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أمل بنت أحمد بن أجهام الشحري. د: تقديم 

 الطلبةمساعد العميد لشؤون  

 محاضر أول إدراة جودة شاملة و تسويق و 

 بالكلية التقنية بصاللة



أثر التطور التكنولوجي في توفير 

 فرص عمل للمرأة العربية

 التكنولوجيا؟ ماهي•

 :مقطعين من تتكّون وهي ،األصل في يونانيّة كلمة•

o: Techno فن أو مهارة أو حرفة 

o: Logy دراسة أو علم 

التّطبيق علم أو األداء علم  

هى مجموعة المعارف والخبرات والمهارات المتاحة، والمتراكمة "

والمستنبطة المعنية باآلالت واألدوات والسبل والوسائل والنظم المرتبطة 

من أجل خدمة أغراض محددة لإلنسان الموجهة باإلنتاج والخدمات 

 "والمجتمع

الكمبيوتر هو نتيجة من نتائج التكنولوجيا 



 ؟واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ماهي•

الذى يحوى علوم الحاسب ونظم المعلومات وشبكات االتصال اإلطار " 

 "المنظموتطبيقاتها فى مختلف العمل اإلنسانى 

المعلومات ونشر ،االتصال عند المتبعة والخطوات والطرق األسس كافة، 

 المعدة اإللكترونية األجهزة كافة باستخدام الحسابية بالعمليات والقيام
 وقوانين ثوابت ضمن المختلفة االتصال وسائل و الحاسوب مثل لذلك

  .لذلك وضعت علمية

 

أثر التطور التكنولوجي في توفير 
 فرص عمل للمرأة العربية



هل توفر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

؟فرص عمل   

 باعتبارها التوظيف على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تؤثر "

 الحصول من العمال تمكن وكأداة الوظائف من المزيد تولد صناعة

  .مرونة وأكثر جديدة بطرق العمل من جديدة أنواع على

 المعلومات تكنولوجيا على والقائمة الوليدة الفرص وتمثل

 عن تبحث العالم بلدان مختلف أن منطلق من أهمية واالتصاالت

 واالقتصادي االجتماعي األثر ذات الجيدة الوظائف من المزيد خلق

 " والمجتمع للعمالة اإليجابي

 فاين كريس

 المعلومات تكنولوجيا تطوير لشؤون االبتكار مسؤولي كبير

 الدولي البنك لدى واالتصاالت

 



 :أنشطة اقتصادية •

األقطاب والحاضنات التكنولوجية 

المراكز المعلوماتية 

 والتواصلالنداء مراكز 

 اإللكتروني التعليم معاهد 

 اإللكترونياألمن مؤسسات 

الحدائق العلمية والتكنولوجية 

 االجتماعيالتواصل مواقع 

 تطوير األنظمة المعلوماتية المتخصصة مؤسسات 

 االستشارية في األنشطة الذكيةالمكاتب 

هل توفر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

؟فرص عمل   



 : جديدة مهن•
المعلوماتية البرامج مصممي 

اإللكترونيين المبتكرين 

 األعمال ذكاء مديري 

االفتراضية التجمعات مديري 

المعلوماتي األمن خبراء 

الذكية التطبيقات مبرمجي 

هل توفر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

؟فرص عمل   



زيادة الوظائف العالم نحو لماذا يتجه 

 ؟المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 الشبكي الربط زيادة: العنصر األول•

oمن أكثر إلى المحمولة الهواتف استخدام نسبة فيه تصل بلدا 120 من أكثر هناك 
 السكان بين% 80

 رقمية بيانات إلى العمل أوجه من المزيد تحويل: العنصر الثاني•

oتحويل الوثائق واألرشفة الورقية إلى بيانات رقمية مما يسهل العمل عن بعد  

oعالميا معتادة عمل ممارسات العمل مهام وتعهيد بعد عن العمل أصبح. 

 و الكفاءات المهارات عولمة زيادةإنتشار و : العنصر الثالث•

o وثقافتهمأصبحت أسواق العمل مفتوحة أمام جميع األشخاص مهما اختلفت جنسياتهم 

o اللغة فيمهارتهم  بفضل وذلك العمل مهام لتعهيد رئيسية مراكزظهور دول تعتبر 

 .مثل الهند  اإلنجليزية

 



كيف توفر تكنولجيا المعلومات 
؟واإلتصاالت فرص عمل  

  :اإلنترنت عبر التعاقدالبحث عن عمل و1.

oموقعي على وظيفة مليون  2.5 حوالي عن اإلعالن تم  2012 عام Upwork 

 .البرامجوتطوير العمالء خدمةو الكتابةشملت 

 : العمل عن بعد2.

