
وظائف املستقبل

ندى املطيري :تقديم



مقدمة 

ي والتحول املتغيرات املتسارعة في االقتصاد العاملي ودخول عصر االقتصاد الرقم

تات تشكل من اقتصاد املوارد الى االقتصاد املعرفي والذكاء الصناعي وعصر الروبو 

 للوظائف الحالية
ً
.تهديدا



أهم وظائف املستقبل 

تكنولوجيا 

التعليم

2030

كاءذأخصائي 

اصطناعي 
مبرمج ومشغل 

ومراقب 

الروبوتات

مدرب ومشرف 

قدرات الذكاء 

مصمم االصطناعي

املنتجات 

اد ثالثية األبع

مطور محتوى 

تعليمي 

إلكتروني 

أخصائي 

مشروع تعليم 

إلكتروني 



ملخص

شركةلدىإلكترونيتعليممشروعمنسقةأعملتعليم،تقنياتماجستيرعلىحاصلة•
مناهج،رةكمطو اإللكترونيالتعليممجالفيعملت،اآلنحتىللتعليماملتحدةاملجموعة

فيخبرةلديالتعليمية،الجهاتمنالعديدفيلغوي ومدققتعليمي،ومحتوى سيناريووكاتب
Easy:مثلاالفتراض يللتعلمالتطبيقاتاستخدام Class- Edmodo،الكتبتصميم

Storylineبرنامجباستخدامتفاعليدرستصميماإللكترونية، Articulate،عدةلدي
العلياتالدراسالعمادة(والتأليفالتحريرلجنة)العلميالناديفيعضوهمنها:عضويات
امللكامعةبجالعلياالدراساتلعمادةالتابعةالعليااملجلةفيعضوهوسعودامللكبجامعة
.سعود



تجربتي املهنية 

دور القطاع الخاص

ئيس يعتبر القطاع الخاص املوظف الر 
ية واملساهم الحقيقي لرفع اإلنتاج

و الوطنية والقضاء على البطالة وه
ية ات الوطنءالكفاالذي سيستوعب 

ويتبناها ولذلك من األهمية إشراك
القطاع الخاص في بناء وصياغة 

وظائف املستقبل 



Full Time 

 تقييم املكتبات الرقمية
.ومنصات التعليم اإللكتروني

يط املشاركة في مرحلة التخط
. للمشروع

تنمية ومراقبة الجودة تماش 
ً
يا

.مع السياسيات واملعايير
طوير كتابة التقارير الدورية لت

.  املحتوى التعليمي

Product Manager ملدرسة
ِلم  )افتراضية رقمية 

َ
ن ك

(.التعليمية
Account Manager  لبعض

.املدارس العاملية 

اإلشراف على إدارة املشتريات في
.املشروعات

مع مراقبة تقدم املشروعات والتعامل
.أي مشاكل تظهر

م التعاون مع مدير املشروعات وتقدي
.الدعم الالزم

ات من ضمان تلبية املعايير واملتطلب
.خالل إجراء اختبارات ضمان الجودة

Project Coordinator (E- Learning +VR)

أخصائية تكنولوجيا تعليم 
Subject Matter Expert (SME)



Part Time

ابة عين أنشطة تفاعلية في الروضة الرقمية على بو •

التعليمية 

.كتابة السيناريو التعليمي•

مصمم وحدات 

تعليمية 

مراجعة محتوى مناهج الدراسات االجتماعية •

واللغة العربية

لجنة استبدال النصوص فيما يتوافق مع معايير•

.  إدارة املحتوى التابعة لوزارة التعليم

Quality Control 



مهارات وظائف املستقبل

أبرز املهارات التي اكتسبتها من تخصص تقنيات تعليم 

  
ون  .التدريب والتحليل والتخطيط للمحتوى اإللكتر

  كتابة السيناريو التعليمStory Board

  التصميم التعليم  للمحتوى العلم. 

 تصميم الحقائب التعليمية والتدريبية.

  تحليل المحتوى التعليم.

 ونية التفاعلية .تصميم الكتب اإللكتر

  
ون  .تقييم المكتبات الرقمية ومنصات التعليم اإللكتر

 ن التعليمية)تطوير محتوى تعليم إلكتروني لسلسلة ِلم 
َ
(ك



 Storyline VRنموذج عمل 

Learning 
Objectives

Introduction Living-room 
Activity

Kitchen Activity

Closing



Voice Over

Notes for client

Notes for Modeler & Animator

Notes for Developer

Description for Client

References/links

Change tracker

Notes from  client

Frame1-Learning Objectives

1. Create a detailed model
of living room with an
attached kitchen.

1. Show OST panel with OK
button.

2. User will be able to click
OK button only after the
completion of VO.

3. After clicking OK button,
next scene will come up.

After completing this module, you will have a better understanding of:

● various household hazards that exist.

