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 المقدمة
 8 مارس هو #يوم المرأة العالمي، ولكن هل نحن قريبون من تحقيق المساواة

 بين الجنسين اليوم في عام 2021؟

 عالم األعمال هو واحد من المجاالت الرئيسية حيث التزال المرأة تقدم بأنها غير

 مؤهلة أو غير كافية.

 لذلك، في كل عام في الثامن من مارس، نحتفل عالمًيا بيوم المرأة تقديًرا

 بإنجازاتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية. على الرغم من

 التحديات المختلفة التي يطرحها المجتمع، قد أثبتت النساء قوتهن في كل

مجال في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الملف، سيتم إلقاء الضوء على مشاركة المرأة و أهم المناصب التي 
شغلتها في عالم التقنية
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آدا 
لوفاليس

كانت أول شخص  ينشر خوارزمية وينوي تنفيذها بواسطة أول كمبيوتر حديث

 حيث تعتبر آدا أول امرأة تقتحم مجاالت الحوسبة عن طريق تصميم خوارزمية

 تتناسب مع الحواسيب الحديثة

1815 -1852 لندن ، إنجلترا
Ada Lovelace
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 جيني روميتي

الرئيس التنفيذي 
Youtube لشركة

Ginni Rometty

نائبة الرئيس األول
 Apple لشركة 

سوزان وجسيكي 
Susan Wojcicki

المنصب

نبذة 

 تشغل هذا المنصب منذ عام 2014 – كما احتلت أيًضا المركز
السابع في قائمة أقوى 100 سيدة في العالم

الرئيس التنفيذي 
IBM لشركة

المنصب

نبذة 

 تشغل حالًيا منصب الرئيس والمدير التنفيذي ومنذ يناير 2012
 قادت آي بي إم للتحول إلى شركة بيانات وهو التحول األكثر
 أهمية في تاريخ الشركة، حيث أعادت هيكلة الشركة لقيادة
،blockchain عصر جديد من الذكاء االصطناعي، والبلوك تشن 

 واألمن السيبراني و الحوسبة الكمومية

شيرال ساندبرج

مديرة العمليات 
Facebook بشركة

المنصب

نبذة 
 هي مديرة العمليات في فيسبوك منذ عام 2008، بالرغم مما
 يواجهه فيسبوك خالل األزمة األخيرة المتعلقة بفضيحة
 كامبريدج أناليتيكا ومخاطر خصوصية البيانات المستمرة، فقد
 ساعد تركيزها على جعل فيسبوك منصة رائدة إلعالنات
 الشركات الصغيرة في عام 2016 على زيادة أرباح اإلعالنات

بنسبة %57.

انجيال اهريندتس
Angela Ahrendts

المنصب

نبذة 

 هي المرأة الوحيدة في فريق قيادة شركة آبل حيث تشغل
 منصب نائب الرئيس لمبيعات التجزئة، كما أنها كانت
 الرئيس التنفيذي السابق لشركة بربري Burberry البريطانية

لألزياء وقد حققت فيها نجاًحا كبيًرا.

Sheryl sandberg

عالم 
التقنية

اهم المناصب التي شغلها النساء في
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49٪
المرأة السعودية

في أرقام

 معدل المشاركة في القوى العاملة
للسعوديات

35٪

يعتبر المجتمع السعودي من المجتمعات التي تساوي فيها نسبة إجمالي الجنسين 

 معدل المشاركة في القوى العاملة
 للسعوديات من إجمالي المشتغلين

بالقطاع الخاص

32٪
 معدل المشاركة في القوى العاملة
 للسعوديات من إجمالي المشتغلين

 بالقطاع العام

38٪

 نسبة السعوديات

 من إجمالي المجتمع
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عالم 
التقنية

بعض أهم المناصب التي شغلها النساء السعوديات في

مدير عام تطوير كفاءات 
STC بشركة

د.ديما العذل 

مشرفًا عامًا 
على اإلدارة العامة 

د.موضي الجامح 

المنصب

نبذة 

أول سعودية تتبوأ هذا المنصب التنفيذي في الشركة، وتعتبر 
الدكتورة موضي الجامع من الكفاءات الوطنية المميزة ذات 
الخبرة في مجال تقنية المعلومات واألمن السيبراني، و 
حاصلة على شهادة الدكتوراه في أمن الحاسب اآللي، كما 
تقلدت العديد من المناصب القيادية واالستشارية خالل 

رحلتها الوظيفية.

قائدة تطوير األعمال 
االستراتيجية للبيانات والذكاء 

االصطناعي
IBM في شركة

المنصب

نبذة 

ديمة اليحيى

المنصب

نبذة 

تم تعيينها كأمينًا عامًا لمنظمة التعاون الرقمي وعملت 
كمستشارة، ومصممة برامج، وقائدة مبادرات رقمية 
استراتيجية، حيث شغلت العديد من المناصب، وبينها الرئيس 
التنفيذي لالبتكار بمؤسسة ”مسك“، والرئيس التنفيذي لوحدة 
التحول الرقمي، والرئيس التنفيذي لالبتكار في مايكروسوفت، 

ورئيس الخدمات اإللكترونية في وزارة الخارجية.

 د.عهود بنت عبدهللا 
الفارس

المنصب

نبذة 

تكليف د.عهود بنت عبدهللا الفارس مشرفًا عامًا على اإلدارة 
العامة للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد بوزارة التعليم 
وعضو هيئة التدريس بقسم تقنية المعلومات ووكيلة عمادة 
التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد - تدريب إعداد مقيمي 
البرامج CSAB PEV training program لتصبح أول سعودية في 

.ABET قائمة مقيمي البرامج األكاديمية بمنظمة

أمينًا عامًا 
لمنظمة التعاون الرقمي

تمتلك الدكتورة العذل الحاصلة على دكتوراه في علوم 
الكمبيوتر من جامعة جورج واشنطن، خبرة متميزة في مجال 
الذكاء االصطناعي نظير خبرتها العملية في اإلدارة 
االستراتيجية في شركة IBM في المملكة العربية السعودية، 
فيما تم اختيارها ضمن قائمة فوربس للنساء األكثر تميزا في 

مجال الذكاء االصطناعي في القرن الحادي والعشرين.
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المصادر
●(stats.gov.sa) التقديرات السكانية | الهيئة العامة لإلحصاء

تقرير المرأة السعودية لعام 2020●

●Ada Lovelace | Biography, Computer, & Facts | Britannica
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https://www.stats.gov.sa/ar/43
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