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 ھذه السنة ھي السنة الثانیة لشھر رمضان المبارك مع القیود وااللتزامات المفروضة عىل الجمیع خالل التجمعات  واللقاءات ونحن يف ضروف 

 أزمة كورونا ( كوفید -١٩ ) لكن بالرغم من ذلك أصبح التجمع اإللكتروين امراً شائع ومألوًف لدى الكثیرین لذا فإن إنشاء جالیة ومجموعة أو

تجمع ولقاء عبر اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

والعمل معا عىل  أحیاء روحانیة شھر رمضان المبارك یعتبر تجربة تقلل من الشعور بالوحدانیة وھو أمر ال یزال يف غایة األھمیة

 دعوة التجمع اإللكتروين المفترض منھا مساعدة المسلمین يف كندا عىل التجمع الكترونیا ومشاركة تجاربھم خالل شھر رمضان المبارك، وإن ھذه 

المعدات صممت خصیصا للمستضیفین لھكذا تجمعات وتھدف إىل المساعدة يف جعل عملیة التجمع اإللكتروين بشكل اسھل

مقدمة الموضوع

DIGITAL IFTARS TOOLKIT ٣



حث عن الغرض أو الھدف من غرض التجمع أوال

 ھنالك العدید من األسباب المختلفة القامة تجمع عىل االفطار ،فنحن نتجمع للتواصل وللتعمق يف  المسائل الروحیة  

والروحانیة وھو تكریم واحترام وتشریف واعتراف بالشھر الفضیل المبارك

 الغرض من ھذا التجمع اإللكتروين ھو التواصل مع اآلخرین خالل شھر رمضان المبارك وقبل اتخاذ وانشاء أي قرار  یجب البدء

 بعملیة التخطیط الخاصة بك  كمستضیف لھذا االجتماع  عن طریق وضع و تحدید الغرض والھدف والنیة  من ھذا االجتماع،

 اي انھ تفكر لماذا ترید استضافة الضیوف عىل االفطار( ما الذي یدفعك لھذا اليشء) ؟  وما ھي االمور اليت تود أن تتعرف

 علیھا وتتعلمھا وتكون محب لالستطالع علیھا ومھتم بھا؟  وما نوعیة النقاش والمحادثة اليت تود أن تلقیھا تتضمنھا خالل ھذا

االجتماع ؟ وماذا  ترغب أن تھیئ لھذا التجمع ؟

 التعلم أكثر من تجارب والدیك
خالل شھر رمضان

١- قبل اإلفطار

 للقاء ومقابلة عائلتك أو عوائل 
 أخرى يف جمیع أنحاء البلد و

تسجیل وتدوین ذكریات معھم
 

 مقابلة اآلخرین يف مدینتك
 والتفكر والحوار يف كیفیةو

  مواكبة معىن أن تكون مسلم يف
بلد غیر مسلم

 للتعلم أكثر من خبرة وتجربة
اآلخرین يف شھر رمضان

راض وأھداف ممكنة أخرى

 اسأل نفسك: ما ھي االحتیاجات المطلوب توفرھا أو تواجدھا يف دائرة أصدقائك؟ عائلتك؟ حیاتك الخاصة؟اليت ینبغي علیك ذكرھا

او التكلم عنھا قلیال خالل اإلفطار؟
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  وأیا كان غرضك أو ھدفك  خذ بعین االعتبار بأن ھدفك المقصود والنیھ من التجمع  ورغبتك يف إقامتھ باستطاعتھ مساعدتك وارشادك 

 وتوجیھك عىل اتخاذ القرارات وبالتايل ترتیب وتنظیم  تجمع إفطار مشھود وبارز وممیز الینىس كلما كان غرضك محددا وواضحا كلما كان

تصمیم وتنظیم اإلفطارسھال

.اي كلما استطعت  من تحدید ھدفك القامة ھذا االجتماع كلما كان علیك من السھل التنظیم والتصمیم  لبرنامج افطار أسھل 
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(ر بشكل بسیط وصغیر وممكن بدون تعقید وتكبیر االمور( فكر بجعل االجتماع صغیر
 لتنمیة اجتماع ودي وعمیق وحمیم علیك النظر يف جعل اإلفطار یتضمن٦-٥  أشخاص ستة اشخاص یعتبر مالئم لخلق الجو   

