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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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تتطور التكنولوجيا اليوم بوترية سريعة، األمر الذي يتيح التغيري والتقدم األسرع ويؤدي إىل 
تسريع معدل التغيري. ومع ذلك، مل تتطور اجتاهات التكنولوجيا والتقنيات الناشئة فحسب، بل لقد 
تغري الكثري هذا العام بسبب اندالع COVID-19 مما جعل متخصصي تكنولوجيا املعلومات 
العامل الالتالمسي غداً.  وسيكون متخصص تكنولوجيا  يدركون أن دورهم لن يظل كما هو يف 
املعلومات يف 2021-2022 يف حالة تعلُّم مستمر، وعدم التعلم، وإعادة التعلم )بدافع الضرورة 

إن مل يكن بدافع الرغبة(.

ماذا يعين هذا ابلنسبة لك؟

وهذا يعين مواكبة التقنيات الناشئة وأحدث اجتاهات التكنولوجيا.  وابلتايل إبقاء عينيك 
على املستقبل ملعرفة املهارات اليت ستحتاج إىل معرفتها لتأمني وظيفة آمنة غداً وحىت تعلم كيفية 
الوصول إىل هناك. مع كل هذا الوابء املنتشر يف مجيع أحناء العامل، فإن معظم العاملني يف جمال 
حتقيق  يف  ترغب  وإذا كنت  منازهلم.   من  ويعملون  يرتاجعون  العامل  حول  املعلومات  تكنولوجيا 
أقصى استفادة من وقتك يف املنزل، فإليك أهم 9 اجتاهات تكنولوجية انشئة جيب عليك مراقبتها 
وحماولة حتقيقها يف عام 2022، ورمبا أتمني إحدى الوظائف اليت سيتم إنشاؤها بواسطة اجتاهات 

التكنولوجيا اجلديدة هذه، واليت تشمل:

1 . )MachineLearning( والتعلم اآليل )Artificial intelligence(الذكاء االصطناعي

2 .)Robotic Process Automation( أمتتة العمليات الروبوتية

	 .) Edge Computing( حوسبة احلافة

	 .)Quantum computing( احلوسبة الكمية

أهم تسعة اجتاهات تقنية جديدة لعام 2022
نيكيتا دوجال

* كاتبة وابحثة يف جمال التقنيات والتسويق الرقمي.
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	 .)Augmented reality( والواقع املعزز )Virtual reality( الواقع االفرتاضي

	 .1 )Blockchain( بلوكشني

	 .)Internet of Things( إنرتنت األشياء

	 .)5G( شبكة اجليل اخلامس

9 .)Cyber Security( األمن اإللكرتوين

 )Machine Learning(  والتعلم اآليل )Artificial intelligence(1. الذكاء االصطناعي

لقد تلقى الذكاء االصطناعي، ابلفعل الكثري من الضجة يف العقد املاضي، لكنه ال يزال 
يف  ولعبنا  وعملنا  عيشنا  على كيفية  امللحوظة  لتأثرياته  نظراً  اجلديدة  التكنولوجيا  اجتاهات  أحد 
املراحل املبكرة ، حيث يشتهر الذكاء االصطناعي ابلفعل بتفوقه يف التعرف على الصور والكالم، 
وتطبيقات التنقل، واملساعدات الشخصية للهواتف الذكية، وتطبيقات مشاركة الركوب وغري ذلك 
الكثري. خبالف ذلك، سيتم استخدام الذكاء االصطناعي بشكل أكرب لتحليل التفاعالت هبدف 
مثل  اخلدمات  على  ابلطلب  التنبؤ  املساعدة يف  أجل  من  األساسية،  والرؤى  االتصاالت  حتديد 
املستشفيات لتمكني السلطات من اختاذ قرارات أفضل بشأن استخدام املوارد، واكتشاف األمناط 
املتغرية لسلوك العمالء من خالل حتليل البياانت يف القريب العاجل. وبفضل زايدة اإليرادات وتعزيز 
التجارب الشخصية. سينمو سوق الذكاء االصطناعي إىل صناعة بقيمة 190 مليار دوالر حبلول 
عام 	202 مع زايدة اإلنفاق العاملي على األنظمة املعرفية والذكاء االصطناعي إىل أكثر من 		 
مليار دوالر يف عام 2022. ومع انتشار الذكاء االصطناعي عرب القطاعات، سيتم إنشاء وظائف 
جديدة يف جماالت التطوير والربجمة واالختبار والدعم والصيانة، على سبيل املثال ال احلصر.  ومن 
انحية أخرى، يقدم الذكاء االصطناعي أيضاً بعضاً من أعلى الرواتب اليوم واليت ترتاوح من أكثر 
من 000،	1،2 دوالر سنوايً )مهندس تعلم اآللة( إىل 000،		1 دوالر سنوايً )مهندس الذكاء 

