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   عبر الهواتف الذآية   األميرآية تتيح ولوج موقعها االلكتروني

  
بيروت    اآلن اإلطالع على جميع اإلعالنات عن أنشطة الجامعة األميرآية في   الهاتف الذآي   يمكن لمستخدمي   بات

وربطهم بالعناوين على موقع الجامعة    هواتفهم،يمكن قراءته بواسطة    خاص   barcode   من خالل بارآود
   . بيروت ووسائل اإلعالم االجتماعية أو صفحات األنشطة على اإلنترنت   األميرآية في

  
  عالم تكنولوجيا المعلومات،   في   QR Quick Response   المعروف برمز االستجابة السريعة   هذا البارآود،

ويبدو وآأنه سلسلة مصفوفات مربعة سوداء من    السوبر مارآت،   وجد على السلع فيي   مماثل لبارآود السعر الذي 
وعنوان البريد    رقم الهاتف،   يشمل العنوان على اإلنترنت،   قد   يتكون من الترميز الذي   وهو .  أنماط تجريدية
إدراجه على جميع منشورات األنشطة  وسيتم .  غيرها من المعلومات المفيدة   والخريطة المنسقة أو   اإللكتروني،

  سيقام   2012 - 2011   الجديد   تعلن أن حفل افتتاح العام الدراسي   والملصقات التي .  من نهاية أيلول الجاري   بدءًا
وسيمكن قراءتها من آاميرا    تستخدم هذا الرمز،   ستكون األولى التي   2011   تشرين األول 3   يوم االثنين في 
   . هاتف الذآيال
  

يوجهوا آاميرا أجهزتهم    الهواتف الذآية أن   يجب على مستخدمي   فإنه   رمز االستجابة السريع، "  قراءة "  ومن أجل
  لديها قدرة جافا   الهواتف المحمولة التي   ويمكن لمستخدمي .  يوصلوا بعنوان الموقع   على الرمز من أجل أن

 JAVA   وثمة حاجة للتطبيقات الخاصة المتاحة  .  اإلنترنت أيضا االستفادة من هذه التكنولوجيامتصلة بشبكة    وهي
   . على اإلنترنت للسماح للمستخدمين بالوصول إلى رمز االستجابة السريعة   مجانًا

  
بيروت إلى تسهيل الوصول إلى البيانات    تهدف الجامعة االميرآية في   ومع بدء استعمال رمز االستجابة السريعة،

  يوفر الوقت واستهالك الورق والطاقة على مجتمع الحرم الجامعي،   مما   الهواتف الذآية،   عبر اإلنترنت لمستخدمي
   . مع زيادة تفاعله مع وسائل االعالم على االنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعية 

  
   :  موز االستجابة السريعةلمسح ر    ينصح بها   التطبيقات التي

  --    http://store.ovi.com/search?q=qr+code :  نوآيا
  --   /http://redlaser.com:  فون وأندرويد   آي

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/13962 : بالك بيري  --    
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For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 
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Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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