الودي والعمیق خالل االجتماع، وذلك لیتضمن مستوى عايل من

 المشاركات واألفكار و النقاشات والحوارات وسرد القصص، حیث انھ یمكنك استضافة تجمع اكبر من ھذا العدد لكن تذكر وضع

 بعین االعتبار أن تكون المشاركات و النقاشات معتدلة للجمیع للتأكد من أنھ كل الحاضرین یمكنھم المشاركة والمساھمة يف طرح

من ینبغي علیك أن تدعوھم إىل االجتماع؟ 
 عندما تفكر يف قائمة ضیوف اإلفطار فكر يف الغرض من ھذا التجمع و طبیعة ونوعیة المحادثة والخطبة اليت تود أن تلقیھا 

:ألن الغرض من التجمع ینبغي أن یستھوي الحاضرین  ویرشد احتیاجاتھم واھتماماتھم ویليب طلباتھم ، وھذه بعض األمثلة

الدعوة مفتوحة للجمیع والكل یمكنھ االنضمام 

نوع الدعو  الغرض من االجتماع

 وضع مساحة او مجال الستقبال والتأھیل 

والترحیب بالناس خالل شھر رمضان المبارك

دعوة مغلقة أو محدودة أي لیست للجمیع  وضع المجال للناس الكبار

دعوة مغلقة ومحدودة فیھا بعض المساحات المفتوحة  إلقاء محاضرة عن موضوع محدد مثال الصلة والعالقة بین (

اإلیمان والدین والعقیدة) وأن تكون كاتب
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إنشاء دعوة واضحة وصریحة 

 أنت كمستضیف علیك أن تفكر يف األجواء اليت تخلقھا للضیوف وكیفیة تنسیقھا وترتیبھا من لحظة دعوة الضیوف و بدء 

اإلفطار إىل ما بعد انتھاءه

طرق لمساعدة الضیوف 

١. دعوة عمیقة يف األفكار و متضمنة للتفاصیل

٢. القراءة اليت تتضمنھا المحادثة

٣. األسئلة المطروحة

٤. صور ونماذج

 ٥. دعوتھم لحضور االجتماع والقاء موضوع او لتقدیم يشء یودون مشاركتھ وذلك لمساعدة وأعداد الضیوف عىل تحضیر

أنفسھم يف وقت مسبق

٢- تنظیم اإلفطار

 عىل سبیل المثال إذا كنت تود مقابالت الفنانین تناقش معھم موضوع صلة وعالقة الربط  بین اإلیمان والدین والعقیدة والممارسة 

الفنیة من الممكن أن تفتح اجتماع اإلفطار بدعوة المشاركات ومشاركة موضوعك الذي  یرتبط مع الممارسة الفنیة الدینیة

 إذا كنت تخطط الجتماع إفطار للتعلم من  ذكریات والدیك أو أجدادك خالل شھر رمضان فان علیك مشاركة ھذه الفكرة وتحضیر

 مناقشة األسئلة والحوار معھم يف وقت مبكر قلیال العطائھم الفرصة لتحضیر أنفسھم او اسألھم أن یحضروا بعض من صورھم المفضلة

وذكریاتھم وبالتايل یمكنكم التحدث عنھا ومشاركة الذكریات معا وفتح مواضیع بشأن ھذا الغرض بینما انتم تتناولون وجبة اإلفطار

أین ینبغي عيلَّ استضافة  الضیوف عىل اإلفطار 
 عندما تفكر أین بإمكانك استضافة الضیوف عىل اإلفطار فكر بالبرنامج االلكتروين المناسب و المقبول والذي یبدو منطقیا للمجموعة اليت 

 تود ان تتواصل معھا خالل االجتماع عىل ھذا البرنامج ، وما ھو البرنامج المناسب وعلیھ إقبال بشكل اكبر ویشعر الضیوف باألمان والراحة

 خالل استخدامھم لھ والتحدث والمناقشة وطرح المواضیع يف مرونة بدون تقیید واحراج او قلق؟ وما ھو أفضل برنامج متاح لھذا التجمع

،اإللكتروين؟ علیك أن تفكر بجمیع ھذه األمور
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یمكنك استخدامھ يف حالة كنت

group FaceTime

 وھذه بعض األمثلة لبعض البرامج اليت ربما علیك التفكیر يف أحدھا مع المالحظة بأن ال یوجد إحراج يف اختیار البرنامج المناسب، ح

