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مقدمة

ة ، في ظل التسارع التقني الملحوظ و كثرت التخصصات التقنية الجديد

صار هناك غموض لدى الخريجين الجدد عن التخصصات المطلوبة في 

سوق العمل في الحقبة الزمنية الحالية و القادمة ،

مما تبادر في ذهني باختيار هذا الموضوع و طرحه لخريجي 

. التخصصات الرقمية 



.دعم خريجي التعليم العام على اختيار التخصصات املناسبة •
.فهم متطلبات العمل الحالية و املستقبلية•
.تعزيز إبراز املهارات املكتسبة من بيئات العمل املختلفة•
.التوعية بمهارات املقابالت الشخصية•

األهداف العامة



ي 
كيف تختار مسارك التقن 

الوصف التخصص 

تجمع بين مجاالٍت متعددة من علم الحاسوب وهندسة 
باإللكترونيات املطلوبة لتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسو 

هندسة الحاسب اآللي

خطيط محترف تقني لديه املهارات الالزمة لت: مهندس الشبكات
مات وتنفيذ واإلشراف على شبكات الكمبيوتر التي تدعم خد

.الصوت والبيانات والفيديو والشبكات الداخلية

هندسة الشبكات

مثيلها دراسة العمليات التي تتفاعل مع البيانات والتي يمكن ت
الجة يتيح استخدام الخوارزميات ملع. كبيانات في شكل برامج

املعلومات الرقمية

علوم حاسب

طبيقات دراسة نظم املعلومات بأنها هي الدراسة التي تتعامل مع ت
فة عامةتقنية املعلومات في املنظمات واملؤسسات واملجتمع بص

نظم معلومات

أمن الفضاء االلكتروني األمن السيبراني

محاكاة العقل البشري  الذكاء االصطناعي



ماهي المتطلبات الرقمية لسوق العمل

إدارة الهوياتالتحكم بالوصولالحوكمة
أمن االتصاالت 

والشبكات
أمن البرمجيات 

والتطبيقات

إدارة المخاطراستمرارية األعمال
التحقيق الجنائي 

الرقمي
يةأمن الحوسبة السحاب

أمن أنظمة التحكم 
الصناعي

مهندسة األمن والتصميالمراقبة األمنية 
التصدي للحوادث 

المعلوماتية
استخبارات المخاطرإدارة الثغرات

اختبار االختراق
مراجعة الكود 

المصدري
المراجعة الداخليةالتوعية األمنية

استراتيجية أمن 
المعلومات

المعلوماتية الصحية
نية تشفير البيانات وب

التصديق الرقمي
أمن البيانات الضخمةالتعافي من الحوادثاألمن المادي

نت األشياءالذكاء االصطناعي  البلوك تشي   إحصاء البياناتتحليل البياناتانتر



ماهي الوسائل المناسبة إلبراز مهاراتك الرقمية لسوق العمل

الظهور اإلعالمي-

المؤتمرات و المسابقات-

الشهادات العلمية-

الشهادات المهنية-

المشاركات المجتمعية-



ي 
 
اف مسارك للعمل االحتر

ي 
 
ان األمن السيت 

الشبكات 

مجة  الت 

التطوير 

وعك الخاص مشر

اإلنجازات الجديدة واإلبداع



1المرحلة 

2المرحلة 

3المرحلة 

4المرحلة 

مل تقديم عرض تقديمي لخطة ع•

حة مقتر

البحث عن مشاكل باإلمكان •

معالجتها

مقدمة عن المتقدم•

قراءة عن جهة العمل•

إظهار نقاط القوة•

كيف تحض  نفسك للمقابالت الشخصية



كيف تبدء عملك الجديد

عملك الجديد

ي أقل وقت ممكن
فهم بيئة العمل الجديد ف 

البحث عن مشاكل و ابتكار الحلول•

العمل عىل المهام الروتينية المطلوبة

التغريد خارج الرسب

العالقات العامة



ما هو الوقت المناسب النتقالك لبيئة عمل أخرى

المنافسة الشريفة-

بيئة احترافية جديدة-

سبةعرض وظيفي مجزي في بيئة منا-

تعلم مهارات جديدة و مسار جديد-

عند الشعور اإلحباط الوظيفي-



نصائح َو إرشادات

حاول أن ترسم مسارك التعليمي و المهني بشكل متوازي-

.ة القادمة اعمل باحترافية و إتقان و أعلم أنه ال مجال للتكاسل في الحقبة الزمني-

.اهتم بتطوير نفسك و ابتعد عن مشاحنة اآلخرين في بيئة عملك -

.اخلق بيئة عمل إيجابية من حولك و ابتعد عن من يبث السلبية -

.كلما شعرت بالملل و الكسل بادر بمبادرة جديدة و تعلم مهارة جديدة-

.أحسن عالقتك مع مدراءك و جميع العاملين من حولك -

.اجعل لك عمالً تطوعي لنقل المعرفة -



 
 
شكرا


