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تلخيص
سينوز توفر برامج تعليمية و ترفيهية في اللغة العربية لألطفال عبر الهواتف الذكية،األجهزة اللوحية،
الهواتف النقالة وشبكات التواصل االجتماعي
توفر كتبنا منصة الكترونية للكتاب الطامحين في نشر كتباتهم .إضافة إلى ذلك ،توفر الشركة مجموعة
واسعة من الكتب االلكترونية للقراء.
بدل كتابك هي شبكة اجتماعية الكترونية تمكن مستخدميها بتبادل الكتب فيما بينهم
بالي عربي هي شركة تقدم ألعبا ً رائجة ذات طابع عربي عبر الهواتف.
مسموع هي شركة تنتح و تنشر كتبا ً صوتية في اللغة العربية .و توفر أيضا ً مكتبة رقمية تعنى بالكتب
الصوتية على األجهزة النقالة و االنترنت.
فوتاك هي شركة برمجيات متخصصة في تطوير التكنولوجيا و تقديم الحلول المبتكرة القائمة على
التعرف التلقائي على الكالم العربي
سند هو تطبيق للهواتف الذكية يمكن مستخدميه في الحصول على أسماء العمال في دولة الكويت.
أنغامي توفر بث و تنزيل مجموعة واسعة من الموسيقى العربية و الدولية عبر شبكة االنترنت و الهواتف
الذكية.
شربكة هي لعبة كلمات عربية
آي ستدي هو تطبيق يمكن األهالي من متابعة أداء أبنائهم في المدرسة.
كيزاكو هو موقع الكتروني يوفر للطالب برامج دراسية مجانية في اللغتين العربية و الفرنسية.
همتي هو موقع الكتروني عربي للشباب المتراوحة أعمارهم بين ال  41-41سنة ويسعى لتعليمهم
مهارات العمل
كيف البز هو موقع الكتروني عربي يجيد اإلجابات على أسئلة في مختلف المجاالت.
ميدي هي منصة الكترونية تعرف الناس على جميع المعلومات التي تحتاجها عن األطباء.
أبي سيارة توفر قائمة الكترونية للسيارات المتوفرة في المملكة العربية السعودية باللغتين العربية و
االنكليزية
بيتك هو تطبيق يوفر خدمات صيانة للمنازل
جبنة الب هو موقع لتطوير الويب والبرمجة و التقنية بالغة العربية
سودا كالس هو موقع الكتروني يوفر إعالنات مبوبة مجانية باللغة العربية
بسمتي هو موقع الكتروني عربي يتناول مواضيع الطبخ

صفقات

لتأمين طريقة سهلة لعمليات البيع والشراء صفقات هو موقع باللغة العربية

مكوكي
ايف أريبية
اسالم تاغ

مكوكي هو تطبيق باللغة العربية يقدم محتوى تعليمي مفيد
ايف أريبية هو موقع الكتروني عربي يعالج قضايا تخص المرأة العربية
اسالم تاغ هو موقع الكتروني يحتوي على موسيقى ،مقاالت و منصة تدوين
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