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حمارضة

رمقيتقنيات التحول ال





دمة   مف 
مقنةة شلكة  مع الثورة الصناعية الرابعةة تريةغ ضةرجح  وةع  وتةة  تة الغات الر 

.عيةالرمقية اجملت أاسايس، ما نتج عنه زايدة الضريط تىل معلية التحول 

دة لتكييةة  مزتايةةالرمقنةةة،  ةةا اعةةة ا ا ةةة أاصةة ا ان يف ق ضةضةةة معليةةة  العةةا  

.الرمقية  الاس تفادة مهنا تىل اكفة اناصعدةالتقنيات 

لرشةةاكت اكفةةا ة ذي فوائةةد عة ةةة لتح ةة  كونةةه الرمقةةي وةةةوة   ةةة  التحةةول 

.لل   تفيديناملقدمة اودة اخلدمات  املؤس ات  حت   

بةةدا  ،مةةع تةةوفغ الفضةةا   ىل التوسةةع  التةةو  الابةةتور،  القةةدرة تةةاملناسةةل لبد

جناز املعامبت  .يةتال أاو   جبودة شلك   الانتلكار ق نةاق أا سع  اد







:  كام ميكننا تعريفه ب انه

طريقعنع ة،الطريقةق ذريحتوللدحداثال لوك تريغالفكرقالاستامثرهو

. أافضةأا سعشلك امل  تفيدينخلدمةا اصةالكةغالتقينالتةورمنالاس تفادة

حتقيقتربتدامة، م   تناف  يةفعاةل،جمتعاتل نا خض ةادموانتالرمقيالتحول يوفر

حت  معيدين، م  تف  موظف م  هتلك مناناطرافخمتلفةخدماتق ذريتريغ

نتاايهتعجتارهبع الدارا اتصياغةتادةاد معمرتافقةاملتناس  ة،الع لياتمنسل ةلعرب اد

. التنفيذللتفعيةالبزمة

(.الرقميمبادرة العطاء , ساره محمد المفضي)عامة عن التحول الرقمي نظرة : المصدر



مليار من الطالب والمعلمين للتتعل  ( 1,6)بين ليلة وضحاها، انتقل ما يقارب 

دولتة وهت ا ( 190)و ت  إغالق المدارس كليًا أو جزئيًا في أكثر من ، عن بعد

إجمتتتالي متتتن ( ٪90)فتتتانتقلحا حتتتحالي ، التعلتتتي حتتتدس انتتتتثيائي فتتتي تتتتاري  

.العال  الرقميإلى المسجلين في جميع أنحاء العال  ب الالط

رض رة التحول الرمقي

جاءتالتيالرابعةالصياعيةالثحرةمظاهرأحدالرقميةإلىالتححله ا

التقيياتدمجتالتيلها،السابقةالثحراتأنتجتهلماحتميةتراكميةنتيجة

فضلأإلىللحصحلجديدةإبداعيةوأناليبتقيياتمعوالرقمية،المادية

.الحاليالتطحرمنممكيةصيغة



نتيجةالرتااعمنتتانال وقمنحصهتالكنالنقاةلللهوات ابئعأاكربنوكيااكنت

أاص حتمث،(أابةمنأ يفويفمثة)أ ورينابتةمناذلكيةالهوات اس تخداملزتايد

،رشكةمنكرثنا ذكلبعدبيعتمث،مايكر سوفتمعاسرتاتيجيةرشاكةلنوكيا

ضةةمنرشاؤهامتاليت(NOKIA)عنلبدتبيفالصحفياملؤمترخبل 

(MICROSOFT) أاينفعة نحن":ضائبا لك تهلنوكياالتنفيذيالرئيسأاهنى

."ورسانما،بةريقةلكنخاطئ،يش 

شرستةتريغالعا  لكنأاعاملهاقوة ا شيئاتفعة ادهنا،حمرتمةرشكةاكنتنوكيا

.ك غة

NOKIA(  رة صة  وعت 
(ق 

(من هذه القصةالهدف   الرساةل )