o  مثل الدقيقة األعمال منتدياتتقوم  

CloudFactory  وMobileWorks  و Samasource  

 البيانات كإدخال حجما وأصغر منفردة مهام إلى الكبيرة العمل إجراءات بتقسيم 

 مختلف في العمالة على توزيعها ومن ثم البياني التصميم أو النصوص وكتابة ،والتدقيق

  .الجغرافية المناطق

 :  ريادة األعمال3.

o رواد األعمال قادرين على تحقيق أحالمهم وتنفيذ مشاريعهم عبر برامج أصبح

 .ذكيةمعلوماتية أو تطبيقات 



على تحقيق أحالمهم وتنفيذ اصبحوا قادرين األعمال رواد 

؟(كيف)مشاريعهم عبر برامج معلوماتية أو تطبيقات ذكي   

 :إرساء خطة عمل متكاملة تهم كل الجوانب التي تخص المشروع •

o عن التساؤل األولي الذي يخص القيمة المضافة للمشروع اإلجابة

معلوماتية في الربحية من خال االستعانه ببنوك وقدرته على تحقيق 

 :شكل قواعد للبيانات 

 الحالة االستثمارية بالبلد حسب كل قطاع اقتصادي توضح •

المنافسين و له مؤشرات األداء والخطر من حيث عدد وتقدم •

 السوقكل واحد منهم في حصة 

 المبيعاتنمو معدل •

 الزبائن حسب السنين والمناطق الجغرافية تزايد •

o يخص التسعير، الترويج، والجودة بما يمكن فيما التنافسية الميزة

 .رواد األعمال من القيام بمقايسة ومعايرة أحوال السوق

o  اللجوء لبرامج تواصلية لمرافقة الزبائن في عمليات الشراء يتم

 المنتجواالطالع على آراء في تقييم الخدمات وتطوير 

 



 جيل رواد األعمال
 األعمال إلدارة األحيان أغلب في دارس جيل•

oاالقتصادية الظرفية لمجاراة اإلدارة في وبالمرونة االستراتيجي التخطيط بأهمية واع 

   :مع نشأته بدأت جيل•

 

وسائل اإلدارة عن بعد التي تتيح فرصاً استثمارية هائلة 

 وأسلوباً موفراً في اإلنجاز

للتطبيقات الذكية في االستثمار واإلدارة والنظم المعلوماتية 
 المستعملة في الرصد

 اإلنترنت والتواصل إللكتروني

 برامج تشغيل الحواسيب ونظام الهاتف الجوال



 الدول العربية والتكنولوجيا



المراه العربية والتجارة عن 
 طريق الوسائط المتعددة





 تجميليصيدله ، وصاحبه مشروع خريجه ...حسنا

 

 البزنس نحو الدافع :  

 وايضا ، االعمال رياده ف وشغفي النفس ع واالعتماد الستقالليه وحبي شخصيتي طبيعه ب

 الئ ادت التي دوافع من (شهريه ومصاريف ايجار دفع ) طالبه كوني الشخصيه االلتزامات

  .صغير، مشروع عن البحث

المشروع فكره تحديد ل الوصول كيفيه :  

 لي وجدت ، بالسوق ومطلوب جديد ماهو عن والبحث االنستجرام طريق ع فيه قمت بحث اول

 الشغالت ومن النساء من الكثير شغف كانت كونها التجميليه العدسات بتوريد البدايه ف الفكره

 . الماركات من نوعيه هذي فيه تتوفر ال العماني السوق وكون ، بالسوق المطلوبه

 الي المنتجات نوعيه بتحديد قمت ميديا السوشال ف ناس ل متابعتي من الفكره اجت وطبعا

 قمت ؟ المسوؤله الشركه او الثقه المورد ايجاد كيف التحديات ضمن من لكن .اوردها راح

 والي الالنستجرام طريق عن معتمدين موردين ع توصلت الحمدهلل جهد وبعد الدائم بالبحث

 ع تعرفت باالضافه نفسه المورد وبين بيني الثقه عزز هذا منهم تاخد الناس المشاهير

 الثقه المورد ع بالتعرف وساعدوني النشاط نفس معاهم والكويت بالسعوديه حسابات

  . والمعتمد

 



 البنكيه تحويالت ف المورد وبين بيني الثقه :  

 البضاعه ع باالتفاق وقمنا المورد وبين بيني االيميل طريق عن التواصل بعد

 ف االساليب لدي عززت وبعدها كانت شحنه اول وهذي الحمدهلل وارسالها

 ف الحمدهلل واالن ، بالنفس االم شركات مع والتعامل الثقه الموردين ع تعرف

 حسابي ف ترويج ل منتجاتها عرض ف تتواصل الي اهيا كثيره شركات

  البلد خارج من جميعهم الموردين .. باالنستجرام الخاص

المنتجات ع ترويج ف التكنولوجيا دور :  