1. سلسلة الكتل   Blockchain  هي قاعدة بياانت موزعة متتاز بقدرهتا على إدارة قائمة متزايدة ابستمرار من السجالت 
املسماة ُكتاًل )blocks(. حتتوي كل كتلة على الطابع الزمين ورابط إىل الكتلة السابقة. ُصممت سلسلة الكتل حبيث ميكنها 
القيام  احملافظة على البياانت املخزنة هبا واحليلولة دون تعديلها، أي أنه عندما ختزن معلومة ما يف سلسلة الكتلة ال ميكن الحقاً 

بتعديلها.
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االصطناعي( - مما جيعلها االجتاه التكنولوجي األعلى الذي جيب أن تنتبه له! ويتم أيضاً نشر التعلم 
اآليل، اجملموعة الفرعية من الذكاء االصطناعي ، يف مجيع أنواع الصناعات ، مما خيلق طلباً كبرياً 
على املهنيني املهرة.  وتتوقع شركة فوريسرت2 أن يؤدي الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل واألمتتة إىل 
خلق 9% من الوظائف اجلديدة يف الوالايت املتحدة حبلول عام 	202، مبا يف ذلك املتخصصني 
يف مراقبة الروبواتت وعلماء البياانت واملتخصصني يف األمتتة والقائمني على احملتوى، مما جيعله اجتاهاً 

تكنولوجياً جديداً آخر جيب أن تضعه يف اعتبارك أيضاً!

)Robotic Process Automation( 2. أمتتة العمليات الروبوتية

الوظائف.	                            أمتتة  على  تعمل  أخرى  تقنية  وهي  اآليل،  والتعلم  االصطناعي  الذكاء  مثل 
RPA هو استخدام الربانمج ألمتتة العمليات التجارية مثل تفسري التطبيقات ومعاجلة املعامالت 
والتعامل مع البياانت وحىت الرد على رسائل الربيد اإللكرتوين.  وتعمل تقنية RPA على أمتتة 
املهام املتكررة اليت اعتاد األشخاص القيام هبا. وعلى الرغم من أن شركة فوريسرت تقدر أن أمتتة 
العمليات الروبوتية ستهدد سبل عيش 0	2 مليون أو أكثر من العاملني يف جمال املعرفة أو ما يقرب 
من 9% من القوى العاملة العاملية، فإن تقنيةRPAتعمل أيضاً على خلق وظائف جديدة مع تغيري 
الوظائف احلالية.  وجدت شركة مكنزي	أن أقل من 	% من الوظائف فقط ميكن أمتتتها ابلكامل، 

لكن حوايل 0	% ميكن أن تكون مؤمتتة جزئياً.

و ابلنسبة لك كمحرتف يف تكنولوجيا املعلومات يتطلع إىل املستقبل وحياول فهم أحدث 
اجتاهات التكنولوجيا، يوفر لك  RPA الكثري من الفرص الوظيفية، مبا يف ذلك املطور، ومدير 
جيد.   بشكل  تدفع  الوظائف  وهذه  واملستشار.   احللول،  ومهندس  األعمال،  وحملل  املشروع، 
حيث ميكن ملطورRPA أن يكسب أكثر من 			 ألف روبل روسي سنوايً - مما جيعله االجتاه 

التكنولوجي التايل الذي جيب أن تراقبه!