  المستضیف علیھ أن ینظر إىل احتیاجات ورغبات أعضاء المجموعة  والضیوف واختیار وتنسیق البرنامج المناسب لھم وھنا يف األسفل،

فریق اإلفطار جھزوا ووفر وھذه البرامج اآلمنة
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طبیعة البرنامج  اسم ونوع البرنامج 

وال iPhoneتطبیق يف الموبایل االیفون 

iPad  ایباد

 ألي أحد من قائمة الضیوف یستخدم  

. Appleأجھزة ابل

clubhouse عبارة عن تسجیل مقاطع صوتیة كلوب ھاوس 

iPhone لمستخدمي ایفون

 إذا كان ضیوفك من مستخدمي أجھزة 

 و لدیھم حساب كالب ھاوس Apple ابل

Clubhouse account

IG Live بث مباشر للمحادثة عن طریق حالة اي جي الیف 

 یستضیف Instagram انستجرام

شخصین حسابین) يف وقت واحد

 یستخدم ضیوفك االنستقرام وتود ان

تكون بمحادثة حواریة معھم

Zoom برنامج زوومInternet اذا كان الضیوف یریدون االنضمام بدونصورة وصوت مباشر 

 حساب شخيص ولدیھم حریة اختیار

الجھاز المناسب لھم للتواصل

موبایل / ایباد/ البتوب

Skype برنامج نشیط وھو لكل فرد لدیھ حساببرنامج نشیطسكایب 

مایكروسوفت

Microsoft ولدیھ تطبیق سكایب 

Skype محمل عىل ج

WhatsApp إذا كان الضیوف لدیھم ھذا التطبیق تطبیق مراسلة مجانیة عىل اإلنترنت واتساب 

 مسبقا وھم معتادین عىل استخدامھ

ویفضلون استخدام أجھزتھم الخاصة

Facebook messenger

ماسنجر الفیس بوك 

 تطبیق مراسلة مجانیة متوفر للجمیع 

 Facebookلمن لدیھ حساب الفیس بوك

 إذا كان الضیوف لدیھم فیس بوك 

Facebook .یریدون الحریة باستخدام 

 أجھزتھم سواء كانت موبایل البتوب
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مسألة مائدة الطعام 
 امر إدارة مسألة الطعام عىل اإلفطار أمر راجع إلیك، خطط  لوجبة الطعام القابلة لإلدارة وسھلة التحضیر إذا كنت تلتقي يف المجموعة عىل اإلنترنت 

 اونالین او خارج المنزل كلقاء شخيص مع االلتزام والتقیید بالقوانین المفروضة  يف ظروف أزمة كورونا والوقایة منھا والبقاء امناً يف دائرتك وھذه یمكن

 أن تكون فرصة لدعم المشاریع الصغیرة يف منطقتك انت والمجموعة أو فرصة لتجربة الوصفات الجدیدة اليت یطبقھا الجمیع عىل طریقتھم الخاصة يف

منازلھم األمر یعتمد عىل ھدفك احتیاجك ورغبتك ربما تود تود تجربة طعام یتالءم مع موضوعاتك المطروحة يف االجتماع بطریقة متكاملة بطریقة ما

فكر بكمیة جمیع العوامل و المواد والعناصر اليت تساعد بدعم التجربة اليت تخوضھا ككل

التواصل 
تمت دعوة الضیوف وتم اختیار البرنامج االلكتروين المناسب ألداء   

االجتماع علیھ و المقابلة فیھ وتم تحضیر وجبة اإلفطار ال تنىس التواصل مع الضیوف للتأكد بأنھم یشعرون بامان  وراحة واطمئنان

 عىل االقل بیوم او یومین قبل اإلفطار أخبر ضیوفك بطبیعة واسم البرنامج الذي سیتم استخدامھ للتواصل عبر اإلنترنت يف حال كانوا بحاجة 

إىل تحمیل التطبیق والتأكد من توفر اإلنترنت وتحضیر أنفسھم مسبقا قبل الوقت المحدد لالجتماع
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 ربما ینبغي علیك مشاركة وصف لتفاصیل البرنامج وكیف سیتم إجراء اإلفطار وكیف تتم ھذه العملیة ككل وذلك بمشاركتھم االرشادات 

 المتوفرة من صورة او فیدیو او تسجیالت صوتیة ویمكنك أیضا أن تشارك عدد الضیوف الذین تستقبلھم فإذا كان أي احد من الضیوف یعرف

