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حبلول الشهر التاسع يف التقومي اإلسالمي يستقبل ادلسلمون شهر رمضان ادلبارك، حيث جيتهد ادلسلمون يف 
بتخصيص عدد ىذا الشهر للمجتمع  BlackBerryاتباع تعاليم الدين احلنيف،  وهبذه ادلناسبة يتشرف 

 .اإلسالمي وطرح عدد من التطبيقات اإلسالمية اليت تساعد ادلستخدم على شلارسة شعائر الدين اإلسالمي
 

 .PlayBookالذكية واجلهاز اللوحي  BlackBerryوسوف تتوفر يف ىذا الشهر رلموعة من التطبيقات ادلخصصة ذلواتف  
 

 المحتوى
   4-3...................................................الذكي  BlackBerryتطبيقات رمضان ذلاتف 
   5.......................................................اللوحي   PlayBookتطبيقات رمضان جلهاز 

 
 

  BlackBerry App Worldأخبار موقع عامل التطبيقات  ةنشر 
 2012يو ليو        



بالعربية ) Call to Prayتطبيق 
 (واإلنجليزية

 
 بالعديد من  Call to Prayيزودك تطبيق 

اخلصائص الرائعة اليت حيتاج ذلا كل مسلم، 
مثل مواقيت الصالة، واذباه القبلة، واألذكار، 

والتقومي اذلجري، فضالً عن إمكانية تغيري 
 .اخللفيات حبسب ذوق ادلستخدم

 (بالعربية) Sahih Bukhariتطبيق 
 

ىذا التطبيق على مراجعة كافة األحاديث  يساعدك
ادلذكورة يف كتاب صحيح البخاري، النبوية الشريفة 

والبحث عنها بإدخال كلمة من احلديث، 
باإلضافة إىل خاصية االستماع إىل األحاديث، 

ومشاركتها، وإضافة أحاديث أخرى عرب الفيسبوك 
 .  والرسائل النصية والربيد اإللكًتوين

 Ramadan-Themesطبيق ت
رمضانية من ريستو موبايل خلفيات اللل
 (  باإلنجليزية)
 

  ريستو موبايل تقدم تطبيق خلفيات
Ramadan Kareem  احتفااًل بقرب حلول

مينحك ىذا التطبيق إمكانية . شهر رمضان ادلبارك
بروح الشهر  BlackBerryزخرفة جهاز 

 .  الفضيل

 (بالعربية واإلنجليزية) Cardsتطبيق 
 

يوفر لك إمكانية التقدم بالتهاين  Cardsتطبيق 
حبلول شهر رمضان ادلبارك أو دعوة األصدقاء 

وادلعارف على اإلفطار، كل ما عليك ىو تدوين 
هتنئتك على البطاقة ومشاركتها عرب الفيسبوك، 

 .  BMM، وMMSوالرسائل النصية، ورسائل 

 تطبيقات  لشهر رمضان
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  Prayer Organizerتطبيق 
 (باإلنجليزية)
 

ىذا التطبيق ىو الطريقة األمثل للمحافظة على 
إلضافة إىل ربديد باأداء الصلوات يف أوقاهتا، 

 .  ادلواعيد الشخصية

 (بالعربية)  Muhammadتطبيق 
 

ىذا التطبيق يوجو ادلستخدم حنو سنة رسول 
اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وطريقتو يف تعليم 

صحابتو، مجيع زلتويات التطبيق قابلة 
للبحث على اإلنًتنت، ويتيح لك التطبيق 

قائمة أو مشاركة احملتوى  إضافة ما تفضلو إىل
مع أصدقائك والعائلة عرب الفيسبوك 

 .  والرسائل النصية والربيد اإللكًتوين

 Prayer Salat Timesتطبيق 
 (بالعربية)
 

لكل  Prayer Sa\lat Timesيوفر تطبيق 
وات يف لمسلم ما حيتاجو للمواظبة على أداء الص

مواعيدىا أينما كان بتقنية ربديد ادلواقع اجلغرافية 
GPS  أو اختيار ادلدينة، واحلصول على مواعيد

 .  الصلوات أينما كنت

 (العربيةب) Al-Quranتطبيق 
 

ميكنك وعرب ىذا التطبيق مراجعة كافة السور 
واآليات القرآنية اليت تظهر نصوصها خبط 

عثماين، وىو أول تطبيق يظهر كافة 
النصوص دون احلاجة إىل تنزيل ادلزيد من 

 .الربامج الداعمة
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 (بالعربية) Mecca تطبيق
   فقط PlayBook ألجهزة

 
 موقع ربديد على كسيساعد Mecca تطبيق
  اجلغرافية ادلواقع ربديد تقنية باستخدام القبلة

GPS، حىت البوصلة، مثل التطبيق يعمل 
 .الصحيح االذباه يف صالتك أداء من تتمكن

   .الكرمي القرآن من سور مع يأيت أنو إىل باإلضافة

 (بالعربية)   Konoozتطبيق
 فقط  PlayBookألجهزة 

 
تعرف على ادلزيد عن الثقافة اإلسالمية، وقوي 
معلوماتك الرياضية، وكذلك معارفك األدبية 

الذي  Konoozبطريقة تفاعلية مع تطبيق 
يتيح لك إمكانية اختبار معلوماتك العامة عرب 

اختبارات قصرية ترفيهية وتفاعلية من أربعة 
 . مستويات

 (بالعربية) Arabic Foodتطبيق 
 فقط  PlayBookألجهزة 

  
أشهر  Arabic Foodيقدم لك تطبيق 

وصفات األطباق العربية ومكوناهتا، وطريقة 
الطهي الصحية، باإلضافة إىل قائمة من ادلطاعم 

 .   العربية اليت تقدم وجبات بنكهة شرقية أصيلة

 (بالعربية) Arabic Writingتطبيق 
 فقط  PlayBookألجهزة 

 
رلموعة سلتارة من القصص الرائعة لؤلطفال 

.  من سن سنة واحدة وحىت عشر سنوات
وىو يتيح لآلباء واألطفال قراءة القصص 

واالستماع إليها ومشاىدة الصور، دبا يتيح 
لؤلطفال يف سن مبكرة تقوية قدراهتم الذىنية 

 .  والنفسية
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