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 الجامعة األميركية في بيروت فازوا بالمسابقة الوطنية لبرمجة الكمبيوترطالب 
 

نّظمت دائرة علوم الكمبيوتر في الجامعة األميركية في بيروت  يومي الجمعة والسبت 
وتر. وقد أيلول الجاري المسابقة الجامعية اللبنانية السادسة لبرمجة الكمبي 62و 62

جامعة لبنانية. وضم كل فريق ثالثة  31تنافس فيها عشرون فريقاً من الطالب، يمثلون 
طالب. وقد توّجب على كل فريق أن يحّل عشرة أسئلة صعبة حول برمجة الكمبيوتر. 

وفاز طالب الجامعة األميركية في بيروت بالمراتب األربع األولى للمسابقة. وقد حصل 
لفائز بالمرتبة األولى على جهاز آيباد. وحصل أعضاء الفريق كل عضو في الفريق ا

الفائز بالمرتبة الثانية على أجهزة جي بي اس فيما حصل الفريق الفائز بالمرتبة الثالثة 
 على كاميرات رقمية.

وقد تألف الفريق الفائز بالمرتبة األولى من الطالب رين عضيمي وجيمي سعادة 
 اس.وسامر بخعازي ودّربه ناجي نح

وقد دّرب ناجي نحاس أيضاً الفريق الفائز بالمرتبة الثانية والذي تألف من الطالب 
 عزالدين القطب وريان قانصوه وسيريل تمرز.

وتألف الفريق الفائز بالمرتبة الثالثة من الطالب كنان دق الباب وعلي شري وفاطة 
 مكي. وقد دّربه محمد جابر.

ذين فازوا بالمرتبة الرابعة وهم باسل المبسوط وقد دّرب محمد جابر أيضا الطالب ال
 وجوليا الزيني وعلي األمين.

وقال وسيم الحاج، رئيس دائرة علوم الكمبيوتر في الجامعة، أن المسابقة شّكلت مناسبة 
ممتازة للطالب الذين يدرسون علوم الكمبيوتر، وهندسة الكمبيوتر، والنُظم المعلوماتية 
لالدارة، ومواضيع مختلفة في تكنولوجيا المعلومات، إلظهار مهاراتهم ولمقابلة طالب 

كما أن المسابقة التي جمعت أفضل المبرمجين تهّيء الفرق من مؤسسات أُخرى. 
 المختلفة للمشاركة في مسابقات البرمجة االقليمية والعالمية.

وسيتمّكن الفائزون في المسابقة الوطنية من المشاركة في المسابقات االقليمية التي ستقام 
 تشرين الثاني من هذا العام. 31-31في شرم الشيخ في 

 



 

   

  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   3122العام    بيروت في   ت الجامعة األميركية فيتأسس  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8500   حواليمن    اً طالبي   أعضاء وجسماً   600  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حالياً 
  . سريراً    164    فيه   يضم مستشفىً    الذي   مركزها الطبي   في   وتدريباً    طبياً    كما توّفر تعليماً   . الطب   في
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