
 تطبيق الروزنامة السورية الحديثة

 سورٌا فً علٌه المتعارف الهاشمً التقوٌم بحسب اتالصلو أوقات بعرض متخصص التطبٌق هذا

 ( الهجري التارٌخ ٌعرض كما الزور، دٌر – الالذقٌة – حلب – حماه – حمص – دمشق)  الصالة أوقات التطبٌق هذا قدمٌ

 ( الجماعً الدمشقً - المكً - المدنً)  لؤلذان خٌارات ةبعد لآلذان التنبٌه مٌزة

  : وخدمات أضافات على التطبٌق ٌحتوي

 كامالا  الكرٌم القرآن -

 ... ( والمساء الصباح اذكار)  وأذكار أدعٌة -

 ( مختلف قسم 023 على مقسمة( حكمة 0033) الحكم من كبٌرة مجموعة)  وأقوال حكم -

 ( ومستشفٌات - ضرورٌة ارقام)  هامة هواتف -

 ( العالم حول والمدن البلدان من الكثٌر حسب)  العالم فً التوقٌت -

 ( شهٌة وصفة 0333 من أكثر)  أكالت وصفات -

 

 رابط الماركت :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roznamaaaa 

 : رابط مباشر 

http://data.jalal-apps.com/roznama_new.apk 

 ٌمكن جعل بعض الخدمات المقدمة مع الروزنامة بشكل مدفوع مثل :

 الحكم –طبخ ال –معانً االسماء  –حدث فً مثل هذا الٌوم  

 

 



 حيوانات مرحةتطبيق 

 و الصور خالل من ذلك و عٌشها طرٌقة و الحٌوانات على التعرف من ٌمكنهم, لؤلطفال العربٌة باللغة ناطق تعلٌمً تطبٌق

 المسلٌة األلعاب و األصوات

 : على التطبٌق ٌحتوي

 الحٌوانات أصوات لعبة 

 الذاكرة لعبة 

 الحٌوانات أسماء لعبة 

 الصور تركٌب لعبة 

 المتشابهة الصور لعبة 

 الصور تجمٌع لعبة 

 الصور توصٌل لعبة 

 الحٌوانات عن معلومات حقائق 

 األشٌاء ومعرفقة وأصواتهم الحٌوانات أسماء وحفظ الحٌوان عالم فهم على الطفل ٌساعد وبسٌط جمٌل بأسلوب ذلك كل

 حٌوان كل عن األساسٌة

 رابط الماركت :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.animal_fun_ar 

 : رابط مباشر 

http://data.jalal-apps.com/animal_fun.apk 

 بشكل مدفوع مثل : ضمن التطبٌق الموجودة األلعابٌمكن جعل بعض 

  الصور توصٌل - الصور تجمٌع - المتشابهة الصور - الصور تركٌب

 

 

 



 الطبخ من األلف إلى الياءتطبيق 

 واللذٌذة الرائعة الوصفات من العدٌد على ٌحتوي" الٌاء إلى فاألل من الطبخ" تطبٌق

 ولذٌذة شهٌة وصفة 0333 من أكتر على التطبٌق ٌحتوي - 

 الشرقً المطبخ من مستوحى فرٌد خشبً بطابع للتطبٌق وجمٌل عصري تصمٌم - 

 :  اقسام عدة ضمن الطلب حسب الوصفات تصفح لسهولة المحتوى تصنٌف - 

 رئٌسٌة أطباق  

 حلوٌات 

 مقبالت 

 معجنات 

 شوربات 

 سلطات 

 ومشروبات عصائر 

 وسهولة بسرعة معٌنة وصفة على للعثور البحث مٌزة -  

 اصدقائنا مع احببناها التً الوصفات مشاركة من تمكننا,  الوصفة مشاركة مٌزة -  

 لمشاركتها التطبٌق ضمن وابداعاتهم وصفاتهم وضع من التطبٌق مستخدمٌن تمكن حٌث"  المشاركٌن لوصفات"  خاص قسم -  

 العالم مع

 رابط الماركت :

https://play.google.com/store/apps/details?id=jalal.cooking.A2Z 

 : رابط مباشر 

http://data.jalal-apps.com/cooking.apk 

 بشكل مدفوع مثل : ضمن التطبٌق الموجودة األقسامٌمكن جعل بعض 

 قسم الفٌدٌوأو  - المعجنات - السلطات - المقبالت

 



 أحزر كل شيتطبيق 

 فائدةوال والدقة بالبساطة ٌتمٌز عالٌة بجودة عربً تطبٌق هو كل شً أحزر تطبٌق

 والجمٌلة الشهٌة األكالت من وجمٌلة كبٌرة مجموعة التطبٌق ضمن ٌوجد

 األشٌاء واألسئلة  جمٌع بإدراك العلمً ومخزونك ثقافتك تنمٌة علٌك ٌجب

 ممٌزة وجودة عالٌة ودقة جٌد تصمٌم

 :  اقسام عدة ضمنالصنف  حسب األسئلة تصفح لسهولة المحتوى تصنٌف

 أحزر البلد 

  العلمأحزر 

  األكلةأحزر 

  الحٌوانأحزر 

  المطربأحزر 

  الممثلأحزر 

 حزورةأحزر ال 

  الناديأحزر 

  الالعبأحزر 

 

 : رابط مباشر 

http://data.jalal-apps.com/AhzerKelshi.apk 

 بشكل مدفوع مثل : ضمن التطبٌق الموجودة األقسامٌمكن جعل بعض 

 األكلة – الممثل - النادي - الحزورة

 اٌضاُ نقاط ٌمكن ان ٌشترٌها المستخدم للمساعد فً اللعبوٌوجد 

 

 



 تطبيق القرآن الكريم

 كامالا  الكرٌم القرآن تطبٌق

 عالٌة بدقة الكرٌم آنالقر صفحات على التطبٌق ٌحتوي

 القارئٌن من كبٌر عدد بأصوات كامال الكرٌم القرآن تالوة التطبٌق هذا ٌضم

 مباشر بشكل الصفحات أو السور أو القرآن أجزاء حسب تصنٌفات فً مقسم فهرس على التطبٌق ٌحتوي

 صٌنٌة.  فارسٌة,  ألمانٌة,  فرنسٌة,  إنكلٌزٌة:  عالمٌة لغات لخمس الكرٌم القرآن معانً ترجمة 

 الحفظ بهدف مرات عدة الحالٌة الصفحة تكرار 

 له الوصول تم موضع آخر من التالوة متابعة 

 ثانٌة مرة القراءة ومتابعة ألٌها للرجوع أكثر أو عالمة حفظ أمكانٌة 

 

 رابط الماركت :
https://play.google.com/store/apps/details?id=quran.kareem.app 

 : رابط مباشر 
http://data.jalal-apps.com/ Quran_Kareem.apk 

 برأًٌ التطبٌق مجانً تماماا ..

 

 