● measures for making the home safer.

● dangers that children may face at home.

Learning objectives will be shown as on screen text (OST) with voice over (VO) 
and OK button. After clicking OK button, next scene will come up.

Learning Objectives

After completing this module, you will have a better 
understanding of:
• various household hazards that exist.
• measures for making the home safer.
• dangers that children may face at home.

OK



 
ً
ختاما

 ل
ً
حسن استماعكمشكرا

للتواصل 

T: 0506249935

E: 437203120@student.ksu.edu.sa

األثر أكبر لهاتيوالاملتسارعةالتقنيةالتغيراتبمواكبةتعليمتقنياتتخصصأهميةتكمن
التعليموير لتطآنيةحاجةفهناكالبلد،فيواالقتصاديوالثقافياالجتماعيالجانبعلى

.لاملستقبوظائفمجالفيالعملسوق متطلباتملواكبةاململكةفيوالتدريب



 لــكــم 
ً
شــكــرا



ل تخصص تقنيات التعليم في سوق العم

وجدان الوهيبي: تقديم



تخصص تقنيات التعليم و مخرجاته املهارية



LMS

التدريب

كارنشر وتبني االبت

التحفيز دالتفكير الناق

ات املناسبة تفعيل أدوات بوابة املستقبل مع االستراتجيات والنظري
التقييم وعمل التقارير

وى كتابة املحت

ماعيالتعلم البنائي واالجتحل املشكالت

 لقادةا( + املعمين والطالب)العنصر االنساني

لتنوع قنوات التواص

نيجودة التعليم اإللكترو 

تخصص تقنيات التعليم ومخرجاته املهارية



LMSتصميم نظام إدارة التعلم

ة معرفة االحتياجات للفئة املستهدف

ظام توفير املصادر الالزمة لتفعيل الن

حسب احتياجات الفئة

 شاديةتوفير املواد التدريبية واألدلة االر

تخصص تقنيات التعليم ومخرجاته املهارية



LMS

للبوابة املستقبالتصميم التعليمي
 إلىتنقسم أهداف التصميم التعليمي ترب

ً
:ويا

 Psychomotor( )النفس حركي)املجال املهاري 
Domain )طبيق التوظيف التربوي الصحيح لت

.  أدوات بوابة املستقبل

((Affective Domainاملجال الوجداني 

ديهم زيادة توجه املستفيدين ورفع الوعي ل
.  حول بوابة املستقبل وتبنيها

( (Cognitive Domainاملجال املعرفي

ة تزويد املستفيدين باملعلومات حول بواب
املستقبل من مفهومها، وأدواتها، وفئاتها

.املستهدفة، وعالقتها بالتحول الرقمي

ابة لدعم البيئة التربوية الستخدام بو 
 
ً
 وتطبيقيا

ً
بمنتجات تعزز املستقبل نظريا

يةالجوانب املعرفية والوجدانية واملهار 
رن والتي تتمركز حول تنمية مهارات الق
.الحادي والعشرين لدى الطالب

:إشراف الدكتور 
محمد الحجيالن

:فريق العمل
منار الشهري . أ

وجدان الوهيبي 
:  طالبات من قسمنا
االء الغامدي

حنان الخريف 
منى املعمر 

هندالعبدالجبار 
وفاء األحيدب

تخصص تقنيات التعليم ومخرجاته املهارية



التحليل
Analysis .لتحقيق األهدافبما يتناسب ربط الحالة الراهنة للفئة املستهدفة1

التصميم
Design  لألسس العلمية لللوضع تصور عام 2

ً
.تقويمهمحتوى وإنتاجه وفقا

التنفيذ
Implementation

.  خيرتنفيذ املنتج ونشره للمستفيد األ 4

التقويم
Evaluation .يذوصحته علمًيا، وتقويم منهجية التنفالتأكد من نجاح املنتج في التأثير وفعاليته5