2. شركة أحباث واستشارات تقدم جمموعة متنوعة من اخلدمات مبا يف ذلك البحوث واالستشارات واألحداث.
	. تعد أمتتة العمليات اآللية شكاًل انشئاً من تقنيات أمتتة عمليات األعمال استناداً إىل الفكرة اجملازية للروبواتت الربجمية أو على 

العاملني الرقميني / الذكاء االصطناعي. يرمز هلا يف بعض األحيان ابلربامج الروبوتية 
	. َمِكْنزِي َوُشرََكاُؤُه هي شركة استشارات إدارية أمريكية. وهي تقوم إبجراء حتليل نوعي وكمي لتقييم قرارات اإلدارة عرب القطاعني 

العام واخلاص.
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 )Computing Edge( 3. حوسبة احلافة

ظلت احلوسبة السحابية، اليت كانت يف السابق اجتاهاً تقنياً جديداً جيب مراقبته، هي 
السائدة، حيث سيطر الالعبون الرئيسيون AWS )Amazon Web Services( و 

MicrosoftAzureوGoogle Cloud Platform على السوق.  وال يزال اعتماد 
احلوسبة السحابية يف تزايد، حيث يهاجر املزيد واملزيد من الشركات إىل احللول السحابية.  لكنها 

مل تعد االجتاه التكنولوجي الناشئ. 

أوجه  إدراك  مت  فقد  املؤسسات،  معها  تتعامل  اليت  البياانت  زايدة كمية  الستمرار  ونظراً 
القصور يف احلوسبة السحابية يف بعض املواقف.  ومت تصميم احلوسبة املتطورة للمساعدة يف حل 
بعض هذه املشكالت كطريقة لتجاوز زمن االنتقال الناجم عن احلوسبة السحابية ونقل البياانت 
التعبري، أقرب إىل حيث  البياانت للمعاجلة.  ميكن أن توجد »على احلافة«، إذا صح  إىل مركز 
جيب أن حتدث احلوسبة.  وهلذا السبب، ميكن استخدام احلوسبة الطرفية ملعاجلة البياانت احلساسة 
للوقت يف املواقع البعيدة مع إيصال حمدود أو معدوم إىل موقع مركزي.  يف هذه احلاالت، ميكن 
أن تعمل احلوسبة املتطورة مثل مراكز البياانت املصغرة. وستزداد حوسبة احلافة مع زايدة استخدام 
أجهزة إنرتنت األشياء )IoT(. فبحلول عام 2022، من املتوقع أن يصل سوق احلوسبة املتطورة 
العاملية إىل 2	.	 مليار دوالر.  وهذا االجتاه التكنولوجي اجلديد يهدف فقط إىل النمو وليس أقل 

من ذلك، وخلق وظائف خمتلفة، بشكل أساسي ملهندسي الربجميات.

)Quantum computing( 4. احلوسبة الكمية

االجتاه التكنولوجي امللحوظ التايل هو احلوسبة الكمية، وهي شكل من أشكال احلوسبة اليت 
تستفيد من الظواهر الكمية مثل الرتاكب والتشابك الَكّمي.  و يساهم هذا االجتاه التكنولوجي 
املذهل أيضاً يف منع انتشار فريوس كوروان، وتطوير لقاحات حمتملة ، بفضل قدرته على االستعالم 
بسهولة عن البياانت ومراقبتها وحتليلها والتصرف بناًء عليها ، بغض النظر عن املصدر.  واجملال 
اآلخر الذي جتد فيه احلوسبة الكمية جمااًل للتطبيق هي اخلدمات املصرفية واملالية ، إلدارة خماطر 

االئتمان ، للتداول عايل الرتدد واكتشاف االحتيال.
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وقد أصبحت أجهزة الكمبيوتر الكمية اآلن أسرع بعدة مرات من أجهزة الكمبيوتر العادية، 
و  Microsoftو  Honeywellو  Splunk مثل  الضخمة  التجارية  العالمات  وتشارك 

AWS و Googleوالعديد من اآلخرين اآلن يف صنع ابتكارات يف جمال احلوسبة الكمية.  ومن 
املتوقع أن تصل عائدات سوق احلوسبة الكمية العاملية إىل 	.2 مليار دوالر حبلول عام 2029. 
وإلحداث بصمة يف هذه التكنولوجيا الرائجة اجلديدة ، جيب أن تكون لديك خربة يف ميكانيكا 

الكم واجلرب اخلطي واالحتماالت ونظرية املعلومات والتعلم اآليل.

