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 أعداد
• 

•

أدوات و تطبيقات المفيدة في زمن كورونا 
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 أنحاء جميع من متطوًعا 460 من أكثر يدعمه مجتمعي مشروع هو

 والمصممين الطبيين والمهنيين البيانات علماء من بدًءا ، العالم

 الدقة غاية معلومات يقدم البرنامج .الناس عامة إلى والمطورين

 االصابات معدل حول العالم حول دقيقة ١٥ كل تحيثها يتم والتي

 .العالم في الجغرافية االصابة ومواقع والوفيات

  هذا معلومات على باالعتماد الموبايل  تطبيقات من العديد توجد

 .العالم حول خدماتها تقدم والتي المشروع

 دقيقة ١٥ كل البيانات هذه تحديث يتم

https://www.coronatracker.com/country/iraq/
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https://www.coronatracker.com/country/iraq/
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3I-UfCSd5CeJtHVWmCKpP6cXnJKeJH2M-uB-59dq1O0DCsWZGzhEVxEYEaAkXkEALw_wcB
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WHO Academy 

 WHO تطبيق إطالق عن العالمية الصحة منظمة أعلنت
Academy جائحة خالل الصحيين العاملين لدعم المصمم 

 العام الجمهور إلعالم المصمم WHO Info وتطبيق ،١9-كوفيد
 في المكتسبة مهاراتهم توسيع من الصحيين العاملين وتمكين

 .١9-كوفيد جائحة لمكافحة األرواح إنقاذ مجال

 مصادر إلى محمولة، أجهزة باستخدام الوصول، وإمكانية
 المنظمة أعدّتها التي ١9-كوفيد بجائحة المتعلقة المعلومات

 العمل وحلقات والتدريب واألدوات اإلرشادات أحدث وتشمل
 الرعاية تقديم على تساعدهم أن شأنها من التي االفتراضية

 .أنفسهم وحماية ١9-كوفيد لمرضى
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منها في الواليات المتحدة األمراض والوقاية للسيطرةعلى مكافحة األمراض انشأ مركز 

ة والسالمة العامة من خالل مكافحة األمراض يهدف الى حماية . االمريكية موقعا  الصحَّ

 .وطرق الوقايةوالسيطرة عليها 

أمراض الجهاز التنفسي تقوم بمراقبة تفشي خالل مراكز السيطرة على األمراض ومن 

العراض متعددة على اختبارات يحتوي هذا المشروع . كوروناالناجمة عن فيروس 

المناسبة ومن هم اتخاذ قرارات بشأن طلب الرعاية الطبية والمساعدةعلى المرض 

 .االشخاص المعرضون لالصابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.cdc.gov/library/researchguides/2019novelcoronavirus/newssearchalert.html
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20–2019تطبيقات خاصة لوباء فيروس كورونا   

 متر  ١00كورونا 

تم اطالقه في كوريا الجنوبية رائدة التكنولوجيا في العالم لذي يتيح للناس رؤية التاريخ الذي الذي 

تأكد فيه إصابة مريض بفيروس كورونا، إلى جانب جنسية ذلك المريض وجنسه وعمره واألماكن 

ألف عملية كل ساعة  20التي زارها، أن عملية تثبيت هذه التطبيقات على األجهزة الذكية تزداد بنحو 

 .«غوغل بالي»، وفقاً لـ(شباط)فبراير  ١١وتم تنزيل التطبيق أكثر من مليون مرة منذ إطالقه في 
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COVIDsafe 
تتبع المصابين ومخالطيهم في حال تأكد اإلصابة إذا تم هذا التطبيق لتسريع صمم 

تشخيص مستخدمي التطبيق بالفيروس، يمكنهم حينها تحميل سجالت البيانات 

المشفرة في التطبيق والتي تحدد المستخدمين اآلخرين الذين كانوا على مقربة من 

 السابقةدقيقة أو أكثر في األسابيع الثالثة  ١٥المصاب لمدة 
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Coronavirus - Datenspende 

 يستدعي األمر .محمول هاتف جهازي يتقارب متى معرفة التتبع لتطبيق يمكن

 التطبيق، عبر بالكورونا إصابة أحدهم سجل حال وفي ."بلوتوث" خاصية استخدام

 تحذيرا المصاب هاتف هذا بجوار مؤخرا كانت التي الذكية الهواتف جميع تتلقى

 أنحاء كافة في النظام يعمل أن المفترض من .تلقائية رسالة شكل على بذلك،

 أوروبا
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 باستخدام التطبيق يستخدمون الذين األفراد وجميع A الفرد اتصال جهات تتبع يتم

 .اآلخرين التطبيق مستخدمي مع GPS العالمي المواقع تحديد  نظام

 إلى اإليجابية االختبار نتيجة وتؤدي SARS-COV-2 اختبار A الفرد يطلب

 .وثيق اتصال على كانوا الذين لألفراد فوري إشعار إرسال

 الخاصة االتصال لجهات الصحي والحجر (A الفرد) الحالة بعزل التطبيق ينصح

 .بهم

Example proposal for a location-based COVID-19 contact tracing app 
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https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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 تطبيقات عالمية اخرى تتبع نظام البلوتوث

The ALHOSN UAE app 

TraceTogether 

PEPP-PT 

 تطبيق وقايتنا
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 تطبيقات عالمية تعليمية في جائحة كورونا

 تطبيق ال كسيال 

 بوردبالك تطبيق 

 تطبيق إدمودو

 سوسي 

 Mindspark 

 وغيرها من التطبيقات العاليمة االخرى
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 التطبيقات الرياضية في جائحة كورونا

Technogym 

Virtual Trainer 

8fit Workouts 

Home Fitness 

Six Pack in 30 Days 

She Fit- weight Los 
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