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Ezan indir bedava

Bu uygulama yalnızca iPhone, iPad ve Apple Watch'taki App Store'da kullanılabilir. Bu en popüler ve popüler dua zamanı uygulamasıdır. Bu, dünyanın dört bir yanındaki birçok Müslüman tarafından sevilen ve kullanılan, Müslümanların dini yaşamlarını düzenlemelerine yardımcı olan ve ezan zamanlarını
en doğru şekilde gösteren İslami yaşam arkadaşınızdır. TEMEL ÖZELLİkLER: Doğru namaz saatini tüm hesaplama yöntemlerine göre lokasyon üzerinden hesaplayabilir veya şehrinizi online olarak seçerek namaz saatini görebilirsiniz. Farklı şehirleri aynı anda kaydederek veya doğrudan GPS modunu
kullanarak şehirler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca özel günlerde güzel tebrik kartları paylaşabilirsiniz. Online Hatim Değişimi ile birçok Müslüman'ın katıldığı Hatimlerden birine ayet, sura, sayfa, sonra aynı sayfayı seçerek katılabilirsiniz. Uygulama içinde yer aldığınız Hatim'de seçtiğiniz
görevleri kolayca okuyabilirsiniz. Hicri takvim dönüştürücü ve ana ekranları üzerinden kolayca hicri takvim takip edebilirsiniz, önemli dini gün ve gece takip edebilirsiniz, ne kadar sürer bakın. Bulunduğunuz yere gelen camileri görebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.Sahur uyanAn hatırlatma bölümü, Pazartesi -
Perşembe sonrası hatırlatma, Cuma Namazı Hatırlatması, Tehecc'd Namazı hatırlatması ile istediğiniz zaman bir hatırlatma oluşturabilirsiniz. Günlük işlerinizi Çalışma Kitabı bölümüne kaydedebilir, daha sonra kontrol edebilirsiniz. KURAN-I Birden çok yazı tipinin desteğiyle yazı tipini ve metin boyutunu
sorgunuzla değiştirebilirsiniz. Birçok bellek seçeneğiyle sadakaları dinleyebilir ve okuma hızını değiştirebilirsiniz. Çeşitli yemekler için destek ile ana dilinizde yemekleri okuyabilirsiniz. Dİğer ÖZEL: Hava durumu. Hesap makinesi oturuyor. Otomatik kaza takibi. Online Kabe izleme. Kazaları takip etmek.
Imsakiye, evet. Miss Private.Premium Subscription : Aylık olarak, her yıl reklam kullanımı olmadan aboneliğiniz süresi dolduğunda otomatik olarak yenilenir, ücret hesabınızdan otomatik olarak düşülecektir. Abonelik uzantısını devre dışı kılmış olmak için, abonelik döneminin bitiminden en az 24 saat önce
özel ayarlarla aboneliğinizi iptal etmelisiniz. Gizlilik Agreement Use ABD //facebook.com/ezanvaktipro Hata düzeltmeleri ben Kuran okurken birlikte kaldı son sayfa veya ayet işaretlemek mümkün olmak istiyorum yapıldı. Teşekkür ederim, Tanrı yapanlardan korusun, uygulama her şey ile harika, ama ben
dua kardeşlik bölümünü kapattı bile, geri geliyor. Onu görmek istemiyorum. İnsanlar dua istiyor, aklımdan çıkamıyorum. Neredeyse sihir için duagörebiliyorum. Bir çözüm bul. Ayrıca çabalarınız için teşekkür ederiz. Daha iyi olamazdı. Uygulamanın web sitesi gizlilik politikası yalnızca iPhone, iPad ve Apple
