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املحاور الرئيسية

.خريجي تقنيات التعليم في العالم•

من هو مختص تقنيات التعليم؟ وماهي ادواره؟•

.واهدافها وتقنيات التعليم٢٠٣٠رؤية اململكة •

.ماذا ينبغي أن نعمل للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية اململكة•



مختص تقنيات التعليم

ة، مختص تعليمي مهنته تحديد الفجوات املوجودة في املهارات، واألداء، واملعرف•
تعليمية واملعلومات واالتجاهات للجمهور املستهدف ومن ثم بناء أو اختيار الخبرات ال

.التي تسد هذه الفجوات



أدوار مختص تقنيات التعليم

:خريج قسم تقنيات التعليم قادر على•
العمل مع املختصين في تحديد االحتياجات التدريبية للجمهور املستهدف•

املساهمة في تحديد األهداف التعليمية •

بناء خبرات تعليمية جاذبة•

تحديد االحتياجات التعليمية•

توجيه التعلم نحو مخرجات األداء املرغوبة•

تقييم البرامج التعليمية•

بناء األنشطة التعليمية املناسبة•



أدوار مختص تقنيات التعليم

:خريج قسم تقنيات التعليم قادر على•

تطوير مخرجات التعلم•

تصميم أنظمة إدارة التعلم•

بناء املحتوى السمعي البصري •

اجراء الدراسات العلمية املتعلقة باملجال•

تصميم البرامج التدريبية•

التعلم اإللكترونية•

بناء طرق تقويم التعلم املناسبة واقتراح الخطط العالجية•



الوضع الراهن لخريجي تقنيات التعليم

:في الغالب يتوظف خريج تقنيات التعليم في الوطن العربي•

أمين غرفة املصادر•

اإلشراف التربوي •

التعليم العالي•

املؤسسات أو الشركات التعليمية•



خريجي تقنيات التعليم في العالم

:يعمل خريجي تقنيات التعليم في املجاالت التالية•

القطاع التعليمي•

القطاع العسكري •

القطاع الصحي•

القطاع الصناعي•

القطاع التجاري •

املؤسسات الحكومية واألهلية •



خريجي تقنيات التعليم في العالم



خريجي تقنيات التعليم في العالم



واهدافها وتقنيات التعليم٢٠٣٠رؤية اململكة 

:  ة التاليةيساهم تخصص تقنيات التعليم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الرؤي•

.تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم٤.١.٢•

تحسين مخرجات التعلم األساسية٤.١.٣•

التوسع في التدريب املنهي لتوفير احتياجات سوق العمل٤.١.٧•



كيف نساهم في تحقيق أهداف رؤية اململكة

:ماذا ينبغي أن نعمل كمختصين•

.توعية املجتمع بتنوع مجاالت العمل ملختص ي تقنيات التعليم•

يم لتطوير توعية املؤسسات في مختلف القطاعات بأهمية أدوار مختص ي تقنيات التعل•
مؤسساتهم

بناء الشراكات االستشارية والبحثية مع املؤسسات في مختلف القطاعات •



كيف نساهم في تحقيق أهداف رؤية اململكة

:ماذا ينبغي أن نعمل كطالب في مجال تقنيات التعليم•

ابراز أهمية مجال تقنيات التعليم وأثره اإليجابي على املؤسسات•

التقديم على الوظائف املتعلقة باملجال في القطاعات املختلفة•

العمل بشكل تطوعي في مجال التخصص مع القطاعات املختلفة   •



كيف نساهم في تحقيق أهداف رؤية اململكة

:ماذا نأمل من املؤسسات التعليمية•

ةتسهيل شروط القبول للراغبين بدراسة التخصص من القطاعات غير تعليمي•

منح مقاعد مخصصة للراغبين بدراسة التخصص من القطاعات غير تعليمية •



جرعة تحفيزية



ي تحقيق أتمنى أن يعمل مختص تقنيات التعليم في جميع القطاعات للمساهمة ف
٢٠٣٠رؤية اململكة العربية السعودية 



 لكم
ً
شكرا


