will also be delivering essential 21st Century Skills
sessions as an integral part of the program.

www.gutech.edu.om

The entire world knows Lego - a brand loved by every generation and a celebrated business
success story. Lego Education draws upon the philosophy of Lego to deliver practical and
fun learning and the National Youth Program for Skills Development Team is working with
Lego Education to kickstart the first two days of Al Nashia 2-week residential program.

education.lego.com/en-us

What other facilities are
available on Campus?
In addition to classrooms and accommodation, the Campus will also provide the
following facilities: separate prayer rooms for males and females; a fully equipped
library; Sport Halls; free internet access throughout the Campus; printing and design
center – essential for your project work; Computer labs; shops and restaurants for
important provisions and mealtimes.
Basically, all the facilities you might need during your 14-day program!

What can’t you bring to the program?

What do I have to bring?
Please make sure you bring the following:

Sorry – you can’t bring any of the following:

X
Bath towel

Clothes for the classroom
and day-to-day on campus

Sportswear with hats,
shoes, sunglasses,
sunscreen & swimwear

Jewellery,
valuables

Expensive clothes and
any other items that would
upset you if damaged

X
Traditional/
regional dress for
the cultural event

Shower and toiletries:
toothbrush, toothpaste,
shampoo, soap, etc.

Prayer mat

Any kind of
weapons

X

X
Illegal materials
or equipment

X
Flammable materials
such as candles
and lighters

X
Any cooking equipment

Orientation

We require you to arrive with your parent(s) or a close relative. The 1st session on
Saturday 4th August is an orientation session for both you and your parent/relative. It is
essential that you and they attend this session which starts at 3:00 pm on the Saturday as
it provides important information.

What to wear & what to pack?

Dress code for the program is formal dress. Please pack sufficient changes of
clothing + sports clothes. There will be a cultural night and you are encouraged to bring
your traditional/regional dress. There are after-class activities that include some
sports. Sports are not mandatory, but there will be opportunities to use the facilities
if you so wish. There are laundry facilities in each of the accommodation blocks. Your
mentors will provide guidance.

What are the catering facilities?

You will be provided with a full breakfast everyday. For lunch and dinner (and any other
snacks in-between), you will be provided with a voucher every day. This you can use in any
of the catering facilities that the campus offers. Your mentor will be able to help you
with this and more will be explained during the orientation session on Saturday.

Where will I sleep?

You will sleep in accommodation on the Campus. There are comfortable bedrooms,
bathrooms and social space. There are separate accommodation units for males and females.
Your mentor will introduce you to your accommodation and explain how everything works.
They will also stay in the same accommodation unit through the 14 days of your program.
The accommodation is guarded 24 hours a day for your security. You will also have free
internet access, entertainment equipment, video games, television and card games.
In addition you will have access to important facilities that you might need on a daily
basis including washing machines, iron, microwave, refrigerator, etc.

Logistics for the Program
When?

Al Nashia Scheme will take place from the afternoon of Saturday 4th August to
the afternoon of Friday 17th August 2018. You should be prepared to arrive at
the venue location at the latest by 2.00 pm. You will be required to stay on
Campus for the entire duration of the program. You should arrange with your
parents to attend both the Orientation on 4th of August and the Graduation on
Friday 17th August. You will be free to go home after the Ceremony.

Where?

The program will take place at the Campus facilities of GUtech.
This is located in Muscat and is easy to find. Please see the following
directions/map for more details:
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Introduction to these
Joining Instructions
These Joining Instructions provide you with all you need to know to prepare for
Al Nashia Scheme. Please make sure you and your parents read this carefully. In
summary this document contains the following:

Congratulations
Dear Participant

Great news! You have been selected for the National Youth Program for Skills
Development - Al Nashia Scheme. Many congratulations on your successful application and
we are delighted we are going to be working together.You will now be joining a group of 150
Omanis on a two-week residential program in Muscat starting Saturday 4th August – this
is just around the corner. Your fellow participants have been selected from all over the
country and are all currently in Grades 10 or 11 at School.
Please read these Joining Instructions very carefully. They contain important
information about the program – you will benefit much more from this amazing opportunity if
you are well prepared. This document also includes essential logistics information:
where the program is located, what to wear, all timings, a calendar of events, etc. etc.
Please also share this document with your parents. We require either a parent or a close
relative to attend the orientation on 4th August.

The Calendar for the Program:
an overview timetable of the 14 days
of Al Nashia Scheme; where, when and
what sessions you will be attending.

The Logistics for the Program:
the location of the program
venue, when you should arrive,
when you should leave, etc.

The Campus Facilities:

Maps:

a brief description of all the
facilities you can expect on
Al Nashia Scheme.

A map to and of the Program facilities:
this will help you find your way to and
around the facilities during the program.

A brief introduction
to the learning program:

An introduction to the
Learning Partners.

For now on behalf of the Diwan of Royal Court, good luck with your preparations and we look
forward to seeing you on Saturday 4th August.
National Youth Program for Skills Development

a brief overview of the program
and what to expect in and out of
the classroom.

An introduction to your
Mentors and other support
mechanisms.

Rules of Conduct:
our expectations from you during Al Nashia
Program. A list of frequently asked questions
A tick box checklist of what you need to do
before 4th August 2018.

National Youth Program
for Skills Development
Al Nashia Scheme
Joining Instructions

youth.om