.  والتطوير املستمر في كل مرحلةالعمل على املحتوى بما يحقق الهدف
التطوير

Development 3

ADDIEتم بناء التصميم التعليمي إعتماد على نموذج 

تخصص تقنيات التعليم ومخرجاته املهارية



تخصص تقنيات التعليم ومخرجاته املهارية

LMS
:  الخط الزمني  للنشر  للمستفيدين

تصميم مخرجات التصميم التعليمي
:ساهم فيوتطويرها للفئات املستهدفة بما ي

تحقيق مهارات القرن الحادي والعشرين 
للطالب من خالل استخدام املعلم ألدوات 

.بوابة املستقبل

يدين مراعاة األنماط املختلفة للمستف
السمعي، البصري، الحركي، )

(.الكتابي/القرائي

عدم زيادة العبء املعرفي على ذاكرة 
(  Mayer)نظرية ماير -املستفيدين 

. للوسائط املتعددة

املقاطع املرئية التربوية 

التربوي  اإلنفـوجـرافـيك

املنشورات التربوية

األدلة التربوية

بللبوابة املستقالتصميم التعليمي



البوابة الوطنية للعمل

شبكة اجتماعية للباحثين عن وظائف

جهات مساعدة في البحث عن عمل

ودمركز الخريجين في جامعة امللك سععودجامعة امللك س–قسم تقنيات التعليم 

معرض التوظيف النسائي

موقع وتطبيق للوظائف



فرص للتنمية املهنية

منصة بحر
منصة العمل الحر

freelance.sa

العمل الحر

التطوع

https://freelance.sa/


 لــكــم 
ً
شــكــرا

حسابي في

https://www.linkedin.com/in/wjd--whb

https://www.linkedin.com/in/wjd--whb


لالعمسوق فيالتعليمتقنياتتطبيقات
يارا الحيدري : تقديم

PMP®, PMI-ACP®



..نبذه 

:حاصلة على عدد من الشهادات المهنية

مدرب معتمد●
التدريس اإللكتروني ●
PMPمحترف إدارة املشاريع ●
APPQMتطبيق معايير جودة املقررات اإللكترونية ●
ACP-PMIممارس أجايل معتمد ●
ISID™ Fellow IMAS.الزمالة في أنظمة ومعايير التدريب●
CKSمختص إدارة املعرفة ●

سنوات ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص( 10)خبرة 

2007،سعودامللكجامعة،الحاسبعلومبكالوريوس●

2010،سعودامللكجامعة،التعليمتقنياتماجستير●



األدوار

مصمم جرافيك●
مطور ويب●
مدير مشروع ●

تطبيقات جوال، تطوير مواقع○
تطوير محتوى رقمي○
مكتبات رقمية○
أنظمة التعلم○

مختص تعلم إلكتروني●

:ةمختلفملقرراتمتعاونةأستاذة●

البرمجة○

التعليمتقنيات○

النجاحمهارات○

مشروعمدير●

إلكترونيتدريب○

إلكترونيةمقرراتتصميم○

رونياإللكتالتعلماستراتيجية○

اإللكترونيةاملقرراتجودة○



كيف تسهم في التحول الرقمي؟

التقنية التدريب التعليم●

يةاملهارات الوظيف 21مهارات القرن 



القدرة على التعلم

“what defines our success is not the 
things we know, but our ability to 

learn the new”

ما يحدد نجاحنا ليس ما نعرف، بل قدرتنا على تعلم " 

."الجديد



الشهادات املهنية

Project Management Professional (PMP) - PMI

Certified Agile Practitioner (ACP-PMI) - PMI

يةالبشر املوارد

ونياإللكترالتعلم

املشاريعإدارة

Certified Professional in Learning and Performance (CPLP) - ATD

Chartered Institute of Personnel and Development Certificate(CIPD) - CIPD

QM-Certified Reviewer - Quality Matters

Online Teaching Certificate - OLC



لكمشكًرا 



املصمم التعليمي 
الهديانشوع : تقديم

الجامعة السعودية اإللكترونية –مصممة تعليمية 



وظيفة املصمم التعليمي

ما هي مهام املصمم التعليمي؟

: تحليل املحتوى •

 (.توعوي -تدريبي-تعليمي)تحديد األهداف

  تقسيم املحتوى التعليمي إلى موضوعات قصيرة.

 اختيار الوسيلة التعليمية املناسبة في كل موضوع.

 تحديد التدريبات املناسبة.

توحيد النمط العام في تصميم.



