
1 تطبيقات مفيدة للمرأة

تطبيقات 
مفيدة للمرأة
يوم المرأة العالمي



تطبيقات مفيدة للمرأة2





 ألنك مصدر النجاحات 
 ورائدة نفتخر بها .. وداعمة ألجيالنا 

بِك تسمو بنا الحياة
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من  أساسًيا  جزًءا  والكمبيوتر  الفيديو  ألعاب  أصبحت 
األلعاب  الشباب  من  كثير  يلعب  وكذلك  األطفال،  حياة 
اإللكترونية. ومع ذلك، يشعر العديد من اآلباء بأنهم ال 
يعرفون ما يكفي عن األلعاب التي يلعبها أطفالهم، 
حياة  في  األلعاب  تلعبه  الذي  الدور  بشأن  ويقلقون 
للوالدين  الحظ، هناك خطوات يمكن  أطفالهم. لحسن 

تطبيقات اتخاذها للتأكد من أن ألعاب الفيديو صالحة ألبنائهم.
الصحة
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Google Fit تطبيق
الصحية  عاداته  بعض  على  الحفاظ  على  التطبيق  يساعدك 
السعرات  حساب  حتى  أو  والمخاطر،  األمراض  من  والحماية 
الحرارية التي تتناولينها ومعرفة المشاكل التي تؤدي الختالل 

وزنك.

Flo تطبيق
هو واحد من أهم وأشهر هذه التطبيقات التي تقوم بحساب 
النصائح  المعلومات  تقديم  مع  لِك  المختلفة  الحيض  فترات 

المتعددة وشرح طبيعة كل فترة منهم.

Prenatal Pilates by Blue Sparrow تطبيق
صحتِك  على  للحفاظ  متعددة  خيارات  لك  يقدم  تطبيق  هو 
الرياضة،  وبعاداتك  بطعامك  واالهتمام  الحمل  فترات  أثناء 
من  مرحلة  بكل  الخاصة  الرياضية  التمارين  لك  يقدم  فهو 
مراحل الحمل الخاصة بِك مع إمكانية مشاهدة مقاطع فيديو 

توضيحية لكيفية القيام بهذه التمارين بشكل صحيح.

تطبيقات الصحة العامة
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من  أساسًيا  جزًءا  والكمبيوتر  الفيديو  ألعاب  أصبحت 
األلعاب  الشباب  من  كثير  يلعب  وكذلك  األطفال،  حياة 
اإللكترونية. ومع ذلك، يشعر العديد من اآلباء بأنهم ال 
يعرفون ما يكفي عن األلعاب التي يلعبها أطفالهم، 
حياة  في  األلعاب  تلعبه  الذي  الدور  بشأن  ويقلقون 
للوالدين  الحظ، هناك خطوات يمكن  أطفالهم. لحسن 

تطبيقات اتخاذها للتأكد من أن ألعاب الفيديو صالحة ألبنائهم.
العمل
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Calendar تطبيق جوجل
القيام  إلى  تحتــــــــــــــاج  ما  كل  وقتك  إلدارة  تكافح  كنت  إذا 
حيث  التطبيق  هذا  استخدام  فيمكنك  التطبيق  هذا  هو  بًه، 
األحداث واالجتمـاعات والمناسبـــات  يوفر لك تسجيـــــــــل كافة 

األســـــــــــــــــــــــرية والمهنية لتتمكن من تقليل الجهود

Keep تطبيق جوجل
المالحظات  حفظ  على  التطبيق  ويساعدك  مجاني،  تطبيق 
وتسجيل قائمة المهام المطلوبة لشراء االحتياجات كتابًيا أو 

صوتًيا وإمكانية مشاركتها مع أفراد األسرة.

Drive تطبيق جوجل
تطبيق مجاني وأسهل في االستخدام   يمكنك من الوصول 
إلى الملفات المهمة ومشاركتها أثناء تنقلك أو سفرك من 

األسرة دون القلق على مهام العمل

تطبيقات إدارة الوقت
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من  أساسًيا  جزًءا  والكمبيوتر  الفيديو  ألعاب  أصبحت 
األلعاب  الشباب  من  كثير  يلعب  وكذلك  األطفال،  حياة 
اإللكترونية. ومع ذلك، يشعر العديد من اآلباء بأنهم ال 
يعرفون ما يكفي عن األلعاب التي يلعبها أطفالهم، 
حياة  في  األلعاب  تلعبه  الذي  الدور  بشأن  ويقلقون 
للوالدين  الحظ، هناك خطوات يمكن  أطفالهم. لحسن 

تطبيقات اتخاذها للتأكد من أن ألعاب الفيديو صالحة ألبنائهم.
الدعم
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تطبيق صحة:
األفراد  لتمكين  تطبيق صحة يقدم حلول مبتكرة ومستدامة 
للتمتع  منازلهم  من  والوقائية  الصحية  الرعاية  تلقي  من 
بالمحادثات  بمستوى صحة أفضل، من خالل استشارات طبية 
مختصين  أطباء  من  مقدمة  والفيديو  والصوتية  النصية 
معتمدين من وزارة الصحة، و تقنيات الذكاء االصطناعي التي 
تمكنك من الحصول على المعلومات الطبية اآلمنة بشكل آلي 

وتقديم نصائح صحية للحفاظ على صحتك.

تطبيق )صحة لألطباء(: 
إلى تقديم خدمة االستشارات  يهدف تطبيق )صحة لألطباء( 
الطبية، من خالل أطباء معتمدين ومنتقين بعناية تحت إشراف 
وزارة الصحة، حيث يمكن من خالل التطبيق استشارة الطبيب 
عن طريق المحادثات النصية أو الصوتية أو الفيديو، وبإمكان 
ا تقييم التجربة بعد االنتهاء من االستشارة الطبية.

ً
المريض أيض

تطبيقات االستشارات
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