،عهنعغاب لتص االيدتنا لم قاكنتمثينةفرصةففقدتالترييغ،عهنع غابالتعّلم

.معبضةرشكة

!ا ياةضيدتىلال قا قفرصهتعأايضاا فقد ا لكهنعالوفغ،املاللك لفرصةفاتهتعفقطليس

ذا .املناف ةمناستةعادكسيمتتتريغ،لكنتاد

ذا سوفابلوضتلحاقال عقليتكأافوركت  تةع   ديدةأاش يا تتعّلم أايفتريدلكنتاد

!الوضتمبر رتنهتىي

ذايتعّل،مادامانحجاالدن ايفيةة .ابلفلكةهنف تىلحمكفقدتّلضدأانهأاعتقدفاد







14

هل احضةدافأاهحتديديمتأايفلبدانحجايكويفليكالرمقيالتحول

لهياالوصولن ع حىت،اجملالتمنجماللكق قيقها حت اد

هذه  ختتل،بهخاصةأاهدافجمال ل ،الصحيحةابلصورة

الع ومقالرمقيالتحولمعلية لكن،أاورادىلمويفمناناهداف

.تامةأاهدافلهاأايضا

أهداف التحول الرقمي



أهداف التحول الرقمي

.جدوى االستثماراتحتسني 
2

القدرة على التخطيط
.  ملستقبل أفضل

3

.هاستخدام اإلبداع والتشجيع علي
4

1
از حتسني األداء يف إجن

.املطلوبالعمل 



أاهداف التحول الرمقي

.قيمة املنتجاتزياده عملية االنتاج وحتسني 
5

.ئجإجياد جو جديد من االبداع والتميز واملنافسة للوصول ألفضل النتا
6

.حل املشكالتفىاستخدام حلول مبتكرة وجديدة 
7

8
.ليديةتطبيق اخلدمات اجلديدة واملبتكر والبعد عن الطرق التق



ء تقليل األخطا
.البشرية

9

ملعتمدة تغيري الطرق التقليدية ا
على التفكري التقليدي يف

.تنفيذ مهام العمل

10

التطوراتوتطبيقاستخدام
العاملإليهايصلاليتالتكنولوجية

.منهاالكاملةلالستفادةيومكل

11

أاهداف التحول الرمقي



النضجملستوىتقييمبتنفيذالناجحالرقميالتحولعمليةتبدأ

واملستقبليةللمنظمةاحلاليةاإلمكاناتدراسةعربالرقمي

االنطالقثماحلالي،التنظيمياهليكلومعاينةاملتوقعة،

.واضحةرقميةاسرتاتيجيةبناءحنو



القيادة
التواصل

األفكار 
األدوات الرقمية

متابعة التغييرات 



التحول الرقميأسباب فشل 

 Companyبينما يستعد عدد كبري من املؤسسات للتحول إىل الرقمنة، يظهر حبث صادر من

&McKinseyُتكلل بالنجاحأقل من ثلث اجلهود املبذولة لتحقيق التحول الرقميأن.

:وذلك ألسباب منها

.الفشل يف توظيف القيادة•

.الفشل يف تغيري أفكار املوظفني•

. األدوات املناسبةفريالفشل يف تو•

.حتقيق حتول رقمي ناجحيف الفشل يف اختاذ خطوات واضحة لزيادة معدل النجاح •

Company  & McKinsey  وهي تقوم بإجراء تحليل نوعي وكمي. أمريكيةشركة استشارات هي

.والخاصلتقييم قرارات اإلدارة عبر إدارية القطاعين العام



تقنيات 

الرمقيالتحول 





.ال  يرباينانامن 

Cyber Security



انامن ال  يرباين
كيفية ارت اطها ابل نية هو التص مي اذلي يص  كيفية  ضع  التدابغ انامنية املضادة،   

