




1

حلول رقمية لتنمية معرفية
هيئة تقنية المعلومات ومركز أبحاث االتصاالت 

والمعلومات بجامعة السلطان قابوس
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حول مؤتمر البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر

ــز  ــات ومرك ــة المعلوم ــة تقني ــن هيئ ــاون بي ــدر بالتع ــة المص ــّرة ومفتوح ــات الح ــر البرمجي ــام مؤتم ُيَق
أبحــاث االتصــاالت والمعلومــات بجامعــة الســلطان قابــوس لدعــم المبــادرة الوطنيــة للبرمجيــات 
الحــّرة ومفتوحــة المصــدر، ويهــدف المؤتمــر -الــذي يقــام علــى مــدار يوميــن- إلــى توعيــة العامليــن 
والموظفيــن وأعضــاء الــكادر األكاديمــي والطــاب والمهتميــن بهــذا المجــال بشــكل خــاص والمجتمع 
العمانــي بشــكل عــام حــول اســتخدام وتطبيقــات البرمجيــات الحــّرة ومفتوحــة المصــدر وتطبيقاتها.

وقــد تقــرر إقامــة هــذا المؤتمــر كل ســنتين، حيــث انطلقــت النســخة األولــى للمؤتمــر فــي فبرايــر 2013م، 
ــتهدف  ــة ويس ــة معرفي ــة لتنمي ــول رقمي ــعار )حل ــت ش ــام تح ــذا الع ــر ه ــة للمؤتم ــخة الثاني ــي النس وتأت
المؤتمــر الشــركات العاملــة فــي تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والعامليــن والباحثيــن واألكاديمييــن 
ــن  ــراء الدوليي ــن الخب ــة م ــر نخب ــي للمؤتم ــد ُدع ــام. وق ــكل ع ــّرة بش ــات الح ــع البرمجي ــاب ومجتم والط
ــا  ــن بينه ــة م ــع ُمهم ــة مواضي ــدر لمناقش ــة المص ــّرة ومفتوح ــات الح ــال البرمجي ــي مج ــن ف والعمانيي
اســتدامة المجتمعــات مفتوحــة المصــدر ودورهــا فــي خدمــة اإلدارة العامــة، إلــى جانــب توســيع نطــاق 

ــة.  ــع ذات الصل ــن المواضي ــا م ــا، وغيره ــة عالمي ــات المفتوح ــق المجتمع تطبي

ويعــد مؤتمــر البرمجيــات الحــّرة ومفتوحــة المصــدر فرصــة الكتشــاف آفــاق جديــدة ومناقشــة وتبــادل 
والتواصــل  االلتقــاء  مــن  المشــاركين  يمكــن  كمــا  المجــال،  هــذا  فــي  والمعــارف  والخبــرات  األفــكار 
ــى  ــة إل ــدر، إضاف ــة المص ــّرة ومفتوح ــات الح ــوري البرمجي ــتخدمي ومط ــن مس ــعة م ــريحة واس ــع ش م
ــذا  ــي ه ــتركة ف ــتقبلية مش ــاريع مس ــة مش ــرص إقام ــة ف ــة ومناقش ــرات القيم ــن المحاض ــتفادة م االس

ــال.  المج

أهداف المؤتمر:

دعم مبادرة البرمجيات الحّرة والمفتوحة المصدر. 	•
تعزيز الوعي ونشر استخدام وتطوير البرمجيات الحّرة والمفتوحة المصدر. 	•

دعم المجتمعات المفتوحة وتشجيع صناعة تقنية المعلومات واالتصاالت في سلطنة عمان. 	•
توفيــر فرصــة إلنشــاء شــبكة تواصــل بيــن مختلــف المجموعــات مــن مســتخدمي البرمجيــات  	•

ــدر. ــة المص ــّرة ومفتوح الح
مشــاركة وتبــادل الخبــرات والبحــث عــن فــرص تعــاون لتطويــر تطبيقــات محتملــة للبرمجيــات  	•

ــدر. ــة المص ــّرة والمفتوح الح

فعاليات المؤتمر:

المعرض المصاحب:
ــيتم  ــلطنة، وس ــارج الس ــل وخ ــن داخ ــة م ــات البرمجي ــول والتطبيق ــرض للحل ــر مع ــيصاحب المؤتم س

ــة( ــف البرمج ــابقة )صي ــي مس ــزة ف ــاريع الفائ ــرض المش ع

ورش العمل:
كمــا ســتقام ورش عمــل بالتزامــن مــع عــرض أوراق العمــل لتلبيــة احتياجــات أوســع شــريحة ممكنــة 
ــن  ــراء والعاملي ــن الخب ــة م ــا مجموع ــدر يقدمه ــة المص ــّرة ومفتوح ــات الح ــن بالبرمجي ــن المهتمي م

ــر وصناعــة هــذه البرمجيــات. فــي القطاعيــن العــام والخــاص وتطوي

مبادرة البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر

انطلقــت المبــادرة العمانيــة للبرمجيــات الحــّرة ومفتوحــة المصــدر فــي مــارس 2010م أثنــاء مؤتمــر 
البرمجيــات الحــّرة ومفتوحــة المصــدر بمســقط، وتهــدف إلــى تشــجيع االبتــكار واألخــذ بيــد المواهــب 
ــة  ــة والبني ــادر الضروري ــر المص ــب توفي ــى جان ــم إل ــة مهاراته ــات وتنمي ــر البرمجي ــي تطوي ــة ف العماني

ــً.  ــا تجاري ــات وتبنيه ــك البرمجي ــويق تل ــز تس ــية لتعزي األساس
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لمحة عن هيئة تقنية المعلومات

ــتقال  ــة واالس ــخصية االعتباري ــع بالش ــتقل تتمت ــان مس ــة ذات كي ــي هيئ ــات ه ــة المعلوم ــة تقني هيئ
المالــي واإلداري. أنشــئت بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم ) 52 / 2006 ( الصــادر بتاريــخ 31 مايــو 2006 م.
وتعــد الهيئــة الجهــة المســؤولة عن تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لمجتمع عمــان الرقمــي والحكومة 
للكترونيــة، حيــث تقــوم بتنفيــذ مشــاريع البنيــة األساســية واإلشــراف علــى جميــع المشــاريع ذات 
العاقــة بعمــان الرقميــة. وتعمــل الهيئــة بالتنســيق مــع جميــع الفئــات ذات الصلــة بعمــان الرقميــة 
ــاريع  ــن المش ــة م ــذ مجموع ــى تنفي ــراد عل ــال واألف ــاع األعم ــة وقط ــدات الحكومي ــل الوح ــي تمث والت
واآلليــات الهادفــة إلــى رفــع مســتوى كفــاءة وفاعليــة الخدمــات الحكوميــة، وتعزيــز قطــاع األعمــال، 

وتزويــد المواطنيــن بالمهــارات والمعرفــة الازمــة للتفاعــل مــع الخدمــات اإللكترونيــة.