 ف بضاعتي ل ترويح ف والسناب االنستجرام ع مشروعي ف ككل اعتمادي

 منتجاتي بارسال قمت (اصلي المنتج هل ) السؤال دائما تحدي حصلت البدايه

 فيني الزبون ثقه تعزيز ك الصالونات وصاحبات الناس من مشاهير ل

 بسيطه وبفتره واالن فيني يثق فعال زبون كل وصار االمر ه تسهلت والحمدهلل

  متابع الف ٢٧ لدي صار

 



سوق ل جديده منتجات ايجاد ف والبحث المنتجات من تطوير :  

 والتعرف البحث لي قدم (شات والسناب االنستجرام ) وخاصه التكنولوجيا

 كثير ل بمتابعتي العماني السوق ل وتقديمها منتجات من جديد ماهو ع الدائم

 شركات من كثير ل الدائمه والمتابعه ميديا السوشال ف المشاهير من

  لديهم جديد كل ع وتعرف التجميليه

 ف علي يسهل كثير وهذا الجديد بالمنتج الناس ورأي الرفيو ع تعرف كذلك

  عندي المنتجات اختياز

  الطلب طريقه :  

 وارسال الزبون مع تواصل ل لي بالنسبه تحدي يكون راح الوتساب لوال بامانه

  طلبه

 للزبون المنتج بارسال علينا سهلت الوتساب طريق عن الخريطه ننسئ وال

  ممكن وقت باسرع

  

 



 والمخاوف التحديات :  

 السناب ف الهكرز من الخوف !! التكنولوجيا ف االمان ف يبقئ الخوف

 الزبون وبين بيني الحلقه هوا الن الحساب بتامين قمت كذا عشان واالنستجرام

  الحساب تهكير ف الخوف من نوع يبقئ ولكن لي االكتروني المحل اعتبره اهوا

  

 كونه طلبه يستلم اجا زبون ف حصلي موقف ! نفسه الزبون من الخوف كذلك

 ف مزوره، المبالغ ان الحظت بعدها ولكن زوجته ل هديه ويبيها اخرى دوله من

  حذر اكثر صرت

 المنافسه :  

  معاهم للتعامل ف والطريقه المنافسين ايجاد علي سهل والسناب االنستجرام

 لديهم العرض وطريقه االسعار معرفه ناحيه من بينهم الشريف والتنافس

 



لي هذا البزنس اضاف ماذا :  

 بالنفس ثقه ، كبيره عمل فرصه

 العمر وبهذا امراه كوني واني اكبر

 ع واعتمدت نفسي اثبت وقدرت

 صارت نفسيتي الحمدهلل نفسي

 اجتماعيه صرت وافضل احسن

 الناس من الكثير مع تعامل واعرف

،، 

 



 للتكنولوجيا بشكل عام خريجة ثانوية محبة ... كامله

 ،الجديد فيها واتابع 
 ووصوال واالوفيس الوورد برنامج من بداية الصغر منذ بدأ بها وشغفي

  ثم ومن وشغف كهواية أوال عام بشكل التصميم وبرامج للفوتوشوب 

   مطبوعة وتصاميم لشعارات مصممة عملت حيث ، حر كعمل

 .. الويب مواقع تصاميم إلى وآخرها خيرية واعالنات تجارية واعالنات

بدايتي  

 ! عمل وبال فراغ في نفسي وجدت العامة الثانوية شهادة اخذي بعد

 .. للجامعة بالدخول لي تسمح ال ونسبتي

 برامج في وخاصه الحديثة التكنلوجيا في اكثر اتعمق يمر يوم وكل للترفيه وسيلة التصاميم اتخذ فكنت

 .. سايت والويب البرمجة ولغات التصميم

 + الوورد ) االوفيس برامج على مشاريع تنفيذ وهو المنزل من عمل فرصة جائتني ان الى اكثر تعمقت

 . اشهر 3 لمدة معهم عملت ( باوربوينت

 من عمل فرص انتظار بدون نفسي على اعتمد وأن الخاص دخلي لي يكون أن فكرة جائت هناك ومن

 . غيرها او الحكومة

 من شيء اكثر االقبال وكان كثيرة اعمال وجائتني التصميم مجال في وأكثر أكثر نفسي اطور بدأت

 األكبر المتعة كانت المنتديات تصاميم وخاصه الويب ومواقع التصاميم اعمال لطلب والكويت السعودية