وظيفة املصمم التعليمي

.ما هي مهام املصمم التعليمي؟
:Story Boardكتابة السيناريو و  تصميم•

 مناقشة األفكار مع املصممات التعليميات.
(.فيديو تعليمي–شرح موقع –قصة )تحديد فكرة السيناريو
 كتابة السيناريو.
 تصميمStory Board للمصممين الجرافيكس.
مراجعة السيناريو من قبل املدققة اللغوية.
 إرسال النص ملسجل الصوت.



وظيفة املصمم التعليمي

.ما هي مهام املصمم التعليمي؟

:التطبيق العملي•

 برمجيات تعليمية.

 فيديوهات.

ثابت انفوجرافيك.



وظيفة املصمم التعليمي

ما هي مهام املصمم التعليمي؟

:   مراجعة املحتوى •

ألصلي التأكد من مطابقة املحتوى املصمم في البرمجية أو الفيديو  للمحتوى ا.

 كتابة املالحظات التي يجب تعديلها.



وظيفة املصمم التعليمي

ما هي مهام املصمم التعليمي؟

:جودة العمل•

 التأكد صحة املحتوى وإتمام تعديالته املطلوبة.

 التأكد من تطبيق النمط املعتمد.

 تسليم املحتوى التعليمي.



نصائح لخريجي قسم تقنيات التعليم 

مهارات شخصية

فية املقابالت الوظي

القيمة املضافة 

LINKED IN شهادات مهنية

القراءة املستمرة



 لكم
ً
شكرا



يمالجانب العملي لتخصص تقنيات التعل
عيس ى بن هادي نهاري : تقديم

التعليمأخصائي تقنيات 



عناصر العرض

الجانب 

النظري 

تجربتي 

ةالشخصي

املهارات 

الشخصية 

والعملية

مجاالت 

العمل



تقنيات التعليم

(اإلطار املعرفي)الجانب النظري 

:مفهوم تقنيات التعليم •

منظمة في تصميم عملية التعليم والتعلم وتنفيذها وتقويمها منهجيةعملية

للوصول إلى عالية وتستخدم املوارد البشرية وغير البشريةبفاعليهاملحددةاألهدافتحقيقأجلمن

(2009القضاة،العمري . )تعلم أكثر فاعلية وكفاية



تقنيات التعليم علم متجدد

هذا ال يقف و . تقنيات التعليم علم متجدد ، بالتالي يجب علينا مواكبة متغيرات هذا املجال•
:سواء عند

.حدود االستخدام األجهزة التعليمية1.

.التغيرات النظرية ذات العالقة2.

.االكثر إفادة هو الجمع واالستفادة من الجانب النظري والعملي أو الخارجي•



تجربتي

التعليملتقنياتتطويرشركة:الجهة•

للوزارة،عةالتاباملعلوماتتقنيةبوظائفالقيامفيالتعليملوزارةمساندةشركةوهي
دماتختطويرمعوالخاص،العامالقطاعينلكالعاليةجودةذاتوخدماتحلول وتوفير
يواكبحتىالقطاعهذامستوى لرفع؛اململكةفيالتعليممجالفيواالتصاالتالتقنية
.والدولياملحليالصعيدينعلىاملستقبليالنمو

التربوي التفعيلإدارة–املستقبلبوابةمبادرة:اإلدارة•



تجربتي

.لتعلم الذاتيالتحول نحو بيئة رقمية تفاعلية تعزز استراتيجيات تربوية وتدعم فرص ا

الـــرؤيــــة



تجربتي

ول نحــو بيئـــة دعــم تقــدم املــتعلم واملعلــم مـــن خــالل تغييــر الــنمط التقليـــدي للتعلــيم والتحــ

تنوعــــة توجــــه تعليميــــة رقميــــة تفاعليــــة يكــــون محورهــــا املــــتعلم، وتطبيــــق أســــاليب تربويــــة م

لــتعلم إلــى خــار  البيئــة املدرســية نحــو االســتخدام اإليجــابي للتقنيــة، والتوســع فــي عمليــات ا

تعليمــــة نطــــاق البيئــــة املدرســــية، وبنــــاء منظومــــة متكاملــــة تــــربط جميــــع أطــــراف العمليــــة ال

.بالتعلم الذاتي

الرسالة



تجربتي

.للتعليمالتقليديالنمطتغيير•
.واملعلمينالطالببيناإليجابيالتفاعلمعممتعةتعليميةبيئةإيجاد•
.ديةالتقليالورقيةالبيئةأعباءمنوالتخلصإلكترونيةتعلميةبيئةإلىالتحول •
ملنتجاتابياإليجلالستخداموتوجيههمالحديثةالتقنياتعلىالطالبإقبالمناالستفادة•

