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مايكروسوفت آأس المخّيلة المحلية ويشارك بالمسابقة    األميرآية فاز بمسابقة   فريق
  الدولية

  
مسابقة    بيروت بالجائزة األولى في   فور دبليو من الجامعة األميرآية في   دي   فاز الفريق الطالبي

وهما من    يتأّلف الفريق من الطالبين وجيه بوآرم ودانيال حداد،  . مايكروسوفت آأس المخّيلة المحلية
  وقد تفّوق فريقهما على    . 2003   العام   الجامعة في   دائرة شابة تأسست في   وهي   دائرة علوم الكمبيوتر،

ن الجامعة بيروت وفرقاء م   من بينهم فريقان آخران من طالب الجامعة األميرآية في   آخر،   فريقًا   12 
وبيروت    واليسوعية،   واللويزة،   واألميرآية للعلوم والتكنولوجيا،   ، ) بيروت وجبيل (  اللبنانية األميرآية

  .   باإلضافة إلى الثانوية الكندية   واللبنانية الدولية،   وهايغازيان،   والكسليك،   العربية،
مسابقة مايكروسوفت آأس المخّيلة    للمشارآة في   وقد تأّهل فريق بوآرم وحداد بعد فوزه المحّلي 

.  العالم   مسابقة التكنولوجيا األولى للطالب في   وهي .  تموز القادم   نيويورك في   ستقام في   التي   الدولية،
دولة قد  120   وآان أآثر من ثالثمئة ألف طالب من  . يتطلعان إليها بحماس   وقال بوآرم وحداد إنهما 

وقد توّجه رئيس دائرة علوم الكمبيوتر الدآتور   . العام الماضي   هذه المسابقة الدولية في   وا فيشارآ
بيروت على مشاريعها    جورج ترآية بالتهنئة إلى الفرق الثالثة المشارآة من الجامعة األميرآية في

   .  اإلبداعية
قام بوآرم وحداد بتطويرها باستخدام  هو لعبة فيديو تعليمية   مشروع بروجيل،   والمشروع الفائز،

  وتهدف اللعبة لتثقيف الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات واثني .  تكنولوجيا خاصة بهما
وتقول مايكروسوفت إنها تسعى عبر مسابقتها   . البلدان النامية   عشرة سنة حول اضمحالل الغابات في 

  التكنولوجيا لتطوير حلول مبتكرة لبعض أصعب المشاآل فيإلى حمل العلماء الشباب على استخدام 
وصحة    والمساواة بين الرحل والمرأة،   وتعميم التعليم،   العالم من مثل القضاء على الفقر والجوع، 

والشراآة    واالستدامة البيئية،   االيدز،/ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب   وصحة األم،   الطفل،
اطلقت    قبل تسعة اعوام، : " وقالت السيدة ليلى سرحان سالم مديرة مكتب مايكروسوفت لبنان  .  العالمية

ما  .  يستطيعون تغيير العالم وهم سيفعلون ذلك   من فكرة أن الطالب   مايكروسوفت هذه المسابقة انطالقًا
اإلصرار على إحداث    تبادل االفكار وخصوصًارأيتموه اليوم هو نتيجة اشهر عديدة من العمل الشاق و

آان لدينا مجموعة آبيرة    هذه السنة، .  معالجة بعض التحديات العالمية األآثر إلحاحًا   في   تغيير ايجابي
  ولكن لألسف فريق واحد من آل بلد   نيويورك،   تستحق أن تمّثل لبنان في   من المشاريع الممتازة التي

من    1975   العام   تأسست في   هذا وُتعتبر شرآة مايكروسوفت التي  ". ة بنهائيات المسابقةيمكنه المشارآ 
إنتاج برامج الكمبيوتر والخدمات التقنية المتطورة لإلنترنت والبرمجة    في   الشرآات الرائدة عالميًا

   . المنزلية والبرامج الخاصة
  



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

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