لمحة عن جامعة السلطان قابوس

تعــد جامعــة الســلطان قابــوس الجامعــة الرائــدة فــي ســلطنة عمــان، والتــي تقــدم مجموعــة 
واســعة مــن البرامــج الجامعيــة والدراســات العليــا واألنشــطة البحثيــة واإلرشــادية مــن خــال كلياتهــا 
الدفعــة  قابــوس  الســلطان  جامعــة  اســتقبلت  وقــد  المختلفــة.  والخدميــة  البحثيــة  ومراكزهــا 
األولــى مــن طابهــا عــام 1986 م، وتعــد بيــت الخبــرة الوطنــي الــذي تقــع عليــه مهمــة توفيــر البرامــج 
المتقدمــة، التــي يتــم تطويرهــا علــى أســاس المعرفــة المســتقاة مــن أحــدث األبحــاث العلميــة ذات 
األهميــة اإلســتراتيجية الوطنيــة، باإلضافــة إلــى أن جامعــة الســلطان قابــوس تعــد المركــز األساســي 
لتطويــر التعليــم الطابــي وتشــجيع البحــوث وتعزيــز هيئــة التدريــس وتطويرمهــارات الموظفيــن 
المهنيــة بمختلــف أشــكالها. كمــا تولــي الجامعــة اهتمامــا بالغــً بجانــب التعلــم المؤسســي الــذي 

ــا. ــي تواجهه ــات الت ــف التحدي ــع مختل ــة م ــل الجامع ــراء تعام ــج ج ينت

ــة  ــة، وكلي ــة التربي ــة، وكلي ــة الهندس ــي: كلي ــات ه ــع كلي ــن تس ــوس م ــلطان قاب ــة الس ــف جامع تتأل
العلــوم الزراعيــة والبحريــة، وكليــة اآلداب والعلــوم االجتماعيــة، وكليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية، 
ــض.  ــة التمري ــوم، وكلي ــة العل ــة، وكلي ــوم الصحي ــب والعل ــة الط ــوق، وكلي ــة الحق ــى كلي ــة إل باإلضاف
ــج كل  ــع برام ــة وض ــى الكلي ــهل عل ــا يس ــداف مم ــددة األه ــة مح ــات خط ــذه الكلي ــن ه ــدى كل م ول
فــي نطــاق تخصصــه. وتضــم كل كليــة كوكبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس المؤهليــن تأهيــا عاليــا 

ــع. ــة المجتم ــوث وخدم ــم والبح ــي التعلي ــة ف ــاط وفاعلي ــاركون بنش ــن يش والذي

ــرات  ــي المختب ــة ف ــدة متمثل ــزات جي ــة بتجهي ــي الجامع ــوث ف ــا والبح ــات العلي ــم الدراس ــم دع ويت
والمكتبــات فــي مختلــف الكليــات، إضافــة إلــى المراكــز البحثيــة التــي تدعــم االحتياجــات التعليميــة 
لطــاب الدراســات العليــا، وهــذه المراكــز هــي: مركــز رصــد الــزالزل، ومركــز الدراســات والبحــوث البيئيــة، 
ومركــز أبحــاث النفــط والغــاز، ومركــز الدراســات العمانيــة، ومركــز االستشــعار عــن بعــد ونظــم 
المعلومــات الجغرافيــة، ومركــز أبحــاث الميــاه والبحــوث اإلنســانية، ومركــز التميــز فــي التقنيــة الحيوية 
البحريــة، ومركــز أبحــاث علــوم األرض، ومركــز أبحــاث االتصــاالت والمعلومــات المشــارك فــي تنظيــم 
هــذا المؤتمــر مــع هيئــة تقنيــة المعلومــات. وتتمثــل رســالة المركــز فــي تعزيــز تقنيــة االتصــاالت 
التطبيقيــة والتطويــر واالستشــارات  البحــوث  والمعلومــات وتطويرهــا فــي الســلطنة مــن خــال 
والتدريــب، ويســعى إلــى تحقيــق هــذه األهــداف عبــر بنــاء عاقــات متينــة مــع قطــاع األعمــال والــوزارات 

ــي. ــي والدول ــن المحل ــى الصعيدي ــة عل ــات العلمي والمؤسس
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برنامج المؤتمر

اليوم األول: األربعاء، 18 فبراير 2015م

االفتتاح الجلسة األولى: 

فتح باب التسجيل08:00 – 09:00 ص

افتتاح المؤتمر 09:00 – 09:10 ص

كلمة جامعة السلطان قابوس: د. علي بن سعود البيماني، رئيس الجامعة09:10 – 09:20 ص

كلمة هيئة تقنية المعلومات: د. سالم بن سلطان الرزيقي، الرئيس التنفيذي للهيئة09:20 – 09:30 ص

09:30 - 09:40 ص
كلمة اللجنة المنظمة لمؤتمر البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر )عمان 2015(: 

أ. د حاج بوردوسن

البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر: محرك لريادة األعمال وخلق فرص وظيفية : باتريك سنز09:40 – 10:00 ص

افتتاح المعرض المصاحب / استراحة قصيرة10:00 – 10:30 ص

البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر وعالقتها بالمهنة  الجلسة الثانية: 

جان ولديبور: فتح المصدر، أمر افتراضي!10:30 – 11:00 ص

إليزابث ك. جوزف: خلق مسار وظيفي من خال البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر 11:00 – 11:30 ص

الجلسة النقاشية األولى11:30 – 12:00 ص

استراحة قصيرة12:0 – 12:300 ص

البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر والحكومة  الجلسة الثالثة: 

12:30 – 01:00 م
حسن اللواتي: المبادرة الوطنية للبرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر بسلطنة عمان – حقائق 

وتحديات

فافيا ماريزانو: دور البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر في اإلدارت العامة01:00 – 01:30 م

الجلسة النقاشية الثانية01:30 – 02:00 م

ختام اليوم األول: وجبة غداء02:00 م
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اليوم الثاني: الخميس، 19 فبراير 2015م

البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر والمجتمع الجلسة الرابعة: 

التسجيل08:00 – 08:30 م

ماثاياس سترمر: االستدامة الرقمية للمجتمعات مفتوحة المصدر08:30 – 09:00 ص

ديفد هرلي: توسيع نطاق التطبيقات مفتوحة المصدر عالميا 09:00 – 09:30 ص

الجلسة النقاشية الثالثة09:30 – 10:00 ص

استراحة قصيرة10:00 – 10:30 ص

الجلسة الخامسة:   مستقبل البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر 

ولفجانج فنك: االستراتيجية الوطنية للبرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر والدور المحوري 10:00 – 11:00 ص
للمؤسسات البحثية

