
لمساعدتك في  هاتفك الذكي تطبيقات كيف توظف

 اليومية؟ أعمالك

 التقويم

  برنامج البريد االلكتروني الذي تستخدمه )قم بتحميلGmail   أو

(Outlook  لتتأكد من وصول الرسائل إلى جوالك في حال كنت خارج

 المنزل.

  ل صول واإلشعارات الخاصة بتطبيقات البريد االلكتروني لتنبيهك عند فع ِّ

 رسالة جديدة.

  ه و غيرأقم بتصوير واجباتك الجامعية والمالحظات المهمة المكتوبة على اللوح

ي وصفحات الكتب التي تحتاجها "في حال كان األستاذ يسمح بذلك" وضعها ف

 المفضلة أو في ألبوم خاص في تطبيق الصور.

  اد ملفات الصور التي لم تعد بحاجة إليها حتى ال يصعب عليك إيجقم بحذف

 األشياء التي تحتاجها في الملف.

 المجلدات

 لكترنيالبريد اإل

 الكاميرا وتطبيق "الصور"

 التذكيرات

 

   قم بتسجيل مواعيدك في تقويم هاتفك مباشرة.  

  التكرار لتذكيرك عدة مرات وفي أوقات مختلفة من اليوم السابق لموعدك. استخدم خاصية 

  مل آخر.عأو كنت منهمك ا في  خاصية التنبيه لتذكيرك في حال لم يكن هاتفك في متناول يدك استخدم 

 .اكتب في المالحظات األدوات التي قد تحتاج ألخذها معك في الموعد 

 .ال تنسى كتابة مكان الموعد في خانة الموقع 

  في حال كان لديك حساب فيicloud" من إرسال رسالة " استخدم خاصية المزامنة حتى يتمكن حسابك

 روني لتذكيرك.إلى بريدك االلكت

 

 استخدم أكثر من قائمة لتقسيم مهامك أو احتياجاتك حسب األولوية 

 استخدم اللون  ، فمثال  استخدم ألوان مختلفة لكل قائمة وقم بتسمية كٍل منها حسب المهام التابعة لها

 ."وعلى هذا المنوالالبرتقالي للمهام الذي تحتاج انجازها خالل األسبوع وقم بتسميتها "المهام األسبوعية

 نجازالمهام.ري يوم" لتحديد الموعد النهائي إلاستخدم خاصية "تذكي 

  همة نسيتمحتى تتمكن من تذكر أي خاصية المنبه لتذكيرك قبل الموعد النهائي بيوم أو يومين استخدم 

 نجازها.إ

 ل نهاية كيرك كاستخدم خاصية التكرار في حال كانت القائمة لألعمال األسبوعية أو الشهرية.....الخ، لتذ

 أسبوع أو شهر.

 .استخدم خاصية األولوية لترتيب مهام القائمة حسب األهمية 

  األفكار األساسية لها.اكتب في خانة المالحظات متطلبات المهمة التي تقوم بها أو  

 

 جمع البرامج المتشابهة في مجلد واحد حتى تقلل من عدد صفحات جهازك ويسهل ا

 .دون تشتت عليك ايجاد البرنامج الذي تبحث عنه

  ،تطبيقات التواصل االجتماعي مثال  قم بتسمية كل مجلد حسب التطبيقات التابعة له

المسمى والحاسبة ومذكرات الصوت والبوصلة في مجلد باسم في مجلد بنفس 

 "أدوات" وهكذا.

  

 

 

 

 

  

 

 


