
21الرقمية في القرنالمهارات

سلوى الظلعي/ تقديم المدربة 





المقدمة
يةالرقمالمهاراتامتالكأصبحلقد

،21القرنفيضروريا ًأمرا ً

تستطيعخاصةقيمةذاتمهارات

منشيءكلتفهمأنخاللهامن

عملعنالباحثونيحتاج.حولك

متخصصةمهاراتإلىاليوم

عنالتميزعلىلمساعدتهم

الضروريمنوبالتالياآلخرين،

الرقمية،المعرفةلزيادةاالجتهاد
.ديدةالجالرقميةبالمهاراتوالتسلح

لماذاًالمهاراتً

ةالرقمي



رالمحاو

المهارات يماه
أهمية المهارات الرقمية 

ا الرقمية شخصي
ومهنيا 

الفرص الكربى 
حت اليت تنطوي ت

تعلم المهارات 
الرقمية 

واقع التحول 
الرقمي في 

حياتنا ومواكبة
المستجدات 

العالمية



المهارات ماهي
21القرنالرقميةفي



214CSمهارات القرن 
لناقدالتفكيرًا اإلبداع

اإلتصال التعاون



والخبراتالمعارفمنمجموعة

األجهزةاستخدامعلىوالقدرات

ومفيد،كفؤبشكلالرقميةوالتقنيات

إدارةمناألفرادتمكنبحيث

لبشكومشاركتهالرقميالمحتوى

ةالدقزيادةإلىيؤديومبدعفعال

كلفيواالنتاجيةوالجودةوالكفاءة
والعمليةالعامةالحياةأنشطة

المهارات
ةالرقمي



للمبتدئني الرقميةالمهاراتتشمل
المستويات التالية 

1

2

3

4

• رقميمحتوىإنشاءعلىالقدرة
.وإدارتهونرشهممزي

القدرة على تسويق الخدمات 
الرقمية بشكل مبدع ومفيد

القدرة على إنشاء خدمة رقمية 
فعالة والتحكم بها وإدارتها

الفعالستخداماإلعلىالقدرة
عربوالتطبيقاتالرقميةلألجهزة

اإلنرتنت



أهمية المهارات الرقمية 
شخصيا ومهنيا



ميعجليشملالرقميالعصريتوسع

ملينالعافقطوليسحياتنا،مجاالت

مهالمعلوماتتكنولوجيامجالفي

يكونواأنإلىسيحتاجونمن

الرقمي،للتحولمستعدين

جميعتدخلالرقميةفالمهارات

والهندسة،كالطب،العملمجاالت

ةالتجارواالتصاالت،والترفيه،
واألعمال

أهمية
المهارات 

الرقمية



المهارات الرقمية ةأهمي
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• فيالرقميةالمهاراتتحظى
العملأماكنكلفي21القرن
لكلمطلوبةوهيكبري،بتقدير

مهنةولكلشخص

ل رضورية للنجاح في الحياة والعم
وجميع التعامالت 

أصبحت جميع الوظائف تتطلب 
فةمهارات رقمية بمستويات مختل

والتمزيللمنافسةفرصة



الفرص الكربى اليت 
تنطوي تحت تعلم 
المهارات الرقمية 



هناكًأمورًضروريةًالًبدًمنهاًلبقاءً

:ومنها21األعمالًفيًالقرنً

مواكبةًأحدثًاالتجاهاتًالتقنية•

اكتسابًالمهاراتًالرقميةًالالزمة•

تكييفًعملياتًاألعمالًاألساسية•

التحولًالرقميًالسريع•

ى الفرص الكرب
اليت تنطوي
تحت تعلم 
المهارات 
الرقمية 



لم الفرص الكربى اليت تنطوي تحت تع
المهارات الرقمية
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الكربىوالمؤسساتالرشكات
فيالممزيينعندائماتبحث

الرقميةالمهارات

فرصة لزيادة الدخل المادي 
يةوالوصول للحرية المالية الشخص

فعالهعالقاتبناءهبوالنهوضالوطنلتطويرفرصة



واقع التحول الرقمي في
حياتنا ومواكبة 

المستجدات العالمية



جاءتًجائحةًكوروناًلتحدثً

شديدًالتأثيرًعلىً زلزاالً 

الممارساتًالتجاريةًوالصناعيةً

المختلفة،ًفقدًأجبرتًالشركات

منًجميعًاألحجامًعلىًسرعةً

إنجازًالتحولًالرقمي،ًوأصبحً

اً هذاًالتغييرًالرقميًعنصر 

رئيسي اًفيًتحقيقًنجاحً

.األعمال

واقع التحول 
الرقمي في 

حياتنا



واقع التحول الرقمي في حياتنا
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فيالرقميالتحولواقع
التعليم

واقع التحول الرقمي على 
مستوى المؤسسات  

واقع التحول الرقمي على 
الرقميللتحولأمثلةمستوى األرسة



هو التغري الرمتبط بتطبيق التكنولوجياالتحول الرقمي
أمثلة التحول أحد. جميع الجوانب االجتماعيةفيالرقمية

فهي تقلل من . هو الحوسبة السحابيةالرقمي
األجهزة المملوكة للمستخدم وتزيد من علىاالعتماد

.المشاركةعلىالخدمات السحابية القائمةعلىاالعتماد
الحوسبةيستخدمالحضورمنشخصكم

؟؟المثالسبيلعلىالسحابية



تطبيق عملي لكيفية استخدام الحوسبة السحابية
مثال لذلك خدمات قوقل 



أمثلة للتحول الرقمي اليت نفخر بها

حةتطبيقًص
منصةً
مدرستي

كلناتطبيقًتو

التجارةً
ةاإللكتروني

كلناًأمن أبشر

وهناك أمثلة أخرى



شكرًا لكم