ن الع ث هبا أا   اليت من خبلها حتح   املعلومات م، اللكية لتكنولوايا املعلومات

.الاهنيار اذلي ت بةه انانلكةة غغ امل اذ يف هبا

: يه، أانوا  أاساس ية يمت التعامة هبا4 نامن املعلومات 

.أانة ة حامية نةع التلكريية•

.أانة ة حامية الربامج  التة يقات•

.أانة ة حامية الربامج  الالكرت نيات•

.أانة ة حامية ادلوول  اخلر ج اىل انانة ة•



ال  يرباينانامن 
اذلي  الرمقةةيحاميةةة انانة ةةة  اللكةة  وت  انا ةةهة مةةن الهجةةوم الالكةةرت ين هةةو 

يا حي هيا مةن أاي الرمقية  تلككية سدا الكرت ن ادىل امل تندات اىل الوصول هيدف 

اىل افة ادضة، نف ةهتةىل  عةي امل ة تخدم  يعتد هةذا ، أا  جت سحما ةل اخرتاق 

.اخملتص د ر 

:نقاط أاساس ية  يه3انامن ال  يرباين ق أانة ة معهل تىل  يعتد 

.الرا ترات  أا هة الكومةيوتر  انا هة اذلكية •

.اللك  وت•

.ال حابة الالكرت نية•





ال لوك تلك  

Block chain



 ال لوك تلك
دارةتىلابقدرهتمتتازموزتةبياانتضاتدةيه(الكتةسل ةل)تلك بلوك ضامئةاد

الهمينالةابعىلتكتةللك حتتوي،ُكتبامل امةال جبتمنابس ترارمزتايدة

.ال ابقةالكتةلادىل رابط

 ا يلوةلهباهنةاخملال ياانتتىلاحملافةةميكهناحبيث(الكتةسل ةل) ُُص ت

القياملحقاا نميكلالكتةلسل ةلقمامعلومةختهيفعندماأانهأايتعديلها،د يف

.املعلومةهذهبتعدية

قتلك مث(الكتةسل ةل)مفهوم(اناكموتوساتويش)طرح(م2008)تامق

 اليتيتكوين،ب الرمقيةللع ةلاملصدريةاللكفرةمنأاساس ياا اه اا البحقةال  نة

.النقديةاملناضبتلوفةمعويمح اابتدفرتبد رتقوم



تلك ال لوك 
ش جبتبعللتا مقا مةالقوامئتىلا فاظق(تلك بلوك)تقنية ت اتد

اناسهعأا اناموالةمثالق ةلل وادأ منبتةادل ت  اابس تراراملزتايدةال ياانت

تو دفبالتقليدية،التدا لأانة ةعكستىل.ال ياانتادىلالوصولحقوقأا 

 لكنادل،الت حركةمبتابعةمركهيت جيةنةامأا  س يطأاييقومنايفحا ة

.ال عضبعضهامعمةارشةتتعامةاناطرافمجيع

لكرت ينجسةكنةام(تلك بلوك)تع ة ي  ا اجيلها، ت  املعامبتملعاجلةاد

طرفمنتحققال تتةلللأ منةش  كةخبلمناملعلوماتبتتةعاناطرافمجليع

.الافرتاضيةع ةلالمعامبتجسةابمستعرفتلك بلوكتقنيةتعرفلهذا،اثلث





الضخ ةال ياانت 
Big Data



الضخ ةال ياانت 
تىلتعقيدهاأا الضخامهتت  تعيصبياانتمجموتةادىليلكغمصةلاالضخ ةال ياانت

حدىاملعاجلةأا التخهين .ال ياانتلددارةاملعتادةالتة يقاتأا اناد اتابد

«ملةلوبةااناعامللتقامستديدةحواسلاس تعاملالضخ ةال ياانت»جمالسامت من

أ لفحيتأا مئاتأا عرشاتتىلتع ةالنةاق اسعةمتوازيةبرامج"يتةلل ا

."اخلوادم

اليتتة يقاتال  ضدراتاملنة ةضدراتابوتبفخيتل "خض ةبياانت"يُعترب ما

.هبااخلاصالنةاققال ياانتمجموتة حتليةملعاجلةت  تخدم



ال ياانت الضخ ة
مناس تف اراتعنفضبا يوم،لكاخللفيةالع لياتمبي مبعاجلة(أاماز يف)يقوممفثب

