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وم حرية البرمجيات فى مكتبة السكندريةي

 يوم حرية البرمجيات, السكندرية،الرابع والعشرون من اغسطس– يسرنا أن نعلن لكم عن يوم حرية البرمجيات
 هو احتفال سنوي عالمي يقام في جميع أنحاء العالم بغرض نشر مفاهيم البرمجيات الحرة بالضافة إلى تشجيع

.الفراد على استخدامها والمشاركة في تطويرها 

 الحتفال بيوم حرية البرمجيات سيستمر لمدة ثلثة ايام  أبتداء من الرابع والعشرين من اغسطس في مكتبة
 الهدف الساسي من وراء هذه الحتفالية هي تشجيع مستخدمي الحاسب للتعرف على البرمجيات. السكندرية 

 الحرة ذات المصدر المفتوح بالضافة إلى التعرف على المجتمعات التي تقوم بتطويرها و نشرها حول العالم و
.علي كيفية المشاركة في هذه المجتمعات 

 كما إنها ترحب بمن ليس لديهم, تستهدف الحتفالية الشخاص المهتمين بالبرمجيات الحرة ذات المصدر المفتوح 
 و بالتأكيد نتمنى حضور من لديهم, معرفة سابقة بالبرمجيات الحرة و يرغبون في التعرف عليها و استخدامها 

 خبرة في مجال البرمجيات الحرة ليفيدوا  الخرين و هذا هو أساس ثقافة التعاون و المشاركة التي قامت عليها
.البرمجيات الحرة ذات المصدر المفتوح

 و هي مؤسسة ل تهدف Software Freedom International (SFI(هذا الحتفال تحت رعاية  مؤسسة   
 للربح و تعمل على دعم احتفاليات حرية البرمجيات  في جميع دول العالم عن طريق تشجيع  المتطوعين الذين

.تتلخص مهامهم في التأثير على المستوى المحلى و إيصال مفاهيم حرية البرمجيات لفراد المجتمع 

: مجموعات مختلفة وهم  3هذا العام المتطوعين في السكندرية من  
1 -Open Source University Meet up (OSUM) Club ملتقى البرمجيات الحرة بجامعة السكندرية 
2 -Alexandria Association of Computing and Machinery (ACM) Chapter
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:وسوف يتم تنفيذ العديد من النشاطات خلل مدة الحدث وهي

:محاضرات صغيرة للتعريف بكل ما يختص بالبرمجيات الحرة ومجتمعها وستتضمن- 1         

) الستخدام اليومي – الدارة – التطوير)  (Linux(نظام التشغيل ●
)C, Java, PHP, Ruby, Python(لغات البرمجة ذات المصدر المفتوح  ●
.من البرمجيات الحرة ) الحتكارية(بدائل البرمجيات المغلقة ●
.ثقافة المجتمعات الخاصة بالبرمجيات الحرة●
.مستقبل الحوسبة ودور البرمجيات الحرة في صناعته●
.المان على الحاسبات العاملة بالبرمجيات الحرة●

 سوف تقام العديد من المحاضرات العملية لشرح عمليات تنصيب و تعديل و استخدام البرمجيات- 2         
.                                     الحرة

.مكاتب للتعريف بمجتمع حرية البرمجيات و شرح كيفية استخدامها- 3         
 مجموعات دراسية تقوم بتقديم إرشادات للمشاركين عن كيفية تعلم المزيد عن البرمجيات الحرة ذات- 4         

.المصدر المفتوح
 المسابقات ذات مستويات مختلفة تهدف إلى حث المشاركين على زيادة معرفتهم و قراءة معلومات- 5        

.أكثر
 يسعدنا أن نتقدم بدعوة جميع الشخاص في السكندرية لمشاركتنا الحتفال بيوم حرية البرمجيات والستفادة

.معنا
:لمزيد من المعلومات يمكنك التصال ب 

أحمد عمارة -  
المنسق العام

0102650475: هاتف
 ahmedemara0@gmail.com: البريد اللكتروني

رانيا سلمة-  
0161006924: هاتف

rania.ibrahim.salama@gmail.com: البريد اللكترونى

:بالضافة أيضا إلى الصفحة الخاصة بالحدث على الويب 
http://softwarefreedomday.org/
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