أحدا آخر من نفس المجموعة فعلیك  مشاركة اسماءھم لتسمح لھم بالتواصل بینھم وتجعلھم يف حماس  وتشعرھم بااللفة اكثر

٨



 خالل اإلفطار 

نصائح الستضافة تجمع إلكتروين ناجح
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١. ابدأ االجتماع بمقدمة

 إذا كنت ال تعرف أحداً من أعضاء المجموعة فكر بطریقة تسمح للضیوف بتقدیم وتعریف أنفسھم لبدأ االجتماع 

 وذلك باختیار أحدھم بتعریف و تقدیم نفسھ ثم ترشیح شخص آخر بعده لتقدیم نفسھ وھكذا أو عن طریق

تقدیم أو تعریف أنفسھم من خالل صندوق الدردشة

لیس شرطا أن تكون المقدمة عبارة عن تقدیم األشخاص ألنفسھم فقط تتضمن طرح أسئلة المرح والتسلیة أیضا 
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٢. حافظ عىل إبقاء الفیدیو مفتوح

 بإمكانك أن تدعو الضیوف بأن یتركوا الفیدیو الخاص بھم مفتوح وذلك بابقاء الكامیرا مفتوحة ولكن ذلك لیس 

شرطا مطلوبا او إجباري فھو يف اختیارھم

النھ یعطي شعور باالنتماء والتواصل بشكل اكبر وكأنھ لقاء حقیقي وجھا وجھ

٣. ضع الفیدیو الخاص بك عىل الوضع الصامت إذا كنت ال تتحدث

 وذلك لتقلیل الضوضاء واإلزعاج لآلخرین استخدم زر وضع الصامت للتأكد من توفیر تجربة صوت أفضل 

المستخدمین

٤. كن حاضرا

 وقت  اإلفطار عبارة عن وقت مشغول لكن كلما تمكنت من تحضیر مائدة الطعام قبل الوقت المحدد ويف وقت

مبكر كلما كان علیك من السھل التواجد والحضور يف وقت بدء االجتماع والمحادثة والخطبة

حاول أن تجعل اللقاء یبدو حمیمي وكأنھ حقیقي وجھ لوجھ أكثر من كونھ لقاء إلكتروين 

٥. حاول مساعدة الجمیع والشعور بأنھ موجودین ضمن ھذا اللقاء

 يف كل مجموعة ھنالك دائما أشخاص بطبیعتھم یتكلمون كثیرا اكثر من غیرھم وانت مستضیف لھؤالء الضیوف 

 اجعل مساحة ووقت تسمح فیھ للجمیع بالتكلم المشاركة واخبر الضیوف انھ بإمكانھم استخدام صندوق الدردشة

إذا كان لدیھم مشاركة ولھم حریة اختیار طریقتھم المفضلة للتواصل

بعض البرامج تستخدم خاصیة (رفع الید) خالل المحادثة وھذه الطریقة تجعل عملیة المشاركة والتكلم أسھل

٦. وضع خطة ألخذ استراحة والسماح للضیوف بالخروج والدخول

 يف أي تجمع من الطبیعي التنقل والتجول والتحرك يف مكان االجتماع ويف ھذا التجمع اإللكتروين أخبر الناس بأن 

یأخذو وقتھم للعنایة باحتیاجاتھم ومتطلباتھم و تطبیق الوضوء واإلفطار وكسر صیامھم واداء صالة المغرب

٩



تحدید موعد او جدول زمين 
 مختلف الناس لدیھم مختلف األولویات والترتیبات حول وقت بدء وانتھاء فترة اإلفطار أحد الخیارات ھو أن تنظم موعد افطارك 

معھم باالتفاق قبل كسر صیامھم وبدء االفطار

ثاين اختیار ھو أن تبدأ أفطارك بعد أن ینتھي الناس من كسر  صیامھم.  واداء صالة 

 المغرب والعشاء أنت كمستضیف فكر ما ھو األكثر جدوى الحتیاجات مجموعتكم تأكد بأن تضع الوقت ، وقت بدء وانتھاء

الجلسة،٦٠  دقیقة تعتبر وقت كايف للحوار والمناقشة الدردشة
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خواص األسئلة الجیدة 
أن تطلب أكثر من  نعم /ال   جواب

تسمح الكثر من شخص المشاركة يف الرأي

السماح للضیوف بإقامة أو أنشاء مجموعة بینھم واالتفاق بالرأي وأن یطرحوا أسئلتھم الخاصة بھم

