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العالم    يفوز بجائزة أفضل إبداع من أآاديمية جوائز االنترنت في   موقع األميرآية اإللكتروني

  العربي
  
العالم    منحت أآاديمية جوائز االنترنت في   بيروت،  -  غراند أوتيل   فندق حبتور   احتفال أقيم في   في

  مواقع االلكترونية للجامعات اللبنانية إلى موقع الجامعة األميرآية فيال   في  " أفضل إبداع "  جائزة   العربي
   . آان قد ُأعيد تصميمه   والذي   بيروت االلكتروني، 

  
  الجامعة األميرآية قي   نائب الرئيس المساعد للتسويق واإلعالم في   وقد تسّلم الجائزة السيد عمر عودة،

   . بيروت 
  

وترعى مسابقات للمواقع اإللكترونية لتشجيع وترويج    أرجاء العالم العربي آل   وتعمل األآاديمية في
وآانت قد أقامت من قبل مسابقات ألفضل مواقع االنترنت للحكومات  .  إنشاء مواقع خّالقة وفّعالة

   . والضيافة   والبنوك،   االلكترونية،
  

لجنة أعاد الرئيس    وهي   بيروت،   آية فيالجامعة األمير   وآانت لجنة اإلشراف على شبكة االنترنت في
موقع    لتحسين المستوى والتصميم واإلخراج في   2009   تشرين األول   الدآتور بيتر دورمان تشكيلها في

   . قد قادت مجهود إعادة تصميم الموقع   آل صفحاتها،   وفي   الجامعة االلكتروني
  

وقد عملت بشكل وثيق مع  .  عة والوحدات اإلدارية الرئيسيةوتتشّكل اللجنة من ممثلين لكل آليات الجام
   . 2010   آب   اآتمل في   مكتب اإلعالم والتسويق إلعادة تصميم الموقع الذي

  
أن التصميم    قائًال   الجامعة،   وقد هّنأ الرئيس الدآتور دورمان لجنة اإلشراف على شبكة االنترنت في

   . يبرز الشخصية الجوهرية للجامعة وينقل بشكل سلس بياناتها المهّمة ومعلوماتها   الجديد للموقع
  

  حين أعدنا تصميم الموقع االلكتروني، : " وشكر السيد عودة أعضاء اللجنة وأفراد أسرة الجامعة قائًال
يوازن بين    دللتأآد أن التصميم الجدي   وأساتذة وموظفين،   استمزجنا آراء طالب حاليين ومستقبليين، 

ينال الثناء على إبداعه وسهولة    ومن المفرح أن نرى التصميم الجديد .  احتياجات آل مكونات الجامعة
   ". استعماله
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  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتهاآنموذج ل   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   ستر،والماجي   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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