باتريك سنز: تسخير البرمجيات الحّرة و مفتوحة المصدر لخدمة القطاع الحكومي 11:00 – 11:30 ص

عبداهلل البرواني: السحابة اإللكترونية الحكومية مفتوحة المصدر )مشروع السحابة اإللكترونية 11:30 – 12:00 ص
الحكومية – هيئة تقنية المعلومات(

الحلقة النقاشية الرابعة12:00 – 12:30 ص

استراحة قصيرة12:30 – 12:40 ص
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الجلسة السادسة: عروض تقديمية

العرض التقديميالوقت

12:40 – 12:50 ص
وصال البلوشي: 

حوكمة جهود مجتمعات البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر ذات الصلة بقطاع التعليم 
العالي في القطاعين العام والخاص 

12:50 – 01:00 م
يسرى الراشدي وزهور الخنجري: 

تصور مقترح لوضع بنية أساسية تكاملية لبرنامج مودل كنظام تعلم إلكتروني مفتوح المصدر

01:00 – 01:10 م

كندي ندنجا مالنجا، وجين ميهات، إفيلو جانشاف، جون وانديتو وكاسبر شايفاتشي شيكوالي: 

تقييم البرمجيات الحّرة مفتوحة المصدر وفقً لكواليبيسو كنمـوذج مفتـوح: حالة مبادرة 

 AT4AM FOR ALL وأداة تأليف لجميع التعديات BUNGENI

01:10 – 01:20 م
خالد عبد القادر ومحمد حاجي: 

التقنيات اللغوية المفتوحة المصدر لعملية التنقيب عن البيانات

01:20 - 01:30 م
أحمد المعشري وسارة األسدية ومنى تاج الدين وشروق اللواتية وعلي الشيذاني: 

الواقع المعزز للسياحة في عمان من خال استخدام برنامج حر ومفتوح المصدر

01:30 – 01:40 م
صالح الزهيمي وأكرم زكي وأدمو أبو بكر : 

برنامج حر مفتوح المصدر لمحرك استشهاد عربي: القضايا والتحديات 

01:40 – 01:50 م
عهود الدرمكي، ونبيلة بدورشا وإبتسام الشبلي ومحمد سراب : 

مواصفات جودة النظام لمنصات هواتف متنقلة مختارة 

01:50 – 02:00 م
شيماء شكيل، وأسامة رحمان ومحمد ولد خاوة وحاج بوردوسن: 

استخدام البرامج مفتوحة المصدر لدعم التجارب الميدانية لتقنية الشبكات المخصصة 
للمركبات

02:00 – 02:10 م
مهدي كردستاني، وآفاق أحمد وحاج بوردوسن: 

استعراض آليات التحقيق التكراري الدوري وخوارزميات البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر

02:10 – 02:20 م
آفاق أحمد، وطارق جميل، وسعد أحمد وعامر أرشد عبد الغني : 

 FORTRAN حول اعتماد البرمجيات الحّرة في تدريس لغة برمجة

02:20 – 02:30 م
اإلعان عن الشبكة العربية للبرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر: 

 ITU االتحاد الدولي لاتصاالت

ختام المؤتمر: وجبة غداء02:30 م
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الورش المصاحبة للمؤتمر:

اليوم األول: األربعاء  18 فبراير 2015م

10:30 – 11:30 م
العنوان: توظيف نظام تشغيل لينكس في التعليم، دراسة كيفية تحويل منهج علوم 

الحاسوب الدراسي من تطبيق إلى تعلم مفاهيم 
مقدم الورشة: فراس أبو شقرا مدير عام معهد لينكس التخصصي بالشرق األوسط

11:30 – 12:30 م
عنوان الورشة: استخدام البرمجيات الحّرة في المدارس

مقدم الورشة: فهد السعيدي - أخصائي مشاريع بهيئة تقنية المعلومات 

12:30 – 01:30 م
عنوان الورشة: مقدمة للوحة روزبيري باي 

مقدم الورشة: عنود المحاربي - القرية الهندسية 

اليوم الثاني: الخميس 19 فبراير 2015م

9:00 – 10:00 م

عنوان الورشة: أدوات البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر في البنية األساسية لنظام التصديق 
 اإللكتروني )مشروع التصديق اإللكتروني(

مقدم الورشة: محمود الهنائي، مهندس تنفيذي لنظام التصديق اإللكتروني هيئة تقنية 
)ITA( المعلومات

10:00 – 11:00 م
Moodle عنوان الورشة: عملية التعلم عن بعد عن طريق استخدام نظام 

مقدم الورشة: غالب العبري، المدير التنفيذي لشركة رافد لتقنية االتصاالت

11:00 – 12:00 م
عنوان الورشة: نبذة حول لوحة أردوينو 

مقدم الورشة: سليمان الحبسي القرية الهندسية

12:00 – 01:00 م

عنوان الورشة: أدوات برنامج بلندر الخاصة بالتصميم المعماري

مقدم الورشة: آمنة المنذرية، عضوة بجماعة البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر بجامعة 
)FO3S, SQU( السلطان قابوس

01:00 – 02:00 م

عنوان الورشة: بناء سحابة إلكترونية لحكومة سلطنة عمان بإستخدام البرمجيات الحّرة 
ومفتوحة المصدر 

 مقدم الورشة: إلجا الفنسون مصمم بمشروع السحابة الحكومية بهيئة تقنية المعلومات 
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العـــارضـون

معهد العلوي لتنمية الموارد البشرية

صيف عمان للبرمجة

شركة رد هات

عمانتل

القرية الهندسية
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شركة رافد لتقنية اإلتصاالت

شركة نورتل

مركز أبحاث االتصاالت والمعلومات بجامعة السلطان قابوس

جماعة البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر 
بجامعة السلطان قابوس

شركة عبر الخليج لتقنية المعلومات



المتحدثون
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عنوان ورقة العمل األولى: 
البرمجيات الحّرة محرك لريادة األعمال وخلق فرص وظيفية

ملخص: 
تقنية  مجال  في  تعمل  شركات  إنشاء  في  المصدر  مفتوحة  الحلول  تسهم 
المعلومات خاقة تتسم بالمرونة، فضا عن أنها تساعد في تسريع نمو وتطور 
تلك الشركات، والحد من اعتمادها على شركات تجارية محددة ، كما تسهم 
فرص  موضوع  إلى  العرض  سيتطرق  بها.  الداخلية  العمل  فرق  تحفيز  في 
البرمجيات  على  االعتماد  خال  من  مجزية  مالية  أرباح  إلى  الشركات  تلك  جني 
الحّرة  البرمجيات  حلول  توفرها  التي  والمحاولة  التجربة  حرية  أن  وكيف  الحّرة 
في  وتساهم  الشركات  جميع  على  الكثير  بالنفع  تعود  المصدر  ومفتوحة 

استدامتها.