Watch için App Store'da kullanılabilir. √1√ Namaz da ve namazdan önce uyarı√√ uygulamanın kapalı olduğu zaman. √3√ ve iki ayrı konu, 45 İslami uygulama bir arada - uygulamadaki metinleri Türkçe ALL FREE olarak dinleme yeteneği. (I' (I) (I) www.EzanALARMI.com adresine www.EzanALARMI.com √
gitebilirsiniz. THANKS.√ 45 AYRI İşLEV Bİr UYGULAMA, PART FUNCSY (I) (I) (I) - 2 ayrı tema (menü ve ekran GPS kullanarak zaman hesaplanması.- Tema2.- Mübarek Günlerinde Uyarı ve 1 günlük zaman ana ekranda Pusula Sibli, - Kur'an-ı Kerim tüm 50 farklı bellekten dile getirilmektedir, ayet takip ,
- Kur'an tüm Arapça metinler ve 3 ayrı Türk yemekleri, - Sibl Pusula, - Ünlü, - Gelişmiş Zikir, - Ay Görünümü, - Ses Dua Sura ve Anlamları, - Sesli Yasin, - Mekke (Kabe) / Medine Canlı Yayın, - İslam Ilim, - Takvim Geri, - Takvim Geri - İftar Tezgahı, - Cuma Sel, - Kerahat Zaman Uyarısı, - Yanımdaki
Camiler, - Esma'ul Hüsna, - Ayet ve Hadisi gün, - Çok şehirli destek, - Dini bayram ve özel günlerin yıllık listesi.- Abation, Dua, - Peygamber Güzel Dua Bizden.- 40 Hadis.- Hicri Takvim, - Cuma Hutbeleri (her Cuma eklenmiştir) - İleri Dini Sözlük- Ekran Takip Kazaları (Namaz, Posta), - İstanbul veya
Mekke Namazı- Türk Duası Çalışması- İslam Ilâvesi- Dinleme özelliği uzun metinler iPhoneX, iPad, Apple Watch ve destek widget.- Aylık kez indirmek dışında bir Internet bağlantısı gerekir duymaz.ve ÇOK DAHA FAZLATÜM√ LÜTFEN, SORUN ÇÖZÜMLERİ ile ilişkili APP için www.EzanALARMI.com
ziyaret edin. √ yeni olmak ve yeni yıl çözünürlükte sorunları çözmek için twitter.com/ezanalarmi. 28 Haziran 2020 Sürüm 7.5.4 Ben son bir ay içinde ya da öylesine uygulamayı açmak mümkün olmamıştır. Kendi kendine kapanıyor Biz bir sorunla karşı karşıyayız ... Bu süre zarfında anladığınız için
şimdiden teşekkür ederiz (isterseniz Wi-Fi ve hücresel kapatarak uygulamaya giriş yapmayı deneyebilirsiniz). Allah sizi ödüllendirsin. Biz bu sorunla ilgileniyor ... Bu süre zarfında anladığınız için şimdiden teşekkür ederiz (isterseniz Wi-Fi ve hücresel kapatarak uygulamaya giriş yapmayı deneyebilirsiniz).
Bize Amerika'da kaçırdığımız atan (azan)'ı ver. İnşallah Allah, bu Müslüman kardeşlerimize her gün Beş defa Athan (azan) ile İslam dışı ülkelerde hatırlatmak için size kulları verir. Bu hizmet kazanan büyük bir kalp. Siz Müslümanları Allah'a ve Rasulullah'a yöneltmenize yardım edin ki Allah
gayretgöstersin ve bu ahir zamanlarda ki tüm Müslümanlara aynı çaba ve hassasiyeti versin. Shukran Kesira (çok teşekkür ederim). Tekrar teşekkürler. Jacob Geliştirici App Destek web sitesi Gizlilik Politikası bytemod PTE Uptodown.com. Llc. Turkcell İletişim Hizmetleri Google Ltd. Facebook Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Yıllar süren ses azan gülünün ardından Yıllar sonra Aya Sofya'da bereket Time AyaSofya Kadir Gecesi Özel programına konuk oldu... Merhaba, Azan Time Pro Web uygulamasına tıklayınız, Lütfen Azan Time Pro Web'e tıklayınız Android Araçlar Giriş qR Kodu
