
العمل عن بعد...ما هي الفرص المتاحة، 

والمهارات المطلوبة إلتقانه؟

جهاد بسومي

أمل الشنطي

سوسن المصري



جهاد بسومي



2017 2019 Present

20082012

جامعة بيرزيت:
بكالوريوس هندسة 

أنظمة حاسوب

تلكوسيل:
مهندس برمجيات

ايريكسون:
مهندس برمجيات

بيسان:
مهندس برمجيات

هاري:
مهندس برمجيات

سما:
مهندس برمجيات

باثستريم:
مهندس برمجيات

2013

2015

رحلتي

جامعة ليفيربول:
ماجستير هندسة 

البرمجيات

2020



العمل عن بعد = 
العمل من التخت؟



مكان العمل



المنزل أو 
مكتب خاص



مساحات
العمل المشتركة

(Shared Workspace)



مكاتب تستأجرها 
الشركة في الخارج



طبيعة أو عقد العمل



موظف
(Employee)



عمل حر
(Freelance)



إيجابيات العمل 
عن بعد



توفير وقت وجهد 
في بعض الحاالت



مجاالت تتخطى 
الحدود الجغرافية



العمل عن بعد هو 
الخيار الذهبي؟



شكًرا الستماعكم



أمل الشنطي



2016

20092012

الجامعة اإلسالمية - غزة:
بكالوريوس - اداب انجليزي

جامعة جالسكو - بريطانيا:
ماجستير- إدارة األعمال 

2013 رحلتي

مؤسسة هكس ايبر:
مديرة مشاريع و ممثلة مؤسسة 

هكس ايبر في قطاع غزة 

اإلغاثة اإلسالمية:
منسق مشاريع التعليم 

المهني والتقني  

:cfd

مديرة مشاريع و ممثلة مؤسسة 
cfd  في قطاع غزة   



مجاالت العمل عن بعد، 
المهارات المطلوبة 

للعمل عن بعد، 
ومقترحات لمنصات 

للعمل عن بعد



◌ تطوير مواقع اإلنترنت 

◌ تطوير تطبيقات الهواتف

Mobile Apps الذكية

 Game Development تطوير األلعاب ◌

◌ الذكاء اإلصطناعي 

 Machine Learning and Robotic

◌ التصميم الجرافيكي

Graphic Design

 Video Editing تحرير الفيديو ◌

 Photography التصوير ◌

 SEO  تحسين محركات البحث ◌

 SMM  تسويق السوشيال ميديا ◌

◌ التسويق بالعمولة 

 Affiliate Marketing

◌ كتابة محتوى مواقع

 Web Content  االنترنت

◌ الكتابة األكاديمية و األبحاث    

 Academic Writing & Research

◌ كتابة مقترحات المشاريع

 Fundraising / Grants Writing

 CV & Cover Letter كتابة ال ◌

Copywriting ◌

التصميم و الفيديو  كتابة المحتوى و ترجمة التسويق اإللكترونيبرمجة 

مجاالت العمل عن بعد



المهارات المطلوبة للعمل عن بعد

التنظيم وإدارة الوقت

مهارات األتصال والتواصل
بجانب المهارات التقنية في مجال 

االختصاص، ال بد من توافر مهارات حياتية 
للنجاح في العمل عن بعد

التحفيز الذاتي 
والصبر والمثابرة 

التعلم والتطوير 
المستمر 

أسلوب التفاوض واإلقناع
وحل المشكالت 



منصات العمل عن بعد



العمل عن بعد هو 
مستقبل العمل 

في الواقع الجديد 
لما بعد كورونا



شكًرا الستماعكم



سوسن المصري



20162014

20102013

ايتورو:
مبرمجبة مواقع الكترونية

رحلتي

كيتوس:
مديرة مشاريع

اكسيد:
مبرمجة مواقع الكترونية

:(Paltel) اإلتصاالت
مبرمجة مواقع الكترونية

Present

جامعة النجاح الوطنية:
بكالوريوس هندسة حاسوب



تحديات
العمل عن بعد

ما التحديات التي تقف في طريق 
النجاح في العمل عن بعد؟



التحديات

المرونة سيف ذو حدين

◌ من الصعب إيجاد توازن بين العمل 
والحياة عندما تكون الخطوط 

الفاصلة بينهما غير واضحة.

◌ إن مفتاح التوازن بين العمل 
والحياة لمن يعملون عن ُبعد هو 

القدرة على وضع حدود بين 
عملك والتزاماتك الشخصية.

التواصل المتزامن

◌ يصعب إيجاد الوقت والوسيلة 
التي تناسب كل الفريق كامال 

للعمل معا.

العزلة المهنية

◌ غياب عنصر التعامل الشخصي 
مع الزمالء.



اقتراحات 
وحلول



انشئ
روتينا ثابتا

إن مفتاح التوازن بين العمل 
والحياة لمن يعملون عن ُبعد 

هو القدرة على وضع حدود بين 
عملك والتزاماتك الشخصية.



القاسم 
المشترك 

للفريق
جد القاسم المشترك 

بالفريق مثل اوقات ومدة 
التواصل٫ والوسائط 

المفضلة.



محاكاة 
التواصل 

الشخصي 
خصص وقتا محددا في 

بداية االجتماعات إلتاحة 
المجال للزمالء للتفاعل.



شكًرا الستماعكم