.التقنية
.يةاملدرسوالبيئةالدراس يالفصلنطاقخار إلىوالتعلمالتعليمعملياتتوسيع•
وسوق يةالجامعللدراساتجاهزيةأكثرتجعلهالتيالشخصيةاملهاراتمنالطالبتمكين•

.العمل

األهداف



تجربتي

:ة بالتخصصاملهارات التي كانت تتطلبها بيئة العمل أثناء تجربتي الشخصية ومرتبط

التعلمراتيجياتوإستالتعليمبتقنياتالخاصةالحديثةوالعربيةاألجنبيةاألبحاثعلىاالطالع•
.املستقبلبوابةمشروععبرتنفيذهاالياتوماهيالحديثة

اتوالنظريالتعليمياملوقفمعيتناسببماااللكترونيالتعلمأنظمةعلىالعمل•
.املستهدفةوالفئاتالتعليمية،واالستراتيجيات

.النهائيجللمنتللوصول االلكترونيالتعلمأنظمةملشاريعاملستمروالتقويمالتقييم•

.التعليمياتتقنملشاريعالتطويريةاألبحاثعلىللعملوالنوعيةالكميةالتحليليةالقدرة•



تجربتي

:بطة بالتخصصاملهارات التي كانت تتطلبها بيئة العمل أثناء تجربتي الشخصية ومرت

.التعليمتقنياتملشاريعاملخرجاتتحسينيدعمبماالنتائجاستخرا •

.العمليتطلبهماحسباملشروعبحالةالخاصةالدوريةالتقاريرإعداد•

،انفوجرافيكمناملتعددةوللوسائطالتعليمي،التصميمملشاريعاملحتوى كتابةعلىالعمل•
.بوردالستوريوعملاملرئيةللمقاطعالسيناريووكتابةومنشورات،



تجربتي

:رتبطة بالتخصصاملهارات التي كانت تتطلبها بيئة العمل أثناء تجربتي الشخصية وغير م
PMPإدارة املشاريع •
مخرجات املشروع•
اللغة اإلنجليزية•
التواصل مع األطراف الداخلية والخارجية في املشروع•
إدارة االجتماعات •
حل املشكالت •
•MS PROJECT
املهارات القيادية •
شهادات اإلنجاز للمشروع•



املسارات الداخلية للتفعيل

مسار األنظمة والتكامل•

مسار التجهيزات•

مسار التوعية واإلعالم•

مسار التصميم التعليمي•

مسار الجودة والقياس•

مسار التدريب •

نظام

نمستفيديأجهزة

(ليمأخصائيي تقنيات التع)مسار التفعيل •

ارلوحة البيانات واملساعدة في اتخاذ القر •

الذكاء االصطناعي •

التقارير الدورية•

التواصل مع املستفيدين•

ارصد التحديات وإيجاد الحلول العملية له•



املهارات الشخصية

وق العمل الحاليماهي املهارات األخرى التي يجب إكتسابها  وتنميتها حتى تتوائم مع متطلبات س



املهارات الشخصية

المهارات

Skills

الصلبة

Hard

استخدام 
الحاسب 

اآللي

إجادة لغات 
أخرى

الناعمة

Soft

التواصل

إدارة 
األزمات

إدارة الوقت

العمل 
الجماعي

اتخاذ 
القرارات

التخطيط 
والتنظيم

اقدالتفكير الن

حل 
المشكالت

متتسوالتينمتلكهاالتيالمهاراتهي

قابلةرغياألساسيةوبنيتهاقواعدهابثبات

أوةالخارجيالعواملتغيرتمهماللتغيير

الطبيعيةأوالداخلية

انللمكوفقًاومتقلبةمتغيرةمهاراتهي

والتدخالتالمحيطةوالظروفوالزمان

والخبراتوالداخليةالخارجية



مجاالت العمل

خصص من خالل وجودي في سوق العمل الخاص بتقنيات التعليم فاالحتيا  لهذا الت•
:واسع 

-علم مؤسسات أنظمة الت-املؤسسات التعليمية الحكومية )املؤسسات التعليمية -
(.املؤسسات التدريبية –مؤسسات املحتوى التعليمي 

. املؤسسات الغير تعليمية -



 لــكــم 
ً
شــكــرا


