
الصحية  التطبيقات  أهم 

وتمكن المريض مما يلي:
- إمكانية حجز المواعيد وإلغاءها.

- االطالع على نتائج التحاليل واآلشعة.
- االطالع على التقارير الطبية للمريض.

- طلب إعادة صرف األدوية.
- وغيرها من الخدمات األخرى التي تهتم   

   بصحة المريض.
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وتمكن المريض مما يلي:
- التواصل مع الطبيب بسرعة وسالسة.
- الحصول على استشارة طبية عن بعد.

- المحادثات النصية أو الصوتية أو الفيديو.
تطبيق
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وتمكن المريض مما يلي:
- حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية األولية.

- التنسيق مع إدارة المواعيد.
- حجز الموعد وتعديله أو إلغائه في المستشفيات التابعة لكل تطبيق.

ويمكن المستخدم مما يلي:

- اإلبالغ عن الحاالت الطارئة ودقة تحديد موقعها وتتبع حالة اإلبالغ.
- إرسال االستغاثة في حاالت الطواريء القصوى.

- دعم ذوي االحتياجات الخاّصة من الصم والبكم لتقديم البالغات.
- تسجيل التاريخ الطبي للتعرف على تفاصيل الحالة بأسرع وقت.
- معرفة المستشفيات والصيدليات القريبة من موقعك الحالي.

- البحث الشامل عن األدوية المسجلة وتفاصيلها وأسعارها الرسمية.
- البحث الشامل عن األجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية.

- البحث عن البدائل الدوائية بأقل سعر.
- تقديم البالغات واالستفسارات حول المنتجات واألدوية واألجهزة الطبية.
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وتمكن المستخدم مما يلي:

- رفع مستوى الوعي باالضطرابات التنموية والسلوكية. 
- زيادة الكشف المبكر عن هذه االضطرابات. 

- توجيه الوالدين إلى أقرب مراكز األطفال المتخصصة.

- رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر التدخين.
- التنبيه على المضاعفات واآلثار الضارة المترتبة عليه.

- تعزيز الوعي الصحي عن مرض السرطان.
- اعطاء النصائح والتوجيهات للمرضى لمواجهة هذا المرض.

- جمع المعلومات عن مرض السرطان وعرضها في مكان واحد.
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ويمكن المستخدم مما يلي:

w w w . n h i c . g o v . s a

ق
طبي

ت

فـي الـمـمـلـكــة  الـعـربــيــة الـســعــوديـــة

لتنسيق المواعيد

حجز ومتابعة

للطب اإلتصالي

لإلسعافات والطواري

للوعي الصحي

للغذاء والدواء

اضغط للتحميل

ملف تفاعلي

https://itunes.apple.com/us/app/sehaty/id1035658331?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ikfmc/id478245466?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/mngha-care-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89/id1025985846?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/psmmc/id975018293?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ikkesh/id662838657?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/mhis/id944858324?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%87/id1277207450?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-sfhp/id950285659?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/%D8%B5%D8%AD%D9%8A-sihi/id1293135690?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/king-fahd-hospital/id1236561105?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81/id1340051431?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1/id1214690279?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sehha-%D8%B5%D8%AD%D8%A9/id1205814003?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A/id1385083749?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D9%81%D9%86%D9%8A/id1227196538?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/rahah-doctor/id1309890104?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/mawid-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF/id1295059205?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1/id517576348?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/namaee/id1246256009?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/arshidni-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85/id1450366674?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=kfshrc.edu.sa.sehaty
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.med.kfmc
https://play.google.com/store/apps/details?id=mngha.pp.health4u
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PSMMC
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcymc.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ksu.edu.sa
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.med.pshrc.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.med.sfh.sfh.sfhp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.company.FahadMedical
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mngha.ngha.videocall
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.digitrends.rahah.doctor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubieva.caas.userapp.droid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubieva.caas.doctorapp.droid
https://play.google.com/store/apps/details?id=moh.gov.sa.mawid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appointment.kfmmc
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.sfda.apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msabri.ionFullApp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kdev.arshidni
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhic.antismoking
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sa.med.kamc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.srca.apps.sos