ورقة العمل الثانية: 
القطاع  لخدمة  المصدر  ومفتوحة  الحّرة  البرمجيات  تسخير 

الحكومي

ملخص: 
تقنية  إدارة  من  الحكومي  القطاع  المصدر  ومفتوحة  الحّرة  االحلول  تمكن 
كما  األمد،  طويلة  مستدامة  حلول  لها  توفر  إذ  عالية  بكفاءة  بها  المعلومات 
أنها تقدم طريقة سهلة لضمان خدمة اإلنفاق العام لاقتصاد الخاص بطريقة 
شفافة وأخاقية، وال يمكن الحصول على كل تلك المنافع من دون وجود أية 
تحديات، سوف يعرج هذا العرض على عدة مواضيع من بينها التعاون المشترك 
بين المؤسسات وتعاون القطاعين العام والخاص في مجال البرمجيات الحّرة 
المصدر  ومفتوحة  الحّرة  البرمجيات  مناقصات  وحيادية  المصدر  ومفتوحة 

إضافة إلى تقنية المعلومات المستدامة. 

السيرة الذاتية: 
يشغل باترك سنز منصب مدير تنفيذي للتكنولوجيا بمؤسسة Apila SA وهي 
إلى جانب كونه مدير  الذكية  المدن  بتطوير تطبيقات  إنتاجية تعنى  مؤسسة 
ومفتوحة  الحّرة  البرمجيات  بمشاريع  تهتم  والتي   Next Gen SAS حاضنة 
أنه  كما  المستدامة.  والتنمية  الذكية  والمدن  الحكومي،  القطاع  في  المصدر 
عضو مجلس إدارة بمنظمة AFUL, ومدير مؤسسة Digital Freedom وعضو 
يوم  فعالية  إدارة  يتولى  كما  بوليفيا.  في   y Cultura Libre برنامج  مؤسس 

البيانات كل ثاثاء التي ينظمها مجتمع برشلونا بكاتالونيا.

تخصص  في  الكمبيوتر  علوم  في  متقدمة  دراسات  دبلوم  على  حاصل  باترك 
الحالية  البحثية  اهتماماته  وتشمل   ،8 باريس  جامعة  من  االصطناعي  الذكاء 
في  والتعاون  النقل  وقطاع  الذكية  للمدن  المصدر  ومفتوحة  الحّرة  الحلول 

مجال فتح المصدر ووضع نماذج عمل للتنمية المستدامة. 

باترك سنز
 Ethiqa SAS مدير عام حاضنة

AFUL وعضو مجلس إدارة منظمة
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ملخص: 
فتح المصدر أمر افتراضي! ال يهم إذا سميت المصدر المفتوح، أو االبتكار المفتوح 
المصدر  فتح  خاصية  فستصبح  المفتوحة،  المعايير  أو  المفتوحة،  المعرفة  أو 
أمرا افتراضي في كل مكان. ما هو أعظم شيء قادم؟ إذا ما كان هنالك ثمة 
–مسؤول  شيء قادم على اإلطاق؟ وفي هذه الورقة، سيشارك جان ولديبور 
بشركة  وأفريقيا  األوسط  والشرق  أوربا  في  المصدر  وفتح  لحرية  وتوعية  ترويج 
الحاضر  وقتنا  إلى  عمله  بداية  منذ  المثيرة  وتجربته  ماحظاته  هات-بعرض  رد 

وتوقعاته المستقبلية لنكتشف مدى الحاجة إلى حرية وفتح المصدر. 

السيرة الذاتية: 
وفتح  حرية  لخاصية  والتوعية  الترويج  عن  ومسؤواًل  مديرًا  ولديبور  جان  يعمل 
المصدر في أوربا والشرق األوسط وأفريقيا بشركة رد هات، وتتمثل مهمته في 
وإقناعهم  جمهوره  لمناقشة  ليتحدث  المناطق  تلك  دول  بين  ما  السفر  في 
بأن فتح المصدر والمعرفة والمعايير هي الطريقة المثلى لنجاح أي عمل. ومنذ 
أن استخدم نظام تشغيل لينكس في عام 1993م، أصبح جان ولديبور مقاتًا 

شرسً من أجل فتح المصدر في كافة المجاالت.

ملخص: 
من خال وظيفتها وإسهامها الفاعل في البرمجيات الحّرة مفتوحة المصدر، 
الورقة،  هذه  وفي  المجال.  هذا  في  وظيفي  مسار  خلق  إليزابث  استطاعت 
جانب  إلى  لنفسها  إيجاده  من  تمكنت  الذي  الوظيفي  المسار  عن  ستتحدث 
المستخدمين  ومجموعات  والتطوعية  االجتماعية  المشاريع  في  مشاركتها 
البرمجيات  استخدام  حول  تركزت  والتي  ذلك  قبل  شغلتها  التي  والوظائف 

الحّرة ومفتوحة المصدر. 

السيرة الذاتية: 
البنية  عمل  بفريق  وعضوة  ليننكس  ألنظمة  مديرة  جوزيف  ك.  إليزابيث  تعمل 
في  طويلة  لفترة  ساهمت   .HP لدى  األوبنستاك  تشغيل  لنظام  األساسية 
المجتمع  مجلس  في  منصبا  حاليا  وتشغل   ,Ubuntuو ديبيان  مشروعي 
 Official كما أنها مؤلفة مشاركة لكتاب Ubuntu المفتوح لنظام التشغيل 
 Partimus منظمة  في  إدارة  مجلس  وعضوة  الثامنة،  نسخته  في   ,Ubuntu
وهي منظمة غير ربحية تعنى بتوظيف الحواسيب العاملة بنظام لينكس في 

المدارس بسانفرانسيسكو في كاليفورنيا. 

جان ولديبور 
مسؤول ترويج وتوعية بحرية وفتح المصدر في أوربا 

والشرق األوسط وأفريقيا بشركة رد هات

عنوان ورقة العمل: فتح المصدر أمر افتراضي!

إليزابيث ك. جوزيف 
األساسية  البنية  فريق  عضوة  لينكس،  نظم  مديرة 

HP الخاصة بنظام األوبنستاك لدى

عنوان ورقة العمل: خلق مسار وظيفي من خال 
البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر
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ملخص: 
 تعد المبادرة الوطنية للبرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر جزءًا من استراتيجية 
عمان الرقمية والتي تدعم جميع التطبيقات والتقنيات التي يمكن استخدامها 
في تطوير قطاع تقنية المعلومات في السلطنة. وانطلقت هذه المبادرة في 
مارس 2010م أثناء مؤتمر البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر بمسقط. وتهدف 
هذه المبادرة إلى تعزيز االبتكار وصقل موهبة وتنمية مهارات تطوير البرمجيات 

الحّرة وتوفير المصادر الضرورية والبنية األساسية لتسويقها واعتمادها تجاريا. 