Azan Zaman Android için / Dua Zaman Pro Programı özelliği ile ben çağrı hatası ve sms otomatik gönderme ile dua ediyorum, yanı sıra kurulum sırasında Google reklamları, telefon ve sms izni gibi gereklidir. Başka bir sebep yok ve olamaz da. Lütfen Musterich ol. Ve haklarınızı yasal hale getirin ve dua
edin. NAM'DAYIM MODU : Namaza başlamadan önce, isterseniz dua widget'ında veya program ana sayfasında sol üstte kalan bir düğme ile telefonu devre dışı bırakabilirsiniz, arayanları reddedip otomatik olarak sms gönderebilirsiniz. Belirlenen sürenin sonunda, otomatik olarak istediğiniz ses veya
profile dönebilirsiniz. MOBIL DÜNYANıN EN POPÜLER VE POPÜLER AZAN PROGRAMı (ANDROID, IOS). YÜKLEME BELLEK SORUNU NEDENIYLE BAŞARıSıZ OLDUYSA, KLASIK SÜRÜMÜ PIYASADA BULABILIR VE YÜKLEYEBILIRSINIZ. DUA BRATS: Bir Müslümanın kardeşi Maqbuldar'a
duası Şerif hadisi esasına göre hazırladığımız Dua Kardeşliği uygulamasıile amacımız, bir dua kampanyası başlatarak Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışmaktır. Tanrı dualarınızı kabul etsin. KURAN'A OLAN ILGINVE SEVEN HATEM'İn Etkİsİmİ İçİn TEŞEKKÜR EDERİm. Azan zamanında uyarı.
Zamanı gelmeden bana hatırlatma. Zaman zaman dini zamanlarda otomatik aptal. Bulunduğunuz yere bağlı olarak GPS'ten (uydudan) veya Diyanet'in aylık indirmesiyle bir ay boyunca Internet'siz çalışın. 2. Pazartesi Perşembe uyanmak için Sahur şehrini eklemek için bilmek Cuma Namazı Hatırlatma
hızlı bir hatırlatma (değiştirilebilir kısa köylerin sesi ile) Kuran Tüm Sesler Online Hatim Değişimi (Ayet, Sura, Sayfa, Cuz On The Own). Ayrıca hatimler bir dizi tamamlamak için bir ayet, sura, sayfa veya ayet okuyabilirsiniz. Auto Focus Hicri gün ve ay ayet okumak izlemek için. Sibli Compass tarafından
otomatik kaza takibi. Siebla Haritası. Yakındaki camileri (Google Service) seçeneklerini uyarmak için çeşitli ses seçeneklerini bulun. Her zaman için ayrı bir zaman ve ses seçme yeteneği. Sabah namazı için uyandırma. (Büyük hacimli sesler) Kitaplık. Şerif. (İlişkili süre otomatik olarak açılır). Glomers.
(İlişkili zaman otomatik olarak açılır) Kevşen Arabikan. Cev'en Türk yemekleri ve transkripsiyon. Namaz Duası ve Sûresi Hicri takvim dönüştürücüsü. Hava Online Kabe İzleme. 5 yıllık önemli dini gün ve geceler. Çalışma kitabı başvurusu (Beta) - Ülkeler, şehirler ve dini web sitesinde mevcut alanlar.
Sapma dakikalarını, yakın bir konumdan artı veya eksi dakikaolarak ayarlamayın. (artı 3 dakika veya eksi 2 dakika). İngilizce arka planda otomatik çalışmayı destekler Indirilebilir içerikile programın boyutunu küçültülmüş. Önemli not: Widget haritaya taşınırsa çalışmaz. Azan Saati / Namaz Saati Pro -
Azan Zaman Kodu / Dua Süresi Pro Android için Azan Saati İndir / IPhone ve iPad için Dua Zamanı Pro İndir ezan alarmi indir bedava. ezan sesi indir bedava. ezan programı indir bedava. ezan duası indir bedava. ezan indir bedava diyanet. ezan indir bedava mp3. en güzel ezan sesi bedava indir. ezan
vakitleri indir bedava
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