أاسايسشلك (ساللينك)تقنيةتيلأاماز يف تعتد.اثلثطرفابئعمليويفنص منأاكرث

.ال ياانتمنالهائةالمكهذا سطتع ةيك

اضاتبةحاميةنةام يقوم،م  تخدميهضاتدةمنصورةمليار(50)فيعاجل(الفي   وك)أاما

  فقاا ،العا أاحنا مجيعقنلكطح ابمليار(1,2)حبامية"الاحتيالمنالئامتيف

الرشاكت،مجيعتربالعا ،أاحنا مجيعقالتجاريةال ياانتوعفاديفالدحصائيات،ناحدث

.س نة(2,1)لكو هايتضاع 





ال حابيةا وس  ة 
Cloud Computing



ةال حابيا وس  ة 
 اليت ، اللك  كةرب يلكغ ادىل املصادر  انانة ة ا اسوبية املتوافرة حتت الةلل تمصةلا 

وارد احمللية هبدف ت  تةيع توفغ تدد من اخلدمات ا اسوبية املتومةل د يف التقيد ابمل

ر عن موضعهع أا  من الوصول ادىل انانة ة امل  تخدمة بريض النةامل  تخدم  التي غ تىل 

.  ق ال حابة"نايف ا وس  ة جُترى ، أاية أ ةٍل يقومويف ابس تخدا ا 

اذلاتية   د ةل ة  تلك ة تكل املوارد م احة لتخهين ال ياانت  الن خ الاحتياطي  املهامن

.بعدلل هام  دفع الربيد الدلكرت ين  الة اتة عن 

ريق  ا ة برجمية امل  تخدم عند اتصاهل ابللك  كة التحمك ق هذه املوارد عن ط ي  تةيع 

.سهةل تُـَ ةهة  تتجاهة الكثغ من التفاصية  الع ليات ادلاخلية



ا وس  ة ال حابية
  تكل اخلدمات ميكن مقارنة ا وس  ة ال حابية مثب مبصدر للكهراب  أا  الرياز، ف

هوةٍل  يرٍسة د يف حا ةة يمت توفغها لل   تخدم  ق صةيريٍة سل ةٍة يةمت فه هةا ش ة 

. امل  تخدم  ادىل معرفة كيفية توفغ تكل اخلدمات

النفقةات الرأاسةاملية ق  من املعتقد أايف تنخفض التلكفةة بصةورٍة ك ةغٍة  يةمت حتويةة

.منوذج توصية ال حابة العامة ادىل مرص فاٍت  اريةٍ 

 من سامت ا وس  ة ال حابية• 

.مل  تخدم تعددية الدجيار متكن من ملكاركة املوارد  التلكفة ترب ضةا ٍ عريٍض من ا

ايدة املرتكهة  ذكل ش بل مركهية ال ياانت،  املوارد املزت ا اسوب، خدمات أامن حت   

.انامنتىل 

.أاسهةصيانة تة يقات ا وس  ة ال حابية تَُعُد 





الصناعياذلاك  

AI



الصناعياذلاك  

ا حتةايك القةدرات اذلاك  الاصةناعي هو سلوك  وصائص معينةة تت ةع هبةا الةربامج ا اسةوبية، جتعلهة

ج  رد الفعة تةىل القدرة تىل التعّل  الاس تنتااخلاصيات من أامه هذه   ، معلهااذلهنية البرشية  أامناط 

.أا ضا    تربمج ق ان ةل

فةه بنف ةه ب انةه، (م1956)تةام صاغ هذا املصةلا ابناسةا  ق ( موريثاويف )ا اسوب  تا    عرَّ

ف ". تّل  هندسة صنع ان لت اذلكية" اك  الاصةناعي اذل( هاينل ماي  )  ( اكببيفأاندراي )  يعر م

