
 جوانب جمٌع فً به نمر الذي الهائل الرقمً والتحول الرقمٌة للتكنولوجٌا الهائل للتطور نظًرا

 واألجهزة اإلنترنت عالم فهم على لمساعدتنا الرقمٌة للمهارات ملحة حاجة هناك ؛ الٌوم حٌاتنا

 المعرفة مجتمع فً بفاعلٌة ونشارك عملنا فً ننجح أن ٌمكننا بحٌث الكمبٌوتر ومعلومات الرقمٌة

 .العالمً

 ماهي المهارات الرقمية؟ علمهل ت

 استخدام من األفراد تمكن التً المهارات من مجموعة هً) (digital skills الرقمٌة المهارات 

 الستخدام المطلوبة الكفاءات وهذه ، المعلومات التكنولوجٌا خالل من استراتٌجً بشكل المعلومات

 الستخدام الالزمة المعرفٌة األداة هً المهارات من المجموعة هذه تعتبر ، الرقمٌة التقنٌات جمٌع

 تعلم أو للعمل وفًقا المعلومات إدارة تبسط اإلنترنت على مختلفة وتطبٌقات رقمً وجهاز شبكة كل

 والتعامل ، الرقمٌة بالوسائط اللعب إمكانٌات وتوفٌر ، المشكالت وحل ، البٌئة متطلبات. المحدد

 الوسائط فً تقٌٌمهاو ومعالجتها واختٌارها المعلومات عن والبحث ، الحدٌثة الوسائط هٌاكل مع

 .معٌن هدف إلى الوصول حتى كوسائل الرقمٌة الوسائط واستخدام ، الرقمٌة

 

 أنواع المهارات الرقمية

 

 وهً كاآلتً: رئٌسٌةأنواع  3 الرقمٌة لمهاراتل

 الفنٌة المهارات 

 التعاونٌة المهارات 

 المعرفٌة المهارات 

 

 المهارات الرقمية فوائد



 

 مع والمشاركة والتعلم التواصل على األشخاص مساعدة فً هاما دوًرا الرقمٌة المهارات تلعب

 الرقمٌة المهارات اكتساب على األفراد تساعد فهً. ألنفسهم أفضل مستقبل وخلق مجتمعاتهم

 استخدام كٌفٌة على تعرفال ٌساهم. العٌش سبل وتحسٌن الرقمً االقتصاد فً للمشاركة الالزمة

 واستخدامها المعلومات واكتشاف آلخرٌنا مع التعاون فعال بشكل واإلنترنت والبرامج األجهزة

 تعلم وٌرٌد األساسٌة القراءة مهارات لدٌه شخص ألي من المهاراتوٌوجه هذا النوع .  وإنشاءها

 . والتخلص من األمٌة الرقمٌة الرقمٌة التقنٌات استخدام أساسٌات

 األصول أحد تكون أن المرجح فمن ، قوٌة رقمٌة مهارات لدٌك كانت إذا األعمال عالم فً

 وترجمة دقٌقة رؤى اكتساب على ٌساعدك تعلك هذه المهارات. وتلعب دورا فاعال فٌها لمؤسستك

 الرقمٌة والقنوات ألدواتا ال تساعد ، ذلك إلى باإلضافة. مغزى ذات أفعال إلى بذهنك التً األفكار

اما على مستوى  .فاعلة تنافسٌة مٌزة اكتساب وذلك فً كبٌر بشكل أٌضا المؤسساتاألفراد فقط بل 

 الحٌاة الٌومٌة فٌمكن االستفادة من هذا المهارات فً :

 .انجاز األمور بأقل تكلفة ووقت وجهد مثل عملٌة التسوق عبر االنترنت 

  والعالمٌة بضغطة زر. الرقمٌة المحلٌة الخدماتاستعمال 

 وحتى زمالء العمل بسهولة وٌسر. واألصدقاء العائلة مع تواصلال 

  جمٌع الفواتٌر عبر االنترنت بدون الحاجة إلى التنقلامكانٌة تسدٌد. 

 العالم وجدٌد التكنولوجٌا. مواكبة 

 mojarabba.com مجربةموقع 

 تعلم المهارات الرقمية

 



يؼراًدا ػهً انرفكير في كيفيح حم انشخص أٌ يكىٌ  هى ذطىير انًهاراخ انرلًيح  إٌ يٍ أساسياخ

، يجة أٌ يركز ػهً انؼًهياخ انري هذف يٍ خالل اسرخذاو انركُىنىجياأو ذحميك  انًشاكالخ 

  .يٍ تيٍ انىسائم انًراححذحذد ذهك انري أكثر كفاءج 

انرىاصم يغ  طرقاالجرًاػاخ انًهًح أو ذحضير ، يثم  كانرحضير وانرُسيكيفيح يرؼهى انفرد 

 ذؼهى  ذؼهى يهاراخ انركُىنىجيا انجذيذجأيضا يريح َظاو . ويخرهف انًهاراخ انضروريح انؼًالء

نرؼهى كيفيح يٍ خالل ترايج انرذرية وانركىيٍ انطالب أو انًهُييٍ انشثاب انًهاراخ انرلًيح 

دوراخ انثريجح أو ذطىير ههى إنً ترىجيسثيم انًثال,  ً. ػهانجذيذجانرمُياخ اسرخذاو جًيغ 

 وانحصىل ػهً شهادج ذثثد يسرىاِ.انرصًيى  ساسياخأ

يؼذ فهى انطريمح انري يسرخذو تها كثار انًرخصصيٍ فخثرج انرجرتح وانوألَُا ال َرؼهى إال يٍ 

وانشركاخ انركُىنىجيا طريمح رائؼح نثذء ذطىير يهاراذك انرلًيح ، يٍ خالل اذثاع انًىجهيٍ 

وانرفاػم يؼهى يثاشرجً نًؼرفح أَىاع انًهاراخ انري يجذوَها غانثًا يفيذج و رحذز وانانًحررفيٍ 

 .يجانهىفي َجاحهى في  دساهً

 

 يارا سررؼهى؟

 

 انكىيثيىذر أجهزج كيفيح اسرخذاو. 

  وانثحس ػٍ انًؼهىياخ. اإلَررَد انمذرج ػهً اسرخذاو 

 اإلَررَد ػثر انرىاصم ايكاَيح 

 .اسرخذاو االَررَد تشكم آيٍ وتذوٌ يشاكم 

  انرلًي تكم يسر. انًحرىيإدارج وإَشاء 

 

 

 



  رقميةالمهارات الرة دو

 من جوجل رقمٌةالمهارات الرة دو

 المهاراتلتعلم  الرقمٌة المهاراتب خاصة اإلنترنت علىمجانٌة  تدرٌبٌة دورة  تقدم شركة جوجل

 النشاط توسٌع أو والشخصً المهنً مسارال تطوٌرالغرض منها  العمل سوق فً المطلوبة

 .التجاري

 إدراكمن  رقمٌةالمهارات الرة دو

 المهارات الرقمٌة.أساسٌات خاصة بمجانٌة ٌقدم موقع إدراك دورة تدرٌبٌة 

 