فكر بكیفیة طرح أسئلة تؤدي إىل إنشاء موضوع للتحدث والمناقشة بشأنھ

السماح للمشاركین بأن یكون مرتاحین یشعرون بااللفة بینھم خالل اللقاء

عىل سبیل المثال حاول أن تبدأ المحادثة بطریقة لطیفة وخفیفھ ثم تطرح

األسئلة والمواضیع الشخصیة مع التقدم بإلقاء الخطبة

نماذج من األسئلة؟ 
ما ھي بعض  االمثلة عىل طبیعة  عادات وتقالید اإلفطار يف عائلتك؟

ما ھي ذكریاتك المفضلة بخصوص اإلفطار ؟

ما ھي وجبات الطعام المفضلة لدیك عىل اإلفطار؟

كیف تحتفلون عادة بالعید يف كل سنة  ؟

ما ھي بعض األشیاء اليت تعلمتھا يف السنة الماضیة يف شھر رمضان خالل

أزمة كورونا (كوفید-١٩)؟

ما الذي ترغب يف ممارستھ و تنشئتھ يف روحك ويف نفسك لشھر رمضان

ھذا؟

ما ھي األماكن اليت ساعدتك يف تنمیة الجانب روحي؟ ●

تسجیل وحفظ وتدوین الذكریات 

 للمشاركة يف الصور والذكریات واألجواء الرمضانیة الروحانیة اليت لدیك ومشاركة خبرتك وتجربتك مع المسلمین خارج كندا تحاول 

 أن تسجل و تحتفظ يف الذكریات وتلتقط الصور وتسجیل الفیدیوھات وتدوین المعلومات خالل ھذا البرنامج الرمضاين وخالل

اإلفطار النھ سیكون من الصعب قلیال تدوینھا بعد اإلفطار

بدایة ومقدمة لبرنامج الخطبة أو المحادثة يف االجتماع 
 االجتماع الجید یدعمھ و یمیزه الخطبة والمحادثة الممتازة، لمساعدة اجتماعك فكر باألسئلة والمحادثة اليت تود ان تلقیھا  يف 

وقت مبكر لیساعدك عىل بدء برنامج االجتماع بشكل افضل
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قدم الشكر واالمتنان لضیوفك 

ابعث رسائل الشكر واالمتنان للضیوف لتشكرھم عىل انضمامھم يف ھذا البرنامج واالجتماع روحاين ولتنشر البركة 

٤- بعد اإلفطار

تدوین وحفظ تفاصیل البرنامج واالجتماع والمحادثة 

 أخبر الناس الذین تابعوا برنامج اإلفطار كیف جرت األجواء عىل اإلفطار وكیف كان البرنامج واالجتماع وحاول 

 مشاركة التفاصیل والذكریات مع مجموعة ضیوفك بشكل مغلق  لیشعرھم باألمان والراحة واالطمئنان بأن ھذه الصور

 والمعلومات والتفاصیل نشرت بطریقة خاصة ومغلقة فقط ألعضاء المجموعة والبرنامج لیشعر الجمیع عىل الشعور

بالتواصل وااللفة خالل رمضان

 شارك بوست عىل السوشیال میدیا عىل احد مواقع التواصل االجتماعي اليت ترغب باختیاریھا مع الھاشتاج 

#DIGITALIFTARS

مع وضع شعار او عالمة لحسابات ضیوفك الشخصیة 

Instagram / Facebook / Twitter:  @digitaliftars

DIGITAL IFTARS TOOLKIT

وھذه بعض الطرق المشاركة التفاصیل مع ,digitaliftars# ،# استخدم الھاشتاج 

أعضاء البرنامج

التقط لقطة شاشة او صورة او حالة لمائدة الطعام عىل االفطاراو أي يشء ترغب يف اختیاره لمشاركتھ عىل ال ●

Instagram  او أي موقع تواصل

اجتماعي  ترغب يف استخدامھ

شارك أفضل يش تم تناولھ او طرحھ وتضمن ھو االجتماع وتعتبره الملخص الجوھري للبرنامج ●

 شارك مقتطف تسجیل صويت لألسئلة والمسائل المطروحة والمشاركات ● إذا كنت عادة تشارك بعض معلوماتك ●

 او تفاصیل یومیاتك عىل مواقع التواصل االجتماعي حاول أن تكتب مدونة صغیرة تشارك فیھا بعض تفاصیل ھذا