 Augmented( والواقع املعزز )Virtual reality( 5. الواقع االفرتاضي
)reality

 )AR( والواقع املعزز )VR( الواقع االفرتاضي التايل -  التكنولوجي االستثنائي  االجتاه 
والواقع املوسع )ER( حيث يغمر الواقع االفرتاضي املستخِدَم يف بيئٍة بينما يعزز الواقع املعزز بيئَته.  
وعلى الرغم من أن هذا االجتاه التكنولوجي قد مت استخدامه بشكل أساسي لأللعاب حىت اآلن، 
فقد مت استخدامه أيضاً للتدريب، كما هو احلال مع برانمج VirtualShip، وهو برانمج حماكاة 

يستخدم لتدريب قباطنة سفن البحرية األمريكية واجليش وخفر السواحل.

يف عام 2022 ، ميكننا أن نتوقع أن يتم دمج هذه األشكال من التقنيات بشكل أكرب 
يف حياتنا، بعملها عادًة جنباً إىل جنب مع بعض التقنيات الناشئة األخرى اليت ذكرانها يف هذه 
القائمة، حيث تتمتع    ARوVRإبمكانيات هائلة يف التدريب والرتفيه والتعليم والتسويق وحىت 
إعادة التأهيل بعد اإلصابة.  وميكن استخدام أي منهما لتدريب األطباء على إجراء اجلراحة، أو 
تزويد رواد املتحف بتجربة أعمق، أو حتسني املتنزهات الرتفيهية، أو حىت تعزيز التسويق، كما هو 
 VR و AR 1 مليون جهاز	حقيقة ممتعة: مت بيع   PepsiMax. احلال مع مواقف حافالت
يف عام 2019. ومن املتوقع أن ينمو السوق العاملي للواقع املعزز والواقع االفرتاضي إىل 209.2 
مليار دوالر حبلول عام 2022 ، مما خيلق املزيد من الفرص يف التكنولوجيا الشائعة ، ويرحب ابملزيد 

من املهنيني املستعدين هلذا اجملال الذي يغري اللعبة.

بينما قد يبحث بعض أصحاب العمل عن البصرايت كمجموعة من املهارات ، الحظ أن 
البدء يف الواقع االفرتاضي ال يتطلب الكثري من املعرفة املتخصصة - فبمهارات الربجمة األساسية 
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وعقلية التفكري املستقبلي ميكن أن حتصل على وظيفة ؛ وسبب آخر جيعل هذا االجتاه التكنولوجي 
اجلديد يتناسب مع قائمة املراقبني!

 )Blockchain( 6.بلوكشني

على الرغم من أن معظم الناس يفكرون يف تقنية blockchain فيما يتعلق ابلعمالت 
املشفرة مثل Bitcoin ، إال أنblockchainيوفر أماانً مفيداً بعدة طرق أخرى.  يف أبسط 
املصطلحات، ميكن وصفblockchainعلى أنه بياانت ال ميكنك إال أن تضيفها أو ال أتخذها 
أو تغريها.  ومن هنا جاء مصطلح »سلسلة« ألنك تنشئ سلسلة من البياانت.  فعدم القدرة على 
تغيري الكتل السابقة هو ما جيعلها آمنة للغاية.  ابإلضافة إىل ذلك، تعتمدblockchainعلى 
اإلمجاع، لذلك ال ميكن ألي كيان واحد التحكم يف البياانت.  وابستخدامblockchain، ال 