السيرة الذاتية: 
إدارة  ماجستير  على  وحاصل  عملية،  خبرة  عاما   16 لديه  اللواتي  حسن  السيد 
األعمال من جامعة بدفوردشير من المملكة المتحدة، وحاصل على بكلوريوس 
تسويق من جامعة السلطان قابوس. يشغل حاليا منصب مدير تطوير صناعة 
تقنية المعلومات بهيئة تقنية المعلومات إلى جانب إسهاماته في العديد من 
المشاريع التي تركز على ربط القوى العاملة العمانية ذات الكفاءة واإلمكانيات 

بقطاع تقنية المعلومات. 

حسن اللواتي 
مدير تطوير صناعة تقنية المعلومات

عنوان ورقة العمل: المبادرة الوطنية للبرمجيات الحّرة 
ومفتوحة المصدر بسلطنة عمان، حقائق وتحديات 
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ملخص: 
عندما نستخدم أي برمجيات في اإلدارة العامة ال بد من التأكد من تعدد مصدر 
تلك البرمجيات ومدى تنافسيتها ومستوى األمان فيها ومدى إمكانية تكاملها 
البرمجيات المستخدمة ومدى استمراريتها في العمل وتوافقيتها وتوفر  مع 
الشفرة المصدرية لهذه البرمجيات الختبارها على األقل إلى جانب مدى قابلية 
نقلها وإعادة استخدامها ألغراض متعددة في اإلدارة العامة إضافة إلى مدى 

إمكانية تصدير البيانات والملفات بصيغ مفتوحة من خالها.

السيرة الذاتية: 
يتعلق  فيما  وباألخص  اإليطالية  الحكومة  إدارة  لدى  استشارية  فالفيا  تعمل 
بالحكومة المفتوحة، والمشاركة اإللكترونية، والحوسبة السحابية، والشبكات 
واللوائح  المصدر  ومفتوحة  الحّرة  البرمجيات  تبني  جانب  إلى  االجتماعية، 
المفتوحة  اإليطالية  المجتمعات  في  عضوة  أنها  كما  بها،  الخاصة  التنظيمية 
المصدر  ومفتوحة  الحّرة  البرمجيات  في  الكفاءة  مركز  ورئيسة  المصدر 
بمقاطعة روما، وتقوم بمراجعة وتقييم المشاريع األوربية لتكنولوجيا مجتمع 
المعلومات ومحاضرة بجامعة ال سابينزا بروما في مجال تقنيات اإلدارة العامة، 
الماجستير في  برنامج  العلمية لإلشراف على  باللجنة  فضا عن كونها عضوة 
الخبراء  لجنة  في  وعضوة  بيزا(  )جامعة  المصدر  مفتوحة  البرمجيات  إدارة 
في  فالفيا  تساهم  كما  الرقمي.  للبرنامج  اإليطالية  الوكالة  لدعم  الوطنية 
بإيطاليا  اإللكترونية  والمشاركة  اإللكترونية  الحكومة  عمل  خطط  وضع 
وتقييم المشاريع ذات الصلة. إضافة إلى أنها حاصلة على ماجستير في علوم 

الكمبيوتر. 

فالفيا ماريزونو 
محاضرة بجامعة ال سابينزا في روما 

عنوان ورقة العمل: دور البرمجيات الحّرة ومفتوحة 
المصدر في اإلدارة العامة
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ملخص: 
من  بها؟  المصدر  مفتوحة  المجتمعات  عاقة  وما  الرقمية  االستدامة  هي  ما 
ومناقشة  الرقمية  االستدامة  بمفهوم  التعريف  سيتم  العرض،  هذا  خال 
خصائص المصادر الرقمية المستدامة وشرح لمذا وكيف تساهم المجتمعات 
استعراض  سيتم  كما  رقميا.  مستدامة  برمجيات  خلق  في  المصدر  مفتوحة 
مشروع  مثل  المصدر  مفتوحة  لمجتمعات  مختلفة  ألنشطة  األمثلة  بعض 
مفتوحة  المبادرات  من  العديد  في  التعاون  أهمية  لتوضيح   LibreOffice

المصدر. 

السيرة الذاتية: 
حتى  برن  جامعة  في  الحاسوب  وعلوم  األعمال  إدارة  سترمر  ماتايا  د.  درس 
2005م،وأنهى أطروحة الدكتوراة ببرنامج االبتكار واإلدارة االستراتيجية بالمعهد 
اهتماماته  وتتركز  2009م،  عام  في  بزيورخ  للتكنولوجيا  االتحادي  السويسري 
البحثية حول المجتمعات مفتوحة المصدر ومشاركة الشركات وبعد حصوله 
شركة  وهي   ,Liip AG شركة  في  للعمل  انتقل  الدكتوراة  شهادة  على 
باإلنترنت  خاصة  سريعة  حلول  إنشاء  في  متخصصة  للبرمجيات  سويسرية 

قائمة على التقنيات مفتوحة المصدر. 

ومن بين المواضيع األخرى ، قدم ماتاياس سترمر اإلرشاد والمشورة لكثير من 
الشركات العالمية والجهات الحكومية فيما يتعلق بحوكمة شبكات التواصل 
االجتماعي، والبرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر والبيانات الحكومية المفتوحة. 
كما أنه عضو بمجلس إدارة افي مجموعة المستخدمين السويسرية لألنظمة 
Opendata. وعضو بمجلس إدارة ببوابة البيانات المفتوحة ch/open/ مفتوحة
ch, وأمين سر المجموعة البرلمانية السويسرية لاستدامة الرقمية، فضا عن 
كونه قائد مجموعة عمل األعمال المشتركة مفتوحة المصدر لتوافقية برنامج 

أوفس.

ماتياس سترمر 
رئيس المركز البحثي لاستدامة الرقمية بجامعة برن

عنوان ورقة العمل: االستدامة الرقمية للمجتمعات 
مفتوحة المصدر 



16

ملخص: 
لتوظيف  ومثاال  نموذجا  جوملة  مشروع  أصبح  الماضية،  سنوات  العشر  منذ 
وتوزيع المهارات القيادية وفي بناء مجتمع مفتوح المصدر. وفي هذا العرض، 
في  األولى  أعوام  العشرة  من  المستفادة  الدروس  عن  هرلي  ديفد  سيتحدث 
مفتوحة  المشاريع  على  للعاملين  القيمة  تجاربه  خاصة  وسيقدم  المشروع 

المصدر ليتمكنوا من تقييم مدى نجاحهم. 

