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   وأمازون مايكروسوفت مثل الشركات من العديد سمحت العالم، دول معظم في كورونا فيروس انتشار بسبب

 

 

 تتيح متعددة وتطبيقات برامجيات النتاج بالعمل والمستخدمين لموظفيها االندرويد لبرامج والمطورين وآبل وتويتر

 اعادة الى باالضافة الرسمية المعامالت واكمال وتسوق وتعليم طبي فحص من الغير مع التعامل للمستخدمين

 لتقليل الصحية بالسالمة المتعلقة واالرشادات االخبار كافة ومعرفة والترفيهية واالسرية اليومية حياته ترتيب

   .العدوى انتقال تقليل وبالتالي المباشر واالختالط االزدحام أماكن تجنب لضمان الخارج في وكانه االصابة
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 منها مجموعة تناول سيتم والتي التطبيقات من العديد طرح تم االجتماعي التباعد اهمية و الخطورة حدة ضوء على
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 اخبار وزارة الصحة العراقيةتطبيق 

 
الصققاةرة واتمققةااى الققة الاحققة الصققحة العراقيققة وت صققياا النة ققة العنيققا لنصققحة  تطبيققق هلققتا عةااعققة اخبققار القق زارة 

والة اصا عع قلم اتحالم وعكةب الليد ال زهر والرة اللرهع حنة اتمةفلاراا واتمئنة وععرفة اخر اتخبقار ( عباشر)
 .Google playوالة اصا اتمرى لنا اطن وهاكن تحايا الةطبيق حنة الا ااها عن خالل ع قع 

 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firasalshebany.lioniraq.newsmoh&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firasalshebany.lioniraq.newsmoh&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firasalshebany.lioniraq.newsmoh&hl=ar
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 ع ظاة الصحة العالاية ع قع 
 الاتاة الفقراا عن العدهد حنة وهحة ي العالاية الصحة ع ظاة حن صاةر ع قع ه 

 لنةات ر ونصائج وةتئا نصائج -1 

 19 ك فيد لةائحة اتمةةااة اجا عن لنةعاون الا ظاة ص دوق -2 

 الاحدثة 19 ك فيد  امةراتيةية -3

  اللفن عةن حنة 19-ك فيد جائحة لـا اجتة العا عية الصحة تدااير تعزهز  -4

   العالياة والصيد الةةارهة

   الف دقي القطاى لا شآا 19-ك فيد جائحة إةارة ارشاةاا -5

 19-ك فيد حاتا لاخالطي الصحي االحةر الاةعنقة اتحةبارا -6

   عؤكدة أو  فيتا عشةبه 19-ك فيد اعدوى الاصبااين لنارضة الا زلية الرحاهة -7 

 .لاخالطيتم والةدايرالعالجي

https://www.who.int/ar/news-room/detail/20-09-1441-launch-of-the-who-academy-and-the-who-info-mobile-applications
https://www.who.int/ar/news-room/detail/20-09-1441-launch-of-the-who-academy-and-the-who-info-mobile-applications
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 COVID KAYA 

   .اإلنساني القطاع في للعاملين دورات لتقديم خصيًصا مصممة مجانية عالمية تعليمية هومنصة

 بدًءا المواضيع، من واسعة بمجموعة تتعلق سواء حد على والمباشر اإلنترنت عبر للتعلم فرًصا المنصة توفر

 الشخصي التطوير أدوات إلى باإلضافة والبرمجة، التقنية المجاالت وحتى اإلنساني العمل أساسيات من

 واالختبارات األلعاب إلى باإلضافة اإلنترنت، عبر التوجيه ذاتية تدريبية دورة 476 كايا تقدم .والمهني

 اإللكتروني الموقع على تقدمهم بتتبع للمستخدمين كايا تسمح .(شموالً  وأكثر أطول دورات) ”التعلم مسارات”و

 .بها مهتمين يكونون قد أخرى دورات وتقترح وشهاداتهم درجاتهم وتسّجل ذاته،

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.who.COVIDKAYA&hl=en
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COVID KAYA  
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Corona test online  - ك رونا اونالهن فحص 