حتتاج إىل جهة خارجية موثوق هبا لإلشراف على املعامالت أو التحقق من صحتها.

block-ومع زايدة استخدام تقنية ،blockchain قوتقوم العديد من الصناعات بتطبي
chain، يزداد أيضاً الطلب على املهنيني املهرة.  ومن وجهة نظر عني الطائر، يتخصص مطور 
  blockchainتقنية ابستخدام  واحللول  املعمارية  اهلندسة  وتنفيذ  تطوير  يف   blockchain

.		9K $ هو blockchain متوسط   الراتب السنوي ملطور

املهنية يف هذه  بـ Blockchain وتطبيقاهتا وترغب يف جعل حياتك  إذا كنت مفتوانً 
التكنولوجيا الرائجة، فهذا هو الوقت املناسب للبدء.  للدخول إىل Blockchain، جيب أن 
املسطحة  البياانت  وقواعد   ،OOPS وأساسيات الربجمة،  لغات  عملية يف  لديك خربة  تكون 

والعالئقية، وهياكل البياانت، وتطوير تطبيقات الشبكة، والشبكات.

)Internet of Things( 7. إنرتنت األشياء

اجتاه تكنولوجي آخر جديد وواعد وهو إنرتنت األشياء.  حيث يتم اآلن إنشاء العديد من 
»األشياء« ابستخدام اتصالWiFi، مما يعين أنه ميكن توصيلها ابإلنرتنت - وببعضها البعض.  
ومن مث ، فإن إنرتنت األشياء هو املستقبل ، وقد مّكن ابلفعل األجهزة واألجهزة املنزلية والسيارات 
وغري ذلك من االتصال وتبادل البياانت عرب اإلنرتنت.وكمستهلكني ، حنن ابلفعل نستخدم إنرتنت 
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األشياء ونستفيد منها.  ميكننا قفل أبوابنا عن بُعد إذا نسينا ذلك عند مغادرتنا إىل العمل وقمنا 
Fitbitsبتسخني أفراننا مسبقاً يف طريقنا إىل املنزل من العمل ، كل ذلك أثناء تتبع لياقتك على

لدينا.  وعلى كل حال ، فإن الشركات لديها الكثري لتكسبه اآلن ويف املستقبل القريب ، إذ ميكن 
لـIoTتوفري أمان وكفاءة واختاذ قرارات أفضل للشركات حيث يتم مجع البياانت وحتليلها ، ومتكني 
الصيانة التنبؤية ، وتسريع الرعاية الطبية ، وحتسني خدمة العمالء ، وتقدمي مزااي مل نتخيلها حىت اآلن.

وحنن فقط يف املراحل األوىل من هذا االجتاه التكنولوجي اجلديد: تشري التوقعات إىل أنه 
حبلول عام 0	20 سيتم استخدام حوايل 0	 مليار من أجهزة إنرتنت األشياء هذه يف مجيع أحناء 
العامل ، مما يؤدي إىل إنشاء شبكة ضخمة من األجهزة املرتابطة اليت تغطي كل شيء من اهلواتف 
الذكية إىل أجهزة املطبخ.  ومن املتوقع أن يصل اإلنفاق العاملي على إنرتنت األشياء )IoT( إىل 
1.1 تريليون دوالر أمريكي يف عام 2022. ومن املتوقع أن تقود التقنيات اجلديدة مثل 5Gمنو 
السوق يف السنوات القادمة. وإذا كنت ترغب يف املضي قدماً يف هذه التكنولوجيا الرائجة، فسيتعني 
عليك التعرف على أمان املعلومات، وأساسيات الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل ، والشبكات ، 
وربط األجهزة ، وحتليل البياانت ، واألمتتة ، وفهم األنظمة املضمنة ، وجيب أن تكون لديك معرفة 

ابجلهاز والتصميم. 

