
2013 يوليو 01االثنين، 
الوطنية "الھيئة  فازت 
الطوارئ إلدارة 
بـ والكوارث"  واألزمات 
الذھبية التميز  "جائزة 
الحكومة لدرع 
العربية" اإللكترونية 

للعام  2013السنوية 
إلحدى تمنح  التي 

المؤسسات
جوائز في  المشاركة 
التميز المختلفة والتي
وتنظمھا تمنحھا 
" تتويج   " أكاديمية 
الھيئات لمواقع 
بعد االلكترونية  المواقع  تطوير  مجال  في  الرائدة  الرسمية  والمؤسسات  الحكومية 

 وزارة وھيئة ومؤسسة من الوطن العربي وذلك عن25دخولھا المنافسة مع أكثر من 
موقعھا على الشبكة العنكبوتية .

كما حازت الھيئة على "الجائزة الذھبية في فئة الجائزة االستراتيجية" في المسابقة نفسھا .

وأعرب الدكتور جمال محمد الحوسني مدير ادارة التكنولوجيا واالتصاالت المتحدث الرسمي باسم
مزيد من"الھيئة " عن اعتزازه بالحصول على جائزة التميز الذھبية "التي من شأنھا أن تدفعنا إلى ال

خدمةالعمل والتطوير والتميز خاصة في قطاع التكنولوجيا والمجال اإللكتروني وتطوير الية وبرامج 
ئ".المجتمع في مجال التوعية والتثقيف وفق أحدث برامج التكنولوجيا وتوصيل المعلومة إلى القار

اتوأضاف إن حصول "الھيئة" على"جائزة التميز الذھبية عن فئة مواقع الھيئات الحكومية والمؤسس
الرسمية " يأتي بعد "الجھود التي بذلت في تطوير الموقع ليتمكن من مواكبة متطلبات الحكومة

ضلاإللكترونية وما يقدمه من رؤية وفقا استراتيجية تلبي احتياجات المجتمع وتساھم في تقديم أف
تمعالخدمات للمتصّفح والحصول على المعلومة وتطوير قنوات االتصال والتواصل مع جميع أفراد المج
لق أنوتعريف الجمھور باألدوار والمسئولية التي يجب إتباعھا أثناء حاالت الطوارئ والكوارث من منط

المجتمع شريك أساسي في حاالت الطوارئ .

خالل الھيئة  في  الجماھيري  والتواصل  اإلعالم  إدارة  مدير  اليماحي  محمد  ناصر  الجائزة  تسلم 
اإللكترونية" و" تتويج " لجوائز التميز أقامته "أكاديمية مسابقة درع الحكومة   فياالحتفال الذي 

ماالوطن العربي في فندق "برج العرب" في دبي تتويجا لقادة الحكومة اإللكترونية العربية وتكري
والمختصين المسؤلين  من  عدد  بحضور  العربية  اإللكترونية  الحكومة  درع  مسابقة  في  للفائزين 

والجھات المشاركة في المسابقة
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*االسم 

البريد اإللكتروني

*تعليقات 

الوطنية إلدارة الطوارئ
) فيلما15واألزمات تنتج (

توعويا

81 من 1صفحة  شاھد المزيد
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