 :)  العمل في



مواقع عبر  واقوى اسرع بشكل حياتنا الى التكنلوجيا دخلت ثم ومن  

 .. شات وسناب انستغرام الى وتويتر بوك الفيس من بدأ ، ميديا السوشيال

  

شيء الى توجهي تغيير في التفكير في وبدأت التصاميم على الطلب فقل 

 الجميلة األشياء من العديد يوفر ال المحلي السوق أن الحظت حيث آخر

 عضوية منتجات الى مكياج من العمانية المرأة يخص ما كل في والمميزة

 .االسعار غالء الى باالضافة وصحية

 

التواصل سهلت إلنها والدعاية لالعالن كبيرة فرصة السوشيال ومواقع.. 

 



الندى متجر واسميته لمتجري جديد حساب بافتتاح االنستغرام عبر بدأت 

حيث اقاربي عند كانت الحقيقية والبداية للنساء والصحية الطبيعية المنتجات بعرض وبدأت 

  في ونشرها المنتجات عن واالعالن التصاميم بعمل وبدأت ومدحها المنتجات بتجربة قاموا

 ..النساء جهة من االقبال فزاد والواتساب االنستغرام

يوفرها ال المحلي السوق الن للعمالء شخصية طلبات ايضا بتوفير وبدات ، 

التي الكبرى الشركات جديد متابعة لنا وفرت ميديا السوشيال مواقع ان الى باالضافة 

 ! العالم انحاء كل من للعمالء تجارب وتضع توفر وايضا منهاالمنتجات نستورد

لكل جميلة عمل فرص ايضا ووفرت حياتنا على تسيطر التكنلوجيا هذي فاليوم  

 :) بيتها في وهي منزلي عمل عن تبحث من

 اعتبرهم االنستغرام في متابعة أالالف 3000 لدي اشهر وخمسة عام بعد اليوم هلل والحمد 

 :) االفضل وتقديم لالستمرار لي ودعم فخر مصدر

 



مرحبا بنات حابه اعرض لكم .. لسالم عليكم 

فرصه تعلم الشراء والطلب من االنترنت من 

كيف .. خطوة بخطوة .. امريكا لباب بيتك 

تسجلي في المواقع العالمية وكيف تشتركي 

بشركات الشحن وتحطي بياناتك الصحيحة 

واهم مميزات في .. والمتابعه معك طلب بطلب

فرصة كبيرة للي حابه تعتمد .. عالم التسوق 

على نفسها وتطلب اشياءها بنفسها او تتعلم 

 ..وتكون تاجرة 

  ايام 8لاير لمدة  50رسوم الدورة 

واالهم رح اكون معاك خطوة بخطوة حتى 

 تتعلمي صح 

التعليم رح يكون عبر الواتساب والالبتوب او 

 االيباد او ميني تاب

 





مسبقا موجودة كانت االلكتروني التعليم فكرة ! 

على الفوتوشوب ببرنامج التصميم لتعليم دورة بعمل سنوات قبل قمت حيث 

  االنترنت

 .. الفيدوهات انشاء طريق عن وكانت

كنت والني .. مشتركة 15 عن تقل ال المشتركات وعدد مجانية دورة كانت 

 الفتيات من غيري أن رأيت عندما حقيقية متعة وجدت بالتصميم شغوفة

 تصميم عمل استطاعت

 :) تعليمها اجر احتسب فكنت مفيدة جملة أو دعاء يحتوي جميل

جميل جدا االمر وكان.. 

 



من كثير رأيت فقد( االنترنت من الشراء فن) ودورة الجديدة الفكرة وأما 

 باالضافة فيها العمل وآليه االنترنت من الشراء طرق عن يسألوني النساء

 سيفيد العمل هذه أن رأيت وقد .. محيطنا في دارجة الفكرةغير هذي ان الى

 الكثير

المشاركات فكانت سعرها الرتفاع نظرا ولكن الجميع اعجاب القت الفكرة  

 تطبيقاتهن ورؤية للمشتركات الدروس بتقديم استمتعت لكني .. جدا قليلة

 ..للتعلم الكبير وحماسهن

وقتها حسب مشتركه كل ان ميديا السوشيال ومواقع الدورة ايجابيات ومن 

 ، الدروس بتطبيق تقوم تفرغت متى

( التطبيق عليها وهي الواتساب عبر والروابط الدروس بإرسال اقوم فأنا 

 (  النترنتا في

محددة زمنية وفترة محدد وقتها فيكون الواقع ارض على الدورات بخالف 

 .! الجميع تناسب ال قد

 

 





 التكنولوجيا
"الوظائفآلة عظيمة لخلق "   