ل يةاانت،  اسة تخدام ضدرة النةام تىل تف غ ال ياانت اخلاراية شلك  حصيا،  التعّل مةن هةذه ا"ب انه 

".تكل املعرفة لتحقيق أاهداف   ام حمددة من خبل التكي  املريف



الصناعياذلاك  
ف  ضةةدرة " انةةه الاصةةةناعي باذلاك  ( هةةاينل مةةاي  )  ( اكبةةبيفأانةةدراي )  يعةةر م

ذه ال يةاانت، النةام تىل تف غ ال يةاانت اخلارايةة شلكة  حصةيا،  الةتعّل مةن هة

".ملريف اس تخدام تكل املعرفة لتحقيق أاهداف   ام حمددة من خبل التكي  ا

ان لت سةة تكويف ضةةادرة، ق ضضةةويف عرشةةين: "سةة  ويف. أا . هةةة( 1965) ق تةةام 

".تاما، تيل القيام ب اي معة ميكن أايف يقوم به الدن ايف

ر ةة تاليةة أاص حت أاحباث اذلاك  الاصةةناعي تةىل د العرشين  ق القريف الواحد 

. التقنيةمن التخصص 





عاد    الـ ابالة اتة لبلية 

3D printing



عادالـ ابالة اتة لبلية 
لقةةع عةن طريةق تق ة مي الةم اتة لبليمة انابعاد يه ادحدى تقنيةات التصةنيع، حيةث يةمت تصةنيع ا

وبية  مةن مث يةمت ا اسةالةربامج التصاممي لبليةة انابعةاد لهةا ادىل ط قةات صةريغة  ةدا ابسة تخدام 

وةرى حةىت يتكةويف تصنيعها ابس تخدام الةابعات لبلية انابعاد عن طريق ط اتة ط قةة فةوق انا 

.الهنايئاللك  

قةدة الرتكيةل، كةام  تتيا الةابعات لبلية انابعاد لل ةورين القدرة تىل ط اتة أااها  متةداخةل مع

مث تركيهبةا مةع بعضةها ميكن صناتة أااها  من مواد خمتلفة  مبواصةفات ميونيكيةة  فوايئيةة خمتلفةة

.ال عض 

ة اخةرتا  تةىل تةىل أا ل بةرا ( هةةَ )انا ل لهذه التقنية اكيف ق الامثنينةات، عنةدما حصةة الةهور 

ن  تتالت بعدها الاخرتاتات  اناحبةاث،  صةدرت العديةد مة،( SLA)طابعته اليت تع ة بنةام 

. برا ات الاخرتا 



عادالـ ابالة اتة لبلية 
لثالثةةة، بعةةد املي كنةةة الةم اتةةة لبليمةةة انابعةةاد الثةةورة الصةةناعية ا(  ةةغيم ريفكةة ) اعتةةرب 

. العرشين التج يع ق القرن  التاسع عرش 

نتاج أايم ش    ام اكنت املادة املرادة للتصنيع، كام أاهن نه ميكن اد ا مكنةت انافةراد حيث اد

اصةنعها "   ب من ط اتة الامنذج اخلاصة هبع ب انف هع د يف ا ا ة لل صانع حتت ما ي ة 

". بنف ك 

نا ل ق شةة  ت ةة تخدم تقنيةةة الة اتةةة لبليةةة انابعةةاد ل نةةا  أااةةها  املنةةتج أا  ال ةةوذج ا

تص مي ادىل رسةوم ط قات، حيث يرمس اجله  املةلوب مب اتدة برانمج أا تواكد مث يق ع ال 

.حموس  ة 

بتنفيةذها جم ة ة حبيث يتحول لك ش  ادىل بياانت رمقية، يقوم  از الة اتة بعد ذكل

.من املادة اخملتارة ابلتفاصية ادلضيقة ل  ط قة





نرتنت  اناش يا اد
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نرتنت  اناش يا اد
يه ش  كة الدنرتنةت هو لك يش  ميكن أايف تتعرف تل " الدنرتنتية"القاتدة ق تعري  اناش يا  

