


اعتمد اليوم الوطني لتقنية المعلومات بمقترح مقدم من المنظمة الليبية لتقنية المعلومات واالتصاالت

إلى الحكومة الليبية في منتصف أبريل 2021، العتماد الأول من يونيو يوما وطنيا ومناسبة وطنية لالحتفال

بتقنية المعلومات داخل ربوع ليبيا، وقد أقر بموجب القرار 79 لعام 2021. َسُتَنّظم خالل اليوم الوطني

لتقنية المعلومات الكثير من الأنشطة المتعلقة بهذه المناسبة، حيث ستعقد حلقات النقاش وورش العمل،

وُتفتتح المعارض لإشهار المشاريع والشركات التقنية المعلوماتية المحلية، كما سَتجري التوعية بأهمية

التقنية وأمن المعلومات للمواطنين، إضافة إلى أنشطة الشركات والمؤسسات بجميع أحجامها. يستهدف

هذا الحدث المتخصصين والهواة في مجال التقنية، ويسعى لخلق فرص للتعاون والتشبيك، ونشر الوعي

التقني داخل أراضي الوطن، كما يتيح لنا الظهور بصورة الئقة أمام الدول المجاورة والعالم.

نبذة عن اليوم الوطني لتقنية المعلومات



نبذة عن احتفالية مدينة بنغازي باليوم
الوطني لتقنية المعلومات

بمناسبة اليوم الوطني لتقنية المعلومات تنظم شركة حلول

التقنية لتقنية وأمن المعلومات ومنظمة شباب بنغازي للتقنية

وريادة الأعمال حدث فريد من نوعه عن التقنيات المستقبلية

تحت اسم "Futuristic technologies" في مدينة بنغازي

بإشراف المنظمة الليبية لتقنية المعلومات واالتصاالت ورعاية

شركة العنكبوت الليبي وعدة شركات محلية لمناقشة وتسليط

الضوء على الصناعات التقنية الُمستقبلية مع جلسات الحوار

الخاصة بالشركات "B2B" بتنظيم شركة المنظومة المتجددة

لتقنية المعلومات. ستنطلق االحتفالية من المسرح الشعبي

2022/6/1 الموافق لمدة يوم واحد في مدينة بنغازي بتاريخ

الأربعاء.



شركات التقنية والمؤسسات العامة والخاصة المحلّية التي ُتعنى

بالعمل التقني.

مطوروا وُمبرمجوا المواقع والتطبيقات والمهتمون بالتدوين التقني.

أصحاب المشاريع التقنية الرائدة.

شخصيات اعتبارية ذات تأثير في صناعة القرارات التقنّية.

طالب الجامعات التقنية و المهتمين بالمجال من العاملين فيه.

البنوك والشركات العالمّية العمالقة من الممولين المحتملين للمبادرات

التقنية الصغرى.

فرق الروبوتات والمهتمون بمجال الروبوتكس.

محترفوا ألعاب الفيديو.

منظمات المجتمع المدني التقنية ومطلقوا المبادرات المحلية للتقنية.

رواد المجتمع التقني في شتى أنحاء ليبي.

من هم المدعوون إلى اليوم الوطني للتقنية؟



Futuristic Technologies جدول أعمال
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نبذة عن شركة حلول التقنية:

حلول التقنية مؤسسة ليبية متخصصة في مجال
تقنية وأمن المعلومات وخدمات الحماية الرقمية.

خدماتنا:

بخبرة ال تقل عن عشرة سنوات في مجال الأمن
السيبراني نقدم لكم كل ما تحتاج له مؤسساتكم
وشركاتكم للوقاية من مخاطر الهجمات السيبرانية،
حماية وتأمين لمراكز البيانات والشبكات الداخلية
والُبنى التحتية، فحص وُمعالجة الثغرات الأمنية
لمواقع الويب وتطبيقات الموبايل، نُقدم بخدماتنا كل
ما يلزم للحفاظ على أمن وخصوصية وسالمة بياناتكم

الرقمية.



نبذة عن منظمة بايت – شباب بنغازي للتكنولوجيا وريادة
الأعمال:

BYTE - (منظمة شباب بنغازي للتكنولوجيا وريادة الأعمال)

تأسست على أساس مشاركة المواطنين في التنمية
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع المحلي من خالل
استخدام التكنولوجيا وتطوير ريادة الأعمال لتعمل عن
كثب مع المجموعات المختلفة داخل المجتمع وتشراكهم
من خالل وسائل حديثة ومبتكرة لتوفير الخبرة والموارد
والمعرفة والمهارات لتلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته

لتمكينه معرفيًا وتقنيًا.



نبذة عن المنظمة الليبية لتقنية المعلومات
واالتصاالت:

هي منظمة غير ربحية، انطلقت في أغسطس 2020
من قبل مجموعة من التقنيين والمهتمين بالمجال
التقني والتطوعي، وهي تهدف إلى رفع الوعي
التقني المجتمعي على كافة الأصعدة، ورفع
مستوى إدراك المواطنين لأهمّية الكنز الذي
يمتلكونه بين أيديهم من أجهزة ذكية وإنترنت، يمكن

االستفادة منها بكل شكل ممكن، وتعّلم أي شيء
من خالله.



نبذة عن شركة العكبوت الليبي:

تساعد شركة العنكبوت الليبي لتقنية المعلومات
المؤسسات باختالف أحجامها على إقامة أعمال تجارية
إلكترونية ناجحة على شبكة المعلومات العالمية، حيث
تقدم الشركة لزبائنها منذ العام 2002 خدمات فنية إبداعية
عدة كتسجيل ومنح أسماء النطاق والتطوير الإلكتروني
على شبكة المعلومات العالمية وتصميم واستضافة
المواقع وغيرها من الحلول وخدمات التطوير المصممة

للأفراد والمؤسسات التجارية الصغيرة منها والكبيرة.



نبذة عن شركة المنظومة المتجددة:

سنواتها تأسست شركة المنظومة المتجددة سنة 2012 واشتهرت في
العشر بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التقنية لعمالئها في مجال
تقنية المعلومات بحلول مبتكرة وموثوقة لتلبية احتياجات وأهداف
العمالء بتنوع تخصصاتهم بحلول ذكية دعمًا القتصاد معرفي و تنمية

مستدامة أفضل لريادة االعمال.

:B2B نبذة عن حدث

ملحقًا بالحدث الرئيسي، سيتم تنظيم جلسات لمناقشة الفرص االستثمارية
بين القطاعين الخاص والعام، بالإضافة للشركات الناشئة والمستثمرين
ليتم عرض مشروعاتهم وأفكارهم التي من شأنها زيادة انتاجية القطاعات
المختلفة ورفع كفاءة الأعمال محليًا، بالتعاون مع شركة المنظومة

المتجددة لتقنية المعلومات.
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التغطية الإعالمية والفيديوغرافي.

:WikiLibya - ويكيليبيا
شركة مستقلة، غير حكومية، تأسست في 4 يوليو
2017 في مدينة بنغازي - ليبيا. لها تاريخ ناجح في
مجاالتهم من الصحافة والإعالم والعالقات العامة

والتسويق بجميع أنواعه.

المنظـــم الإعـــالمـــي

والموشن غرافيك. خطة التصميم

:WHY Studio نبذة عن
استوديو ابداعي في بنغازي، ليبيا يبتكر الحلول
االستراتيجية بمساعدة محتوى مرئي مميز
وهادف ليلهم المؤسسات ورواد الأعمال في

رواية قصة عالمتهم التجارية.

المنظـــم الإعـــالنـــي



شكــراً لكــم
THANK YOU


