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يعد تطبيق موعد من أهم التطبيقات الحديثة لعام  0341/ 6102حيث
يقوم هذا التطبيق بتيسير عملية التواصل بين المواطنين ومتلقي
الخدمات الطبية وبين المراكز الطبية والمستوصفات.
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Be In Touch With Your health care.
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نبذة عن تطبيق موعد
تطبيق موعد للهواتف الذكية خاص بالمراكز الطبية بمختلف تخصصاتها  ،يتيح
للمستخدمين تحديد اقرب مركز طبي أو أي مركز طبي اخر يرغب المستخدم
بزيارته وحجز موعد يناسبهم لدى الطبيب في العيادة المختصة إلكترونيا وعبر
الهواتف الذكية  ،وذلك بإستخدام ميزات ذكية تعد األولى من نوعها فى مجال
التطبيقات الذكية وتلبي مختلف إحتياجات المراكز الطبية .
ويعد تطبيق موعد تطبيق ذكي يتيح للمستخدمين تحديد المركز الطبي وحجز موعد
يناسبهم لدى الطبيب المختص والعيادة المختصة في المركز المرغوب ومشاركة
تجربتهم.
كما يتيح التطبيق الطباء عيادات المراكز الطبية شاشة اعمال ذكية تتيح لهم معرفة
عدد المستخدمين في اماكن تواجد العيادات ومعرفة عدد المشاهدات والمواعيد
المطلوبة يوما يعد يوم .
وكذلك يتيح التطبيق أيضا للطبيب متابعة التاريخ المرضي للزائر قبل بدأ الزيارة.
فيما يختلف التطبيق عن كثير من المواقع والتطبيقات االخرى انه يمكن المستخدمين
من حجز مواعيد تناسب اوقات عملهم وال يتطلب من الطبيب سوى ان يقوم بقبول
الموعد وكل ذلك يتم تحديثه تلقائيا.
ما يميز تطبيق موعد للمستخدمين هو وجود مراكز طبية متخصصة ذات عالمة
تجارية معروفة في المملكة العربية السعودية على التطبيق يعطي الثقة للمستخدمين
الستخدام التطبيق في حجز مواعيدهم مثل ،.......... ،...... ، .......... ، ........
ونحن نطمح الن نصل الى كل المراكز الطبية في المملكة العربية السعودية والخليج
العربي.
ان تطبيق موعد اثبت لدى األطباءانه حل عملي في تحسين كفاءة االتصال
بالمرضى.
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القيمة األضافية لتطبيق موعد
لتطبيق موعد الجديد مميزات عديدة ،فهو يتيح إمكانية حجز المواعيد في أي وقت
خالل الـ  42ساعة ،ويقضي على مشكلة انشغال خطوط الهاتف في أوقات الذروة،
كما أنه يعفيك من حفظ أرقام هواتف المراكز الطبية ،وذلك باالتصال مباشرة من
داخل التطبيق بمختلف اإلدارات والعيادات ،فضالا عن الوظيفة األساسية للتطبيق
المتمثلة في حجز المواعيد.
كما يتيح التطبيق ،الذي يتوفر باللغتين العربية واالنجليزية اإلطالع على معلومات
عامة عن المراكز الطبية وخدماتها المختلفة والعيادات.
والسعي إلطالق التطبيق ما هو اال تيسيرا على المراجعين في حجز المواعيد ومن
أجل تقديم خدمات المراكز الطبية بصورة أكثر دقة وفعالية .
كما يتيح التطبيق امكانية فعالة للمراجع وهي متابعة تاريخة المرضي منذ أول
زيارة له عبر التطبيق ومعرفة توصيف األطباء لحالتة وكذلك أيضا متابعة
مالحظات ونصائح األطباء.
كما يتيح أيضا للطبيب متابعة التاريخ المرضي للمريض قبل موعد الزيارة وبالتالي
امكانية تكوين انطباع مبدأي عن حالة المريض قبل الفحص.
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لماذا موعد؟
لتطبيق موعد الجديد مميزات عدة للمراجعين وكذلك المراكز الطبية:
أوال  :مميزات موعد للمراجعين:
 -1موعد يوفر وقت وجهد المراجع في عملية حجز الموعد الذي يناسبة عند
الطبيب المختص بالمركز المرغوب .
 -4متابعة التاريخ المرضي للمراجع لكل زيارة قام بها.
 -3متابعة نصائح األطباء وتوصيفهم لحالة المراجع لكل زيارة.
 -2تحديد موعد الزيارة المرغوب به بما يناسب وقت المراجع.
 -5تحديد الطبيب المختص المرغوب بزيارتة ومتابعة الحالة معه.
 -6امكانية تحديد الطبيب بناء على التقييمات السابقة للمراجعين األخرين.
 -7امكانية تقييم مستوى كل طبيب بعد الزيارة.
ثانيا :مميزات موعد للمراكز الطبية:
 -1متابعة بيانات المركز مكتملة.
 -4متابعة جميع العاملين والموظفين بالمركز.
 -3متابعة العيادات بالمركز.
 -2متابعة المواعيد والحجوزات بعيادات المركز.
 -5التفاعل وتأكيد الحجوزات اليومية بالعيادات.
 -6امكانية اضافية للطبيب بمتابعة التاريخ الطبي للمريض قبل الزيارة.
 -7امكانية اضافية للطبيب بوضع توصيفاته ومالحظاته الطبية للمريض
عقب الزيارة.
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اإلشتراك بتطبيق موعد

يمكنك تحميل تطبيق موعد مجانا عبر المتجر اإللكتروني عبر هذا الرابط:
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