تفيد مةن لك  الدن ايف ق هذه ا ةاةل هةو امل ة  ،  املعر فةمن خبل بر توكولت الدنرتنت 

.هذه التفاهامت  التصالت اللك يئية

نرتنت  شة يا  عةن ضةرب  عةن من التحمكم شلكة  فعةامل  سةهة ابنا الدن ايف اناش يا  تُ ك من اد

ك س يارته  التحمك ف، بُعد . هيا من  ازه ا اسويبفي  تةيع امل  تخدم مثبا تلكريية حمرم

ف تىل حمتوايت الثب ة عةن بُعةد مةن خةبل اسة تخداكام  م التصةال تةرب ي  تةيع التعرم

. الدنرتنت

ج فهةو ضيةام أامةا اللكة  انانضة. ذكل فهذه أامثةل تىل اللك  ال دايئ لدنرتنت اناشة يا  مع 

مفةثبا ميكةن للثب ةة ، اخملتلفة ابلتفامه مع بعضةها ابسة تخدام بر توكةول الدنرتنةت" اناش يا "

.شرشيالرتاسة مع مركه الت وق  رشا  امل  تلهمات  توصيلها بب تدخة 



نرتنت   اناش يااد
عةن بُعةد ( اسةةالرت )كام ي  تةيع حاسوب متخصص ق  رشة صيانة س يارات من التفامه 

.الورشةمع س يارة لكلك  وة ا فهيا د يف ما حا ة لل  يارة لهايرة 

شةارات الةةرق  اختةاذ ضةرارات ابل أا    ةغ أا  أايف تتعرف ال  يارة تىل حةواف  أارصةفة  اد

مةر مةن كةام ميكةن ملةرذاذ مةا  أايف ينةلةق بنةا ا تةىل أا . الاصةفاف من د يف تدخة ال ائق

ي ح ا  الرطوبة  ا رارة ق حمةة الرصد  .اجلوم

اناشة يا   هةو حلقةة الوصةة بة ،   امل ة يةراكيف هو ال  يد التارخي  تىل مدى الدن ايف 

هذا يتةلل ترييغاا  انا هة، أاما ان يف فاناش يا  تتصة  تتفامه مع بعضها د يف تدخة البرش   

.ك غاا ق ال لوكيات

ا هذا املوضو   تليه، فاديف تلام  الااامت   تلام  النفس  من ق حمكهع مدعو يف ليك يعةو 

.أامهيته اليت ي  تحقها





 VRالافرتايض الواضع 

ARاملعهز  الواضع 



الافرتايض   الواضع املعهزالواضع 
.  تخدم ا قيقيةيه التكنولوايا القامئة تىل ادسقاط اناا ام الافرتاضية  املعلومات ق بيئة امل 

يفايف )حيث ضام الرب ف  يور ( م1966)  بداايت الواضع املعهز تعود ادىل تام  ا  ابخرت ( سذرلنداد

ظهار سليك ق ال يئة ا قيقية ل  .  ل   تخدمنةارات ت قط اناشول لبلية انابعاد ذات اد

عهز ناهنا حتتوى  ظهور الهوات  اذلكية أادى ادىل طفرة هائةل ق  اضع  م  تقةة الواضع امل

ثويف تدد التة يقات اليت لهذا ضدر ال اح ، ال نية التحتية اليت حتتا ا تة يقات الواضع املعهز

(  م2014) بليويف تة يق مقارنة مع تام ( 268,69)ادىل  ( م2017)مت تزنيلها تام 

.بليويف( 138,89)حيث بلغ وع التزنية حوايل 

مثة )عال ا   ية ادضافة رد د اناف،   ا زاد من تفاتة امل  تخدم مع تة يقات الواضع املعهز

