
 

 

 خبر صحفي

 

 بلغات جديدة الحوسبةمن معهد قطر لبحوث  "جليس"إطالق تطبيق 

تم الكشف عن إضافة المغتين الفرنسية واأللمانية إلى واجية المستخدم في تطبيق : 6502 ديسمبر 50الدوحة، 
إطالق نسختين بالمغتين القارئ الرقمي الذي تم تطويره في قطر، إلى جانب المغتين العربية واإلنكميزية. ومن المقرر 

 واإلسبانية خالل األسابيع المقبمة. ،اإليطالية

التابع  ةالحاسوبية المبتكر  من تطوير معيد قطر لبحوث الحوسبة، ذراع البحوثالذي ىو ويسمح تطبيق "جميس"،  
 نترنت.باإل االتصال وقراءتيا دون ،الكتب بتنزيلة حمد بن خميفة، لممستخدمين لجامع

بما يتيح ، متجر "كروم ويب" من اكما يمكن الحصول عميو أيضً عبر متجر "ويندوز".  امجانً  ""جميس تطبيق ويتوفر
 .اقريبً iOS ندرويد وأإلنترنت. ومن المتوقع إطالق التطبيق ألجيزة الممستخدمين االتصال عبر متصفح 

إلى أنو جرى إطالق تطبيق  ،لبحوث الحوسبة، مدير مبادرات المحتوى العربي في معيد قطر ارمجد عب  وأشار السيد  
 .مرة (0888) أكثر منتم تنزيمو قد ومنذ ذلك الحين خالل شير أغسطس، متجر "ويندوز"  في "جميس"

دولة من قبل مستخدمين نشطاء من الواليات ( 088)أكثر من  فيتحميل التطبيق  ،تم حتى اليومار: "عب  مجد وتابع  
سبانيا ،والبرازيل ،والمممكة المتحدة ،كنداو  ،وىولندا ،وفرنسا ،وقطر ،وألمانيا ،المتحدة يطاليا ،وا  لعربية والمممكة ا ،وا 

ىذا ، و ‘ويندوز’نجوم عمى متجر ( 5)أصلنجوم من ( 3.4)وقد منحو المستخدمون تصنيف السعودية بشكل رئيس. 
 أمر مشجع لنا". ،حًقا

كما نجري محادثات مع مثل البرتغالية.  ،عمى إطالق التطبيق بمغات أخرى اآلنيجري العمل ار: "عب  مجد وأضاف  
 يا".ساستخدام التطبيق في مدار من أجل  ؛حول العالم مختمفةىيئات 



 

 

ضمن تطبيق في في مرحمة تطوير متجر خاص  اآلنار أن معيد قطر لبحوث الحوسبة ىو عب  السيد  أوضحكما  
سيتمكن المستخدمون من االختيار من بين : "أضاف قائالو  ،الكتب المجانية، ليوفر لممستخدمين المئات من "جميس"

 ثم قراءتيا دون االتصال باإلنترنت".  ،عبر التطبيق االكالسيكية وتحميميا مسبقً  العناوينمجموعة واسعة من 

 مع. كما تتوفر نسخة مينية من التطبيق jaleesreader.comعبر الرابط  امجانً  "جميس"ويمكن تحميل تطبيق  
 دوالر أمريكي.( 8.00)تحديد النص بقيمة اإلشارات و  وضعخيارات 

 -انتهى-

 :نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

المجتمع، جامعة بحثي ة ناشئة تقوم عمى التعاون الفريد بينيا  وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو خميفة، بن حمد جامعة
شركاء دوليين ومحميين. ومن موقعيا في المدينة التعميمية، تُقد م الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمية لمشيادات وبين 

الجامعية، وشيادات الدراسات العميا، من خالل الكميات التابعة ليا، والتي تضم: كمية العموم واليندسة، وكمية القانون والسياسة 
والحيوية، وكمية الدراسات اإلسالمية، إضافة إلى كمي ة العموم اإلنسانية واالجتماعية. كما ُتوف ر العموم الصحية  العامة، وكمية

الجامعة فرًصا غير مسبوقة في مجال البحوث والمنح الدراسية من خالل معاىدىا البحثية. وُيقد م مركز التعميم التنفيذي التابع 
 .0848طر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنية ليا برامج مصم مة بشكل خاص لمجتمع األعمال في ق

 

 