)5G( 8. شبكة اجليل اخلامس

لقد مكنتنا تقنيات اجليل الثالث والرابع من تصفح اإلنرتنت ، واستخدام اخلدمات القائمة 
على البياانت ، وزايدة عرض النطاق الرتددي للبث على Spotify أو YouTube وأكثر من 
ذلك بكثري ، ومن املتوقع أن حتدث خدمات  5Gثورة يف حياتنا.  فمن خالل متكني اخلدمات 
اليت تعتمد على التقنيات املتقدمة مثل AR و VR ، جنباً إىل جنب مع خدمات األلعاب 
القائمة على السحابة مثل Google Stadia و NVidia GeForce Now  واملزيد.

السالمة  إدارة  اليت تساعد يف حتسني   HDيتم استخدامه يف املصانع، وكامريات املتوقع أن  من 
وحركة املرور ، والتحكم يف الشبكة الذكية ، وجتارة التجزئة الذكية أيضاً.

و   Apple وTmobileو  Verizon مثل  تقريباً  اتصاالت  اآلن كل شركة  وتعمل 
 5G  شبكات ستغطي   .5G تطبيقات  إنشاء  وQualCommعلى   Nokia Corp
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0	% من العامل حبلول عام 	202، وستتعامل مع 	2% من مجيع بياانت حركة املرور على اهلاتف 
احملمول ، مما جيعلها اجتاهاً تكنولوجياً انشئاً جيب أن تنتبه إليه ، وكذلك حفظ مكان فيه. 

)Cyber Security( 9. األمن اإللكرتوين

قد ال يبدو األمن اإللكرتوين وكأنه تقنية انشئة، ابلنظر إىل أنه كان موجوداً منذ فرتة ، لكنه 
يتطور متاماً مثل التقنيات األخرى.  هذا جزئياً ألن التهديدات جديدة ابستمرار.  ولن يستسلم 
 ، قانوين يف أي وقت قريب  البياانت بشكل غري  الوصول إىل  الذين حياولون  املتسللون األشرار 
وسيستمرون يف البحث عن طرق الجتياز حىت أكثر اإلجراءات األمنية صرامة.  ويرجع ذلك جزئياً 
أيضاً إىل تكييف التكنولوجيا اجلديدة لتعزيز األمان.  ، وسيظل األمن اإللكرتوين تقنية شائعة طاملا 

وجد لدينا قراصنة ،ألهنا ستتطور ابستمرار للدفاع ضد هؤالء املتسللني.

األمن  وظائف  عدد  فإن   ، اإللكرتوين  األمن  ملتخصصي  الشديدة  احلاجة  على  وكدليل 
اإللكرتوين ينمو ثالث مرات أسرع من الوظائف التقنية األخرى.  فوفقاً لشركة Gartnerفإنه 
حبلول عام 	202 ، ستستخدم 0	% من املؤسسات خماطر األمن اإللكرتوين كمحدد أساسي يف 
إجراء معامالت األطراف الثالثة ومشاركات األعمال. جيب أن تالحظ أنه على الرغم من صعوبة 

هذا اجملال، فإنه يوفر أيضاً دخاًل مرحباً من ستة أرقام ، وميكن أن ترتاوح األدوار من :

• قرصان أخالقي	

• حملل الربجميات اخلبيثة	

• مهندس أمن	

• كبري ضباط األمن	

حيث تقدم مساراً وظيفياً واعداً ملن يريد الدخول يف هذه التكنولوجيا الرائجة دائماً والتمسك هبا
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 اجتاهات تقنية جديدة وحل واحد للنجاح فيها

على الرغم من أن التقنيات آخذة يف الظهور وتتطور يف كل مكان من حولنا ، فإن هذه 
االجتاهات التقنية التسعة تقدم إمكاانت وظيفية واعدة اآلن ويف املستقبل املنظور.  وترحب معظم 
الوقت مناسب لك الختيار واحدة منها ،  أن  املهرة ، مما يعين  الرائجة ابملهنيني  التقنيات  هذه 
واحلصول على التدريب ، واالنضمام إليها واالشرتاك يف املراحل األوىل من هذه التقنيات الرائجة ، 

مما يضعك يف موضع النجاح اآلن ويف املستقبل.

املصدر:

https://www.simplilearn.com/top-technology-trends-and-
jobs-article
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