سقاط اناا ام الافرتاضي( الل س  ال  ع  .ة فقطللواضع املعهز،  تدم الاكتفا  ابد



زالافرتايض   الواضع املعه الواضع 
او ة ة رشكة تكنولوايا الواضع املعهز  ذبت كربى رشاكت تكنولوايا املعلومات مث

.رشكة مايكر سوفتأابة   رشكة 

دة تفاتلهع   زايدة حت   أادا  الةبب  زايأادت اديل الواضع املعهز ق التعلمي  تكنولوايا 

جياد حافهاح للتعّل من الرتكو   يئة ا قيقية خبل عرجح اناا ام الافرتاضية ق ال  اد

.معهاتفاتة هلع الفرصة لرؤية الصور لبلية انابعاد  حتريكها،  ال  فر للةبب  ا 

كن التعامة معها املعهز ي امه ق العديد من اناحباث العل ية،  وصوصا اليت ل مي الواضع 

لتفاتبت الك يائية لع ة االدمونية املعهز  فر الواضع تىل سبية املثال ، تقليديةبةريقة 

ا ا ة لواود هذه مواد افرتاضية  خلةها  رؤية النتاجئ ق الريرفة الصفية د يفاس تخدام   

.  املواد أا  اخملتربات





فوائد

الرمقيالتحول 
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خماطر

الرمقيالتحول 



يخماطر التحول الرمق
.أامن ال ياانت

.  العهةل الااامتعية

هدار الوضت  املال .اد

.خماطر تدم الكلك  عن الهوية



ادلعوةيالرمقالتحولخماطرادىلالدشارةتعينل

فاديفةوةغ الرمقنةاكنتفاديفعنه،الك ادىل

لهياالتحولتدم سليالتحولفهذاأاوةر،اد

ا، مناويارا .هباميرأايفامجليعتىلجيلمعليةهو اد



ل رض رة نرش الوعي حةو 

ايب وةةةورة التةة الغ الاجيةة

رمقةةي لتحةةول الل  ال ةةل  

.حياتنا املعارصةتىل 

تةةادة تلكةةكية املنةومةةة اجملت  عيةةة اد

  لدتداد صنا  املعرفةة مةن تل ية

فاتة مةع  مةتكرين ضادرين تىل الت

. قنياتهت التحول الرمقي   اس تخدام 

.

تادة تلككية س ياسةات الت علةمي اد

التةوير لهتيئة أافراد ضادرين تىل

هد  الابةةتور  مواك ةةة تةةا  يلكةة 

. م  تراا حتولا  تريغاا ويعاا 



:ملرااع ا

يف  ا ق لك منايح حياتنا التكنولوايأادت ادىل ربط ا ادة اليت ينةوي تلهيا عرُص املعرفة، املتريغات اد

 نامهية املوضو  ، يوميةال املنةومة الافرتاضية ال  يربانية اه اا ل يتجهأا من حياتنا  أاص حت املعارصة، 

نه ي  تحق منا الكثغ من التفكغ  ال حث : من مرااعه، فاد

 (.غازي اجل ور. د)رض رة  طنية التحول الرمقي

 (.بندر الع غي) 2030الرمقية لتحقيق متةل ات رؤية الرتبية

 ( .جمةل الر ة، ديب)كتل عن التحول الرمقي أافضة ما

 (.ع د هللا تيل القهرعي) ق التعلمي انعوسات اجيابية الرمقي التحول

 (.لكامييف-سارة ضرايف )الرتبية   املهارات ق العرص الرمقي

 (.أارشف شهاب)الرمقي   ة م  ترة لرشاكت التصالت التحول

 (.ادسامعيةمحمدع د الرؤ ف محمد . د)املدينة اذلكية

 (.بيرت يب س ية)الرمقي الكويف



شكرا

لفريق معة

مةادرة العةا  الرمقي

العريبالعا  الرمقية ق ر اد 



حتياتمع

 شلأامحدخادل.ادلكتوراناس تاذ

مني واتالدسبميةاجلامعة

.انامريكيةاملتحدةالولايت


