


تتلخص رسالة الجمعية العمانية لتقنية المعلومات في تنسيق وتوحيد جهود 
العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوطيد التعاون بينهم 
للمساهمة في نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سلطنة 
ُعمان ، كعامل مساعد ومكمل للمشاريع الوطنية التي تهدف إلى النهوض 

بنهضة عمان في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

رسالتنا



احتضان متخصصي تقنية المعلومات واالتصاالت  في السلطنة 	 
المستخدمين منهم أو ذوي الخبرة لتبادل الخبرة والمعرفة .

إشراف الجمعية على جميع البرامج والتقنيات بالسلطنة ، وتوليها  	 
المسؤولية في المجاالت المتعلقة بتنقية المعلومات ، وان يكون هذا 

إختصاص أصيل للجمعية فقط.
المساهمة بالمشورة ألي جهة طالبه أكانت في وضع اإلستراتيجيات أو 	 

التخطيط أو العمل التقني .
ترويج البحوث و الدراسات و التطبيقات المحلية عبر اإلنترنت .	 
نشر الثقافة والوعي في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت للجميع 	 

في السلطنة .
توفير النصح واإلرشاد لالستخدام األمثل لتقنية المعلومات .	 
وضع األسس و المعايير لالستخدامات المختلفة لتقنية المعلومات 	 

واالتصاالت .
اإلسهام في التعريب ونشر الثقافة العربية في مجال تقنية 	 

المعلومات واإلنترنت .
إيجاد قاعدة بيانات موجزة ومفهرسة لخدمات تقنية المعلومات 	 

واالتصاالت في السلطنة .
إقامة العالقات بتبادل الخبرات و المعرفة وحضور النقاشات و 	 

المؤتمرات المشتركة مع جمعيات ومنظمات مثيله في دول الخليج 
والدول العربية ودول العالم األخرى .

أهدافنا



أهدافنا

تنظيم لقاءات وفعاليات تخصصية دورية لألعضاء	 
تنظيم لقاءات وفعاليات دورية لألعضاء .	 
تبادل الخبرات بين المتخصصين في السلطنة .	 
إحتضان الطلبة الجامعيين المختصين والهواة في مجال تقنية 	 

المعلومات واالتصاالت وصقل مواهبهم العملية.
إحتضان مشاهير وسائل التواصل االجتماعي المختصين في مجال 	 

تقنية المعلومات واالتصاالت في السلطنة.
تنظيم الندوات وورش عمل تدريبية لألعضاء و المتخصصين في مجال 	 

تقنية المعلومات واالتصاالت.
إصدار المنشورات التوعوية في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت. 	 
تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في السلطنة أو دعمها بشكل 	 

دوري .
دعم البحوث في المجاالت المختلفة لتقنية المعلومات واالتصاالت .	 
العمل على إبراز البحوث و التطبيقات المحلية في المحافل العالمية	 
االنضمام إلى جمعيات أو هيئات متخصصة مثيلة داخل أو خارج 	 

السلطنة وفقا ألحكام القانون .
تبادل الزيارات مع متخصصين في تقنية المعلومات واالتصاالت من 	 

خارج السلطنة وفقا ألحكام القانون.
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مجال عمل الجمعــــية 



10150

3006

تم تنظيم العديد من 
المبادرات المتعلقة 
بتقنية المعلومات 

واالتصاالت.

تم خالل الفترة الماضية 
تسجيل عدد من األعضاء 
بلغ عددهم أكثر من 300 

عضو

تم إستقبال أكثر من 
150 مقترح بحثي

تم خالل الفترة الماضية 
تسجيل عدد من األعضاء 

بلغ عددهم أكثر من 300 
عضو

إنجازات 
الجمعية



إنجازات  الجمعية
COVID-19 خالل

5
تم تنظيم أكثر من 5  

مبادرات

2
تم تنظيم مؤتمرين 

COVID-19 خالل



تم خالل النصف األول من عام 2021 ..

14 لقاء إذاعي 
ووتلفزيوني وأخبار 

صحفية

50 منشور 
توعوي

6 ورش 
عمل



شكرا لكم

@oits_omanoits.om info@oits.om


