
خ�ير المستخدم 
وواجهة المستخدم

كا�ب
المحتوى

مهندس األمن 
الس�ب�اني

مـهندس بلــوك 
تشـــــــــين

حين تجد نفسك في مفت�ق ط�ق أ�ناء التفكير في 
الوظيفة المناسبة لك، من المهم أن �تطلع إلى 

المستقبل و�تخيل كيف س�بدو. فعلى مدى العقود 
القليلة الماضية، كان العالم يتطور بمعدل غير 

مسبوق، بالتوازي مع التطور التكنولوجي. وقد أدى 
هذا إلى تغ�ير شكل الوظائف التقليدية وخلق فرص 

عمل جديدة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والفنون واألعمـــــال. 

هذه الوظائف �تغير أيضًا. فمع تقدم التكنولوجيا 
وازدياد إمكانية الوصول إليها، تجاوزت العديد من 

الوظائف الحدود التقليدية. واآلن، يمكنك أن تكون 
محاسبًا ومترجمًا ومعلمًا ومساعدًا إدا��ًا ومدي�ًا 

للمش�وعات، وذلك من �يتك الم��ح أو من أي مكان 
في العالم.   

الشرط المشترك لجميع هذه الوظائف هو الكفاءة الرقمية. فسواء كنت عالمًا، 
أو متحمسًا للتكنولوجيا، أو عاشًقا للعبث، أو فنانًا، من المؤكد أن عملك سيكون 

له مكان في الفضاء الرقمي.

كن خ�ي�ًا في التكنولوجيا لحماية نفسك وإعداد نفسك لفرص 
العمل المستقبلية.

الوظائف التي تعرفها

تظهر فرص العمل الجديدة مع التطور التكنولوجي. 
وهذه بعض المسميات الوظيفية الجديدة التي 

أصبحت ممكنة في ظل هذا التطور. يجب عليك إد�اج 
هذه المسا�ات المهنية المحتملة بناًء على 

اهتماما�ك ومها�ا�ك. 

فرص عمل جديدة

يحول أو يدمج خصائص 
المنتجات الغذائية 

باستخدام العلم وال�يانات. 

عـــــــــالم
األغذيـــــــــــــة

يضمن دقة وجودة 
ال�يانات الضخمة التي يتم 

جمعها، ويقوم �إج�اء 
البحوث والتحليالت. 

محـــلل وخبـيـر 
ال�يــانــات

يعمل على ��ادة �وار 
الموقع عبر تحسين محرك 

البحــــــث. 

أخصائي تحسين 
محركات البحث

يستخدم التكنولوجيا 
وعلوم الحاسوب للعثور 
على إجابات في مجال 

علم األحياء.

البــاحث في مجـال 
المعلومــــــــــا�ية 

الحيويــــــة

يطّور نماذج الذكاء 
االصطناعي التي تمّكن 
اآلالت من إنجاز المهام 

التي يقوم بها الناس 
عــادًة.

مهندس الذكاء 
االصطناعي وتعلم 

اآللــــة

يصمم وينفذ شبكات 
وب�وتوكوالت البلوك 

تشـــــين. 

يطور ب�امج وأنظمة 
الحاسوب، عبر استخدام 

مبادئ العلوم الحاسو�ية.

مـهنـدس
برمجيـــــــــــات

يحمي ال�يانات 
والمعلومات واألجهزة 

والشبكات من 
الهجمات الخ�يثة.

يطور االست�ا�يجية 
المستخدمة في تسو�ق 

منتجات الشركة عبر 
اإل�ترنــــت.

خ�يــر التسـو�ق 
الرقمــي

�بني أفكا�ًا بص��ة 
ويصمم غ�افيك 

لالتصاالت الرقمية.

مصمم
الغ�افيك

يخلق �يئات وآليات 
وقصص وشخصيات 

لأللعاب الرقمية الجديدة.

مصمم
األلعاب

إنشاء محتوى موجه 
وجذاب لمنصات اإل�ترنت.

م متطلبات  يحدد ويقيِّ
المستخدم، لتحسين تجربة 

المستخدم وتطو�ر 
واجهتــــه.  

Safe Space
سيف س�يس

© 2020Safespace.qa