 كنت ان لنفسك اختبار وتقديم .العالم مستوى المرضية لالصابات االحصائيات كافة معرفة  عليك يسهل موقع

 االختيارات خالل من عليها واالجابة  االسئلة من مجموعة طرح طريق عن وذلك ال ام بالفايروس مصاب

 .ارتباك او برد نزلة او كوفيد فايروس بحالة  لمعرفةاالصابة اولي تشخيص  ويعتبر المتعددة

 

https://corona.faceiraq.org/checker
https://corona.faceiraq.org/checker
https://corona.faceiraq.org/checker
https://corona.faceiraq.org/checker
https://corona.faceiraq.org/checker
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 تطبيققققققققققققق صقققققققققققق دوق ا ثققققققققققققر ا نلققققققققققققاني العققققققققققققالاي

تطبيق هعاا عع عباةراا حالاية عثا ص دوق ا عقم الاةحقدة 

وع ظاقققة الي نيلقققيل ووكالقققة الالجئقققين واتتحقققاة العقققالاي 

واحلقب  ،لةاعياا التالل ا حار والصنيب ا حار في ةاي 

وصققفتم لتققلا الةطبيققق فققلن هققلا الةطبيققق هتققد  إلققة تقق فير 

الاصقدر الرئيلققي لنةبرحقاا لةلققرهع وتق فير ا عقق ال لةنبيققة 

الةطبيقق . اتحةياجاا ا نلانية ا كثر أهاية في اداهة ا زعة

 .عةاني وعة فر في عةةر آندروهد و آاــا

http://www.humanitygate.com/post/18788/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%83
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 تطبيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق تكافققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا  

أنشأا العةبقة الحلقي ية الاقدمقة تطبيققا وع قعقا الكةرونيقا خاصقا 

لغقققرق تققققدهم الاع نقققاا لناحةقققاجين والاققق اط ين ( الةكافقققا)اقققـ

الاةعففين في ظا حظر الةة ال الشاعا اللي فرق االعراق جراء 

 (.ك رونا)تفشي جائحة 
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TechnologyAlipay (Hangzhou)  

 

ه  تطبيق اندروهد رائع عصام لةققدهم ااققة عقن الخقدعاا  ضقفاء 

 450والةطبيقق ع ثق ق اقه عقن قبقا . الراحة حنقة حياتقا الي عيقة

عققققن اللققققاا   Alipayعنيقققق ن علققققةخدم ، تةققققراو  حققققروق 

إرمققال وامققةالم وإنفققاق ا عقق ال )لالققةخدعيتا اققلجراء عققدف حاا 

، وإةارة الشؤون الاالية ، واخةيقار نظقام تقأعين ع امقب ( الت لة

 .ميارة أجرة أو الطنب وجباا طعامطنب ، واةاوا اخرى عثا 

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Alipay+(Hangzhou)+Technology+Co.+Ltd&hl=en
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Alipay+(Hangzhou)+Technology+Co.+Ltd&hl=en
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LIBBY 

هحة ي هلا الةطبيق  حالً عثالياً تشةراك الالةخدعين االاكةباا العاعة، 

والةي تحة ي حنة تشكينة كبيرة عن الكةب ا لكةرونية والكةب الص تية 

كاا هاك ا أن تق م اةحايا الكةب . واتاحة تصفح قاحدة اياناا الكةب

لنقراءة ادون الحاجة إلة وج ة ا نةرنت، أو حفظتا لحين الع ةة إليتا 

 عرة أخرى

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overdrive.mobile.android.libby&hl=ar
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Noisli 

تطبيق يحتوي على مجموعة من البرامج المدمجة معه مثل تطبيق تمارين التنفس المختلفة ومجموعة متنوعة من 

 30األصوات إلدخال بُعد آمن وهادئ بحيث يمكنك عزل نفسك من خالل مسارات موسيقية طبيعية وجلسات تدوم الى 