السيرة الذاتية: 
مؤسس  أنه  كما  المصدر،  وفتح  لحرية  الداعمين  أهم  أحد  هرلي  ديفد  يعتبر 
لتنفيذ  المصدر  مفتوحة  حرة  منصة  عن  عبارة  وهو   Mautic the مشروع 
المجتمع  مدير  منصب  يشغل  أنه  جانب  إلى  إلكترونيا،  التسويق  عمليات 
المفتوح والمعروف بجوما -وهو ثاني أكبر نظام إدارة محتوى عالميا - إضافة 
قيادة  فريق  في  كعضو  عمله  أهمها  ومن  الكثيرة  التطوعية  إسهاماته  إلى 
اإلنتاجية ومجموعة مشرفوا إطار العمل وغيرها من المجموعات، كما أن ديفد 
http://dbhurley.com وشريك  هرلي مدون يكتب بشكل نشط في مدونته 

فاعل في العديد من األعمال. 

ملخص: 
مؤسسات  في  محوريا  دورا  المصدر  ومفتوحة  الحّرة  البرمجيات  ستلعب 
لنظم  األساسية  البنى  من  يتجزء  ال  جزءا  وستعتبر  والخاص  العام  القطاعين 
وتقنيات المعلومات الضرورية فيها. ويعد حجم األموال المدخرة والمسجلة 
التي من الممكن أن تحققها المؤسسات الحكومية والخاصة نتيجة الستخدام 
البرمجيات الحّرة والمفتوحة موضع جدل ساخن ويصعب مقارنة تلك األموال 
البرمجيات  استخدام  فإن  وطنية،  نظر  وجهة  ومن  منها.  اتحقق  أو  المدخرة 

الحّرة ومفتوحة المصدر تعود بمنافع وفوائد كثيرة على المجتمعات.

السيرة الذاتية: 
درس البروفيسور الدكتور ولفجانج فينك إدارة األعمال في جامعة جوتينجين 
وتخصص نظم المعلومات اإلدارية في جامعة بادربورن اإللمانية، حيث حصل 
من األخيرة على شهادة الدكتوراة في عام 1981م في نظم المعلومات اإلدارية.

ديفد هرلي  
مدير مجتمع جوما المفتوح

عنوان ورقة العمل: توسيع نطاق التطبيقات مفتوحة 
المصدر عالميً المفتوحة 

ولفجانج فينك  
متخصص في إدارة األعمال، ونظم المعلومات 

اإلدارية، والتعاون اإللكتروني، وإدارة التعليم

عنوان ورقة العمل: االستراتيجية لوطنية للبرمجيات 
الحّرة ومفتوحة المصدر والدور المحوري للمؤسسات 

البحثية
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ملخص: 
المصدر  مفتوحة  تقنيات  من  مبنية  إلكترونية  منصة  هي  الحكومية  السحابة 
نظم  تخزين  من  الحكومية  الجهات  تمكين  على  السحابة  هذه  وتعمل 
جهة  تديرها  خاصة  إلكترونية  مركزية  سحابة  في  بها  الخاصة  المعلومات 

حكومية من أجل حماية البنى األساسية لتقنية المعلومات الخاصة بها.

السيرة الذاتية: 
لدى عبد اهلل البرواني 13 عامً  من الخبرة العملية في مجال تقنية المعلومات 
علوما  في  البكلوريوس  شهادة  على  حاصل  أنه  كما  المعلومات.  أمن  وإدارة 
الحاسوب من الواليات المتحدة األمريكية وقد تركز عمله على أمن المعلومات 
وحصل على الكثير من الشهادات في هذا المجال مثل شهادة مهندس نظم 
أمن  نظام  وشهادة  المعلومات  ألمن  معتمد  مدير  وشهادة  مايكروسوفت  
معلومات المؤسسات SABSA. كما عمل لدى وزارة الدفاع لمدة 6 سنوات في 
ين ضابط أمن معلومات أول تقديرا إلنجازاته  مجاالت  وأقسام مختلفة حتى عُّ
وجهوده الكبيرة. كما أسس   العديد من البرامج والمشاريع في وزارة الدفاع  
جانب  إلى  الوزارة  في  نوعه  من  األول  المعلومات  أمن  إلدارة  برنامج  بينها  من 

برنامج تدريبي للموظفين في المجال نفسه.  

ومن ثم انضم عبد اهلل للعمل بهيئة تقنية المعلومات في عام 2006م حيث 
تقلد مناصب إدارية عدة إذ عمل مدير عام لقطاع أمن المعلومات وأشرف على 
من  كجزء  عمان  سلطنة  حكومة  في  المعلومات  أمن  وتعزيز  تطوير  برنامج 

االستراتيجية للحكومة اإللكترونية.

للمملكة  البرواني   اهلل  عبد  توجه  اإلدارة،  إلى  الوظيفي  مساره  توجه  ومع 
2013م  عام  في  األعمال  إدارة  في  الماجستير  شهادة  على  وحصل  المتحدة 
فتكون لديه نظرة جديدة إلدارة األعمال  وتطورت مهاراته اإلدارية على الرغم 
من خلفيته التقنية، وبعد عودته تولى مسؤوليات أكبر بهيئة تقنية المعلومات 
حيث حظي بثقة مجلس إدارة الهيئة وتم تعيينه مديرا عاما على قطاع البنية 
األساسية بالهيئة والذي يشرف على العديد من المشاريع الوطنية المهمة مثل 
المركز الوطني للبيانات، ومركز االتصاالت الوطني ومشروع السحابة الحكومية 

اإللكترونية. 

مثل  المهمة  الوطنية  اللجان  من  العديد  في  عضو  البرواني  اهلل  عبد  أن  كما 
واللجنة  اإللكتروني  للتصديق  األساسية  البنية  لمشروع  التوجيهية  اللجنة 

التوجيهية للتعافي من الكوارث واستمرارية العمل.

عبداللة البرواني  
مدير عام قطاع البنية األساسية بهيئة تقنية المعلومات

عنوان ورقة العمل: السحابة الحكومية مفتوحة المصدر 
التعريف )بمشروع السحابة الحكومية- هيئة تقنية 

المعلومات(
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ملخص: 
تفرضها  قيود  أية  دون  من  الحاسوب  استخدام  يمكنهم  طابك  أن  تخيل 
بها  يرغبون  تعديات  أية  إجراء  يمكنهم  بحيث  التجارية،  المؤسسات  عليهم 
لهم،  االختيار  فيكون  االستخدام،  في  لها  مثيل  ال  مرونة  منحهم  وبالتالي 
تركيب  لعبة  لطفلك  تشتري  وكأنك  محدودة،  ال  إمكانيات  لهم  وتتوفر 
المكعبات بدال من أن تشتري له لعبة سيارة فتراه يصنع بها ما يشاء. وفي هذه 
الورشة، سيتم عرض دراسة لقصص نجاح تطبيق منهج لينيكس في الصفين 

العاشر والحادي عشر.

