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مسابقة جوائز    في    األولى   يفوز بالجائزة   أعيد تصميمه   الذي   موقع األميرآية اإللكتروني

 اإلنترنت العربية لفئة الجامعات
 

أآاديمية جوائز    من جوائز بيروت من بين ستمئة جامعة بالجائزة األولى   فازت الجامعة األميرآية في
  . ُأعيد تصميمه   الذي   على موقعها االلكتروني لفئة الجامعات   العالم العربي   االنترنت في

 
  المساعد للتسويق واإلعالم في نائب الرئيس   وقد تسّلم الجائزة نيابة عن الجامعة السيد عمر عودة،

حزيران    7   بيروت في   يسيا فيفندق الفين   احتفال أقيم في   وذلك في   بيروت،   الجامعة األميرآية قي 
 .    الجاري

  الشخصيات والمتخصصين في المسابقة باإلضافة إلى آبار   وحضر هذا الحدث الهام الفائزون في 
االقتصاد    عن خبراء في   فضًال   الحكومية، والشخصيات   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

الضيوف من  وغيرهم من   وممثلين عن وسائل اإلعالم،   يين،والمصرف   والدبلوماسيين، واألآاديميين
  . أنحاء الدول العربية

 
قام أعضاء لجنة التحكيم وآذلك  للجامعة لنيل الجائزة األولى بعد أن   وقد تم اختيار الموقع االلكتروني

  عة األميرآية فيبتقييم موقع الجام   بيروت ودبي   والتقنية في مجال التصميم   متخصصون إقليميون في
اختير موقع الجامعة على    الذي واستند المعيار .  إلى المعايير الدولية لتكنولوجيا اإلنترنت   استنادًا بيروت 

 وسهولة االستخدام   ذلك الجانب التقني   بما في   الموقع،   اإلبداع في على   أساسه للفوز بالجائزة األولى،
 .   فضال عن التفاعل   بصرية وجمالياتها،وحلول التصاميم ال   والتجول،

الصفحات المكونة للموقع    تضمن المعيار مضمون وهيكل الموقع واالتساق في   وعالوة على ذلك، 
  . الرئيسي

 
للمواقع اإللكترونية لتشجيع  وترعى مسابقات   آل أرجاء العالم العربي   األآاديمية في    هذا وتنشط

قد أقامت من قبل مسابقات ألفضل مواقع اإلنترنت  وآانت .  قة وفّعالةوترويج إنشاء مواقع خّال
  . والضيافة   والمصارف،   للحكومات االلكترونية،

 
فئة    بجائزة أفضل إبداع في   سابقًا أعيد تصميمه قد فاز   بيروت الذي   وآان موقع الجامعة األميرآية في

  . الجامعات اللبنانية
 



شكلها    التي   اإلنترنت، بيروت لجنة اإلشراف على   وقادت إعادة تصميم موقع الجامعة األميرآية في
  لتحسين المحتوى،    2009   تشرين األول   بيتر دورمان في بيروت الدآتور   رئيس الجامعة األميرآية في

  . وسهولة التجوال   واإلخراج،   والتصميم، 
 

وعملت بشكل وثيق مع    الرئيسية، ين من جميع آليات الجامعة والوحدات اإلداريةوقد ضّمت اللجنة ممثل
  . 2010   آب   اآتمل في   الموقع الذي مكتب اإلعالم والتسويق إلعادة تصميم

 
 

  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   ليم العاليللتع 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   كالوريوس،يناهز مائة برنامج للحصول على الب   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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