
انعكاس التكنولوجيا بأدواتها وأشكالها 

ومجاالتها على سوق العمل اليوم

عامر ديريه

معتز عّياد

كرم يعاقبه



عامر ديريه



Present2015 2016 2019 2021

20082009

جامعة بيرزيت:  
بكالوريوس في 

الهندسة المدنية

2011 رحلتي
معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا:  
ماجستير في الهندسة 

الجيوتقنية 

جامعة بيرزيت:  
معيد

معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا:  

دكتوراة في استخدام 
تكنولوجيا النانو لفحص 
خصائص الصخور الزيتية 

جامعة تافتس:  
باحث ما بعد 

الدكتوراة 

شركة وايفير:  
مستشار في 

الشؤون التجارية 
اإلستراتيجية

مجموعة 
بوسطن 

لالستشارات:  
مستشار في 

الشؤون التجارية 
اإلستراتيجية

شركة دل 
تكنولوجيز:  
مستشار في 

الشؤون التجارية 
اإلستراتيجية



◌ كيف أثرت التكنولوجيا على القوى العاملة؟ 
وكيف تفكر الشركات بالمهارات؟

◌ ماذا يعني ذلك بالنسبة لك وأنت تستكشف 
سوق العمل وتفكر بمسيرتك المهنية؟

أثر التكنولوجيا على سوق العمل مع التركيز 
على النقاط التالية:

موضوعنا اليوم



أنواع المهارات في سوق العمل

المهارات الفنية األساسية
هي المهارات التي تعكس فهمك للنظريات 

وأطر العمل في مجالك.
هي المهارات التي ستمكنك من أداء 

  :
ً
المهام األساسية في مجالك بكفاءة مثال

(تحليل البيانات، وإدارة البيانات ومعالجتها، 
والبرمجة، وإدارة المشاريع). 

المهارات العامة الداعمة

هي المهارات التي تمكنك من التأثير على 
الناس لتبني وتنفيذ توصياتك مثل: 

(التواصل الكتابي والمحكي، مهارات 
تقديم العروض، التأثير واإلقناع).

المهارات غير الفنية



النظريات 
والمنهجيات الحالية 

األدواتالبيانات الكبرى
البرمجية الجديدة

المنهجيات وأطر 
العمل الجديد في 

مكان العمل

أثر التكنولوجيا على المهارات في سوق العمل



◌ تطور أدوات تحليل البيانات.

◌ أدوات التعاون التكنولوجية.

أمثلة حول أثر التكنولوجيا التي ظهرت مؤخًرا 
على المهارات المطلوبة في سوق العمل:



◌ قم بتحسين مهاراتك بشكل مستمر لتبقى 
ذات صلة بمتطلبات سوق العمل.

 على اطالع على التوجهات التكنولوجية 
َ

◌ ابق
في مجال اهتمامك.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟



شكًرا الستماعكم



معتز عّياد



Present2017 2018

20102015

جامعة األزهر:
بكالوريوس ميكاترونكس

2016 رحلتي

امبريل كوليج لندن: 
ماجستر في شبكات 

الطاقة الحديثة 

شركة ايفاسك:  
مطور انظمة 

حماية/مراقبة شبكات 
نقل الطاقة

  :InnoDC

باحث مشروع 
جامعة بورتو:  

باحث دكتوراة

شركة وب كم:
مهندس عدادات ذكية

جامعة األزهر:
معيد جامعي



ما الدافع األكبر للتغيير
2015-2019



ذوبان الجليد
وارتفاع منسوب مياه 

البحر والمحيطات



تغيرات مناخيه غير 
متوقعة



مصادر الطاقة هي 
المشكلة



نحو التغيير



صعود متسارع





لكن هذه ليست كل 
التكنولوجيات المتغيرة 

في مجال الطاقة



شبكات
الطاقة الحديثة



تغير سوق العمل



تخصصات متفرعة من 
هندسة الطاقة



◌ Offshore/onshore wind control Engineer

◌ Offshore wind SCADA Engineer

◌ Energy Storage Units Engineer

◌ Solar Energy Engineer

◌ Power Protection Engineer

◌ Load/Generation Forecasting Engineer



اعتماد تكنولوجيا ال
HVDC  التيار المستمر 

ذو الجهد العالي



اعتماد تكنولوجيا الHVDC  التيار المستمر 
ذو الجهد العالي

التيار المستمرالتيار المتردد



◌ نقل كميات اكبر من الطاقة لمسافات اطول 
(اكثر من 700 كم).

◌ الفاقد من الطاقه على المسافات الطويله 
أقل بكثير.

نقل الطاقه كتيار مستمر بدال من المتردد 
(الحالي) اتاح:



اعتماد تكنولوجيا الHVDC  التيار المستمر 
ذو الجهد العالي



تخصصات متفرعة من 
هندسة الطاقة



◌ HVDC converter Engineer

◌ HVDC links Engineer

◌ AC/DC grids SCADA Engineer

◌ Offshore HVDC station Engineer

◌ HVDC Protection Engineer



تغير سوق العمل



تخصصات متفرعة من 
هندسة الطاقة



◌ Micro/on/off grid Engineer

◌ Distributed Generation Engineer

◌ Demand Side Management Engineer

◌ Cybersecurity Engineer



شكًرا الستماعكم



كرم يعاقبه



2016 2019 2020

200720112014

الجامعة العربية االمريكية:
بكالوريوس تكنولوجيا 
المعلومات الحاسوبية

رحلتي
جامعة بيرمنجهام:

ماجستير روبوتات 
آي كونيكت :

مطور برمجيات

آي كونيكت :
مطور برمجيات

مايكروسوفت:
مصمم حلول سحابية  Present



استخدام المعلومات 
في القطاع الصحي



مصادر 
المعلومات



◌ األجهزة الذكية.

◌ التاريخ الصحي لالشخاص.

◌ مقدمي الخدمات الطبية (مستشفيات وغيرها).

◌ شركات التأمين.



مجاالت استخدام 
المعلومات



◌ تشخيص األمراض.

◌ العالجات الوقائية.

◌ األبحاث العلمية.

◌ تقليل التكاليف الطبية.

◌ تحسين الصحة المجتمعية.



تشخيص األمراض



◌ مساعدة األطباء على تشخيص بعض األمراض.

◌ معالجة صور الجلد لتشخيص بعض أنواع سرطان الجلد.

◌ معالجة الصور فوق الصوتية لفحص تأثر السرطان 
بالعالج الكيميائي.

◌ مساعدة األطباء لمعرفة مدى تطور اإلصابة بمرض 
آلزهايمر.

◌ مساعدة األطباء إلعطاء العالج المناسب بناًء على 
التاريخ الصحي للمريض.



العالجات الوقائية



◌ قراءة الجينات لتفادي األمراض.

◌ تغيير نمط الحياة.

◌ تغيير البيئة.



◌ المساعدة في ايجاد عالج لبعض األمراض.

◌ البحث عن عالجات جديدة.

األبحاث الطبية



تقليل 
التكاليف الطبية



◌ تقليل وقت المكوث في المستشفى.

◌ تقليل عدد مرات دخول المستشفى.

◌ تنظيم عمل المستشفى والعاملين فيه.

طرق التقليل من التكاليف العالجية



شكًرا الستماعكم