السيرة الذاتية: 
الشرق  في   LPI التخصصي  لينكس  معهد  ومدير  مؤسس  شقرا  أبو  فراس 
وقيادة  لينيكس  مؤسسة  في  العمل  إجراءات  إدارة  عن  ومسؤول  األوسط، 
نأى  األخيرة  السنوات  وفي  ومعاييرها.  المصدر«  »فتح  واستراتيجية  سياسة 
واتجه  التقنية  للحلول  الفكرية  الملكية  يخص  فيما  التقليدية  الطريقة  عن 
مفتوحة  للتكنولوجيا  التجارية  والمؤسسات  الشركات  استثمار  منهجية  إلى 
العمل  قيمة  زيادة  أجل  من  السحابية  والخدمات  المفتوحة  والبيانات  المصدر 

للعماء، وبخاصة في الصناعات العمودية واألسواق الناشئة.

كما عمل فراس لدى الكثير من المؤسسات المحلية والعالمية حيث قاد تنفيذ 
مبادرة األمم المتحدة لبناء الكوادر البشرية في 22 دولة عربية.

في  وعضو  للمعايير،  الدولية  المنظمة  في  تنفيذي  كعضو  فراس  ويعمل 
من  الكثير  قاد  كما  المعلومات،  تقنية  خدمات  إدارة  لنظام  الدولي  المنتدى 
في  ساهمت  التي  األوسط  بالشرق  التخصصي  لينيكس  بمعهد  المبادرات 
تعزيز زيادة الوعي واعتماد برامج مفتوحة المصدر وتعريب العديد من البرامج 
باللغة  لينيكس  معهد  مصادر  وتوفير  تطوير  جانب  إلى  عالميا  بها  المعترف 

العربية ليتمكن المجتمع العربي من االستفادة منها.

فراس أبو شقرا  
مدير عام معهد لينكس التخصصي في الشرق األوسط

عنوان ورشة العمل: استخدام نظام لينكس في التعليم: 
دراسة: كيفية تحويل المنهج الدراسي للحاسوب من تطبيق 

إلى تعلم مفاهيم
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ملخص: 
تمنح البرمجيات الحّرة مستخدميها إمكانية التصرف بحواسيبهم بحرية تامة 
بحيث يقوم البرنامج بأداء ما يرغب به مطوره، وليس ما يرغب به المستخدم. 
إضافة إلى ذلك، تمكن البرمجيات الحّرة مستخدميها من التعاون مع بعضهم 
المفهوم  هذا  وتفعيل  تطبيق  ويمكن  افضل.  حياتية  سبل  لتوفير  البعض 
الورشة جوانب توظيف  إذ ستتناول هذه  المدارس.  التعليم وباألخص في  في 

البرمجيات الحّرة في التعليم. 

السيرة الذاتية: 
في   )GNU(و لينيكس  لنظامي  الداعمين  أهم  أحد  السعيدي  فهد  يعتبر 
أهم  بين  من  يعتبر  والذي   itwadi.com موقع  العربي،ومؤسس  المجتمع 
وأفضل المواقع العربية المتخصصة في البرمجيات الحّرة. قام بترجمة ونشر 
الكثير من المقاالت حول البرمجيات الحّرة باللغة العربية. وفي عام 2012م، نشر 
فهد السعيدي أول كتاب له والذي كان بعنوان )تعرف على البرمجيات الحّرة( 
الحّرة  البرمجيات  لمبادرة  كمدير  حاليا  السعيدي  فهد  يعمل  العربية.  باللغة 

ومفتوحة المصدر بهيئة تقنية المعلومات. 

ملخص: 
من  باي  الروزبيري  بلوحة   )GPIO pins( والمخرجات  المدخات  دبابيس  تعد   
 Linux و   GNU بنظامي  والمصابيح  المفاتيح  مثل  االجهزة  لربط  الطرق  افضل 
الورشة،  هذه  خال  ومن   .)python( المصدر  مفتوحة  برمجة  لغة  باستخدام 
البرمجية  المشاريع  لربط  التطبيقات  هذه  استخدام  كيفية  على  سنتعرف 

بالعالم الخارجي. 

السيرة الذاتية: 
األخيرة  الدراسية  السنة  في  حاسوب  علوم  بكلوريوس  طالبة  المحاربي  عنود 
بجامعة السلطان قابوس، ورئيسة جماعة البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر 
من  الكثير  وقدمت  الفعاليات  من  العديد  في  وشاركت  نظمت  بالجامعة. 
كونها  عن  فضا  المصدر،  ومفتوحة  الحّرة  البرمجيات  مجال  في  المحاضرات 
على  تدريبي  برنامج  وضع  على  تعمل  حيث  الهندسية  بالقرية  نشيطة  عضوة 

لوحة روزبيري باي لتعريف المجتمع العماني بمزاياها واستخداماتها.

فهد السعيدي  
الحّرة  للبرمجيات  الوطنية  المبادرة  مشاريع،  إدارة  أخصائي 

)ITA( ومفتوحة المصدر بهيئة تقنية المعلومات

عنوان الورشة: استخدام البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر 
في المدارس

عنود المحاربي   
مدرسة بالقرية الهندسية

عنوان ورشة العمل:مقدمة للوحة روزبيري باي
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ملخص: 
تهدف ورشة العمل إلى التعريف بالبنية األساسية لنظام التصديق اإللكتروني 
)PKI( وبأهم الخدمات التي يقدمها المركز الوطني إلصدار الشهادات الرقمية 
)NDCC( بهيئة تقنية المعلومات، كما ستتحدث عن التشفير الرقمي والتوقيع 
اإللكتروني إضافة إلى نظام التشفير المتماثل وغير المتماثل إلى جانب الحديث 

عن الفرق بين نظام التصديق اإللكتروني العام والخاص. 

السيرة الذاتية: 
تقنية  بهيئة  اإللكتروني  التصديق  بمشروع  مهندس  الهنائي  محمود 
المعلومات، ومدير أنظمة مرخص من شركة رد هات وحاصل على بكلوريوس 
جامعة  من  الحاسوب-  وأنظمة  –شبكات  والحاسوب  الكهرباء  هندسة  في 

السلطان قابوس. 

ملخص: 
يمكن تعريف مودل على أنه منصة تفاعلية تعزز البيئات  التعليمية التقليدية، 
وبما أنها أداة تعليمية إلكترونية فهي تحتوي على مجموعة كبيرة من المزايا 
كما  الدرجات.  وسجل  التقويم  مثل  عليها  المتعارف  تلك  جانب  إلى  المبتكرة 
مختلفة  مجاالت  في  توظيفها  ويمكن  متميزة  افتراضية  تعليمية  بيئة  تعتبر 
من بينها التعليم والتدريب والتطوير إضافة إلى بيئات العمل، ومن خال هذه 
باستخدام  متكامل  تدريبي  برنامج  تصميم  كيفية  استعراض  سيتم  الورشة 

نظام مودل.