 .باالضافةدقيقة وتطبيق  جلسات التحكم بالتنفس باتباع تمارين معينة وتقليل اجهاد كل عضلة 

 

 

تطبيق يحتوي على مجموعة من البرامج المدمجة معه مثل تطبيق تمارين التنفس المختلفة ومجموعة متنوعة من 

 30األصوات إلدخال بُعد آمن وهادئ بحيث يمكنك عزل نفسك من خالل مسارات موسيقية طبيعية وجلسات تدوم الى 

دقيقة وتطبيق  جلسات التحكم بالتنفس باتباع تمارين معينة وتقليل اجهاد كل عضلة وتطبيق يستمر لمدة عشرة دقائق 

 مزاجك ولمدة عشرة ايام فيما يتعلق بجلسات االسترخاء وتحسين التحكم في 

 

 «كورونا»أدوات وتطبيقات مفيدة في زمن 
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Nuzzle  

 ه فر حيث وعتاة عشت رة أصبحت الةي الةطبيقاا عن وه 

 ا خبارهة الخالصاا عيزة حبر وتصفحتا ا خبار قراءة لا

 قاع ا اللهن ا صدقاء ععرفة لا هةيح أنه  إلي اا ضافة

 عن كا حنة ااشاركةه وقاع ا الخبر تصفح أو اقراءة

 خالله عن هاك ا أعاعا إخبارهة عةنة وهعةبر وت هةر فيلب ك

 واحد عكان في ا خرى وا خبار العالم أخبار حنة الةعر 

  الا اقع عن الكثير اين وا نةقال والعش ائية الةشةت عن ادتً 

  . ا خبارهة

 

https://www.alsindibad.com/download-nuzzel-news/
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Peloton 

 .بجانبكيعطيها المدربون وهم يتسابقون الطلب التي الخارج حسب في المنزل أو في لياقتك لتحديد تطبيق واعد 

جميع التدريبات التي تحتاجها لتحقيق أهدافك ، بما في ذلك الجري الداخلي والخارجي ، وتمارين القوة ، وركوب واكتشاف 

أيًضا البث من ويمكنك . أو الجهاز اللوحي والمزيد وذلك عبر الموبايل الدراجات ، ودروس اليوجا ، والتمارين عالية الكثافة 

Android TV  بك من خالل التدريبات اللياقة البدنية الخاصة  تلهمك الموسيقى التي المحتوى مع التلفزيون الذي يدعم إلى

 .الموجهة
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 Aptiv  

أشخاص آخرين لتشكيل فرق وتنظيم ويسمح بمقابلة تطبيق اجتماعي يربط الناس معًا بأنشطتهم المفضلة أو يساعدهم في استكشاف أنشطة جديدة هو 

عليك سوى تعيين نوع النشاط والتاريخ والوقت ، وستذهب إلى هناك وما . إلخكرة السلة ، واالسكواش ، وكرة القدم ، والشطرنج ، : فعاليات أسبوعية مثل

استكشاف األنشطة أثناء وجودك في وضع يمكنك . لكبمطابقتك مع أشخاص من نفس اهتمامات النشاط وتكون بمثابة تذكير أسبوعي  Aptiv؛ سوف تقوم 

 .الحجر المنزلي
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DUOLINGO  

اختيار اللغة التي تريد تعلمها أول مرة تستخدم اللغات المختلفة  بسهولة، وما عليك اال على تعلم للمساعدة مصمم تطبيق 

إذا قمت بخطأ، فسوف تفقد . وتربح نقاط التجربة  الدروس بطريقة تتركك تشعر وكأنك فقط بصدد لعب لعبةويقدم . التطبيق

لمستويات النقاط مما يزيد االثارة باإلضافة إلى ذلك، لديه أسلوب يجذب األنظار وهو مجاني ومناسب لجميع االعمار نظرا 

 .المتاحةالتعليم 
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 !شكراً 
 . على حسن االصغاء

T
H

E
 E

N
D

 

ويرجى البقاء في المنزل لضمان سالمتك  

الصحة  لكمونتمنى ,وسالمة عائلتك 

.والسالمة   