البرنامج  و تتحدث فیھ عن التجمع الروحاين عىل اإلفطار
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قائمة تنظیم وترتیب البرنامج عىل اإلفطار 

DIGITAL IFTARS TOOLKIT

 كل ما كان ھدفك محددا واضحا 
كل ما كان تصمیم

وتنظیم برنامج اإلفطار اسھل

نصائح  المھام 

عرّف او حدد
 الھدف(الغرض) من اقامة ھذا التجمع الروحاين
 عىل االفطار واختر  الخطبة المحادثة اليت تود

عناصر البرنامج/االجتما 

الھدف (الغرض)من االجتماع

 كلما كان االجتماع صغیرا و محدودا 
 باألعضاء كلما كانت المحادثة والمناقشة

قویة ومفیدة وھادفة

اختر حجم لتجمع االفطار 
 الذي یتناسب مع طبیعة ونوعیة البرنامج من
حیث المحادثة والمناقشة اليت تود أن تلقیھا

 حجم التجمع 

 ھدفك من التجمع عىل 
 اإلفطار ینبغي أن یرشد
 و یتالئم مع اھتمامات

 الضیوف المدعوین ورغباتھم
 واحتیاجاتھم و طبیعة
المحادثات المطروحة

یعتمد أنشاء الدعوة عىل تحدید ھدفك يف البرنامج 
اختر األعضاء وادعوھم كضیوف وفقا لذلك

انشاء الدعوة

اإللكتروين الذي یتناسب مع احتیاجاتھم  اختر البرنامج

 أخبر ضیوفك عن البرنامج الذي تستخدمھ وتدعوھم

 كل ما حضره قبل االجتماع يف 
 وقت مبكر سیساعدك يف تنظیم
 وترتیب األجواء برنامج اإلفطار

الذي تود أن تقدمھ

تحضیر وأعداد وتھیئة 
الضیوف لالجتماع والمحادثة اليت تود أن

تضم مھا من خالل

 تحضیر الضیوف للبرنامج 
االجتماع

 االجتماعات الجیدة تدعم 
بالخطب والمحادثات الممتازة

 فكر باألسئلة والخطبة والمحادثة اليت تود 
  أن تلقیھا يف وقت مبكر من موعد البرنامج

لیساعدك عىل بدء االجتماع بسھولة

حضر المحادثة والخطبة 

دعوة صریحة وواضحة

األسئلة المطروحة

النصوص المقروءة

 دعوتھم لتحضیر موضوع أو لتقدیم يش ھادف
 الذي یساعد الضیوف عىل تحضیر أنفسھم يف
وقت مبكر  لمناقشتھ وطرحھ خالل البرنامج
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قائمة تنظیم وترتیب البرنامج عىل اإلفطار 
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 فكر بكل العوامل والعناصر اليت 
 یمكنھا أن تساعد وتدعم وتنمي

نصائح  المھام 

 رتب خطة لمائدة الطعام تكون سھلة االدارة 
 والتحضیر أو اختار المطعم الذي ترغب أن
تدعمھ او وصفات الطعام اليت تود تجربتھا

عناصر البرنامج/االجتما 

حضر المحادثة والخطبة 

 ینبغي من خالل ھذا البرنامج أن یشعر 
 الناس بالراحة و أقل وحدانیة يف شھر

 رمضان المبارك من خالل التواصل األمن
الذي یعزز الثقة واأللفة بینھم

 حضر البرنامج االلكتروين المناسب الذي یمكن 
 التواصل من خاللھ وعمل اللقاء فیھ والذي یكون

امن للتحدث و التكلم يف المواضیعیة غیر قیود

 تحضیر برنامج الكتروين أمن 
 للمحادثة والتكلم والحوار

بحریة من غیر قیود

 تشارك تفاصیل ھذا االجتماع مع أعضاء 
 المجموعة (الضیوف) بشكل مغلق وذلك

 لیساعد الجمیع عىل الشعور باألمان
 والتواصل و األلفة خالل شھر رمضان

المبارك

digitaliftar# باستخدام الھاشتاج 
یمكنك مشاركة كیف تمت عملیة ھذا

 البرنامج/االجتماع من خطبة وحوار و محادثة
 عىل احد مواقع التواصل االجتماعي اليت ترغب يف

استخدامھا

 تسجیل وتدوین 
المحادثة والخطبة