السيرة الذاتية: 
والحاسب  الكهرباء  هندسة  كلية  من  بكلوريوس  خريج   – العبري  علي  بن  غالب 
 5 من  أكثر  منذ  رفد  بشركة  تنفيذي  ومدير  قابوس،  السلطان  جامعة  من  اآللي 
سنوات ، ويتركز عمل الشركة في تصميم المواقع اإللكترونية باستخدام أنظمة 
داعمة  حلول  تقدم  كما  وجوما،  كووردبريس  المصدر  مفتوحة  محتوى  إدارة 
باستخدام  الملفات  وإدارة  وأرشفة  مودل  نظام  باستخدام  اإللكتروني  للتعليم 
نظام ألفرسكو وأوبن كي أم . غالب العبري حاصل على شهادة منشئ مقررات 
جوجل  لتطبيقات  معتمد  شريك  أنه  كما   MCCC مودل  من  معتمدة  مودل 
لألعمال، ومهتم بتعريب التطبيقات البرمجية. كما شارك في مؤتمر البرمجيات 

الحّرة والمفتوحة المصدر عام 2013 في عمان بجامعة السلطان قابوس.

محمود الهنائي  
مهندس بمشروع التصديق اإللكتروني، 

هيئة تقنية المعلومات 

عنوان ورشة العمل: البرمجيات الحّرة ومفتوحة 
المصدر المستخدمة في نظام التصديق اإللكتروني 

)مشروع التصديق اإللكتروني(

المهندس غالب العبري 
المدير التنفيذي لشركة رفد

عنوان ورشة العمل: التعلم عن بعد عن طريق 
 Moodle استخدام نظام
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ملخص: 
 أردوينو هي شركة مصنعة للبرمجيات واألدوات مفتوحة المصدر ولها مجتمع 
مجموعات  وتصنيع  بتصميم  تختص  التي  المشاريع  من  بالكثير  يقوم  مفتوح 
االستشعار  بإمكانها  والتي  تفاعلية  وكائنات  رقمية  أجهزة  إلنشاء  ادوات 
المتحكمات  من  مجموعة  على  المشروع  يقوم  الخارجي.  بالعالم  والتحكم 
باستخدام  إيطاليا  في   Smart Projects مجتمع  بواسطة  المصنعة  الدقيقة 
32بت.  بسعة   Atmel ARM ومعالجات  8بت  بسعة   ATML AVR متحكمات 
مشاريع  تطوير  كأداة  وتطبيقاتها  أردوينو  لوحة  الورشة  هذه  وستقدم 

مفتوحة المصدر. 

السيرة الذاتية: 
سليمان الحبسي، طالب بكلوريوس هندسة نظم وشبكات الحاسب اآللي من 
الهندسة  بكلية  أقران  ,ومعلم  األخيرة،  السنة  في  قابوس  السلطان  جامعة 
مجال  في  التدريبية  الدورات  من  العديد  قدم  قابوس،  السلطان  بجامعة 
 PCB المطبوعة  اإللكترونية  الدوائر  لوحات  وتصميم  التطبيقية  اإللكترونيات 
سليمان  أدار  كما   .Proteus VSM المحاكاة  وبرنامج   VB.net برمجة  ولغة 
الحبسي قسم البحث والتطوير بالقرية الهندسية لمدة عامين، وترأس جماعة 
معهد  مشروع  على  وأشرف  2010م  عام  في  بالجامعة  المعلومات  تقنية 
مختبر  في  عمل  كما  2011م.  عام  في  بالجامعة   IEEE واإللكترونيات  الكهرباء 

تصميم األنظمة الدقيقة بجامعة بنسلفانيا ستيت لمدة 12 إسبوع. 

ملخص: 
المؤسسات  ألحد  معماري  لتصميم  محاكاة  نموذج  العمل  ورشة  تستعرض   
المعروفة في السلطنة، وستمنح الحضور فرصة التعرف على أهم األدوات التي 
كيفية  على  عملي  تدريب  إلى  إضافة  المشروع  ذلك  الستكمال  توظيفها  تم 
استخدامها. وتركز محاكاة التصاميم المعمارية في برنامج بلندر بشكل كبير 

على الجانب الجمالي أكثر من التركيز على الجوانب العلمية. 

نبذة عن جماعة البرمجيات الحّرة والمفتوحة المصدر:
 ،2010 خريف  فصل  في  المصدر  والمفتوحة  الحّرة  البرمجيات  جماعة  تأسست 
قابوس.  السلطان  بجامعة  والمعلومات  اإلتصاالت  بحوث  مركز  مظلة  تحت 
 )ITA( تولدت الجماعة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تقنية المعلومات
وجامعة السلطان قابوس من خال مبادرة دعم البرمجيات الحّرة التي تبنتها 

الهيئة كإحدى مبادرات عمان الرقمية.

سليمان الحبسي  
مدرس بالقرية الهندسية 

Arduino عنوان ورشة العمل: نبذة عن لوحة

آمنة المنذرية  
عضوة بجماعة البرمجيات الحّرة ومفتوحة المصدر بجامعة 

السلطان قابوس

عنوان ورشة العمل: أدوات برنامج بلندر للتصميم المعماري 
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ملخص: 
حيث  من  عمان  بسلطنة  الحكومية  السحابة  بنية  على  الورشة  هذه  تركز   
استعراض الجوانب المتعلقة باألجهزة والشبكات والتركيز على جوانب تكامل 
األوبنستاك واستخدام أدوات إدارة تكوين مفتوحة المصدر في مراحل العمل. 

السيرة الذاتية: 
إليا الفنسون مصمم بنية السحابة الحكومية بهيئة تقنية المعلومات. حاصل 
على ماجستير في علوم الحاسوب من جامعة تارتو األستونية، ولديه 10 سنوات 
والتجارية  األكاديمية  المشاريع  من  الكثير  في  عمل  حيث  العملية  الخبرة  من 
 KTH PDC بشركة  البيانات  إدارة  مجال  في  المشاريع  من  العديد  نفذ  كما 
وطور نظاما صحيا إلكترونيا بجمهورية أستونيا، كما ساهم في مشروع إنشاء 
منصة  إنشاء  جانب  إلى  البلقان،  لدول  اإللكتروني  والبحث  للتعليم  الشبكات 

افتراضية عالمية للتواصل البحثي المباشر.  

إلجا اليفنسن   
مصمم بمشروع السحابة الحكومية بهيئة تقنية المعلومات 

عنوان ورشة العمل: إنشاء السحابة الحكومية بسلطنة عمان من 
عناصر مفتوحة المصدر
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الرعاة

الداعمون

المنظمون


