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GİİAS 

 األولى الدولية الندوة
 حول

 اإلسالمية للعلوم المعاصر  التصور

ر”  “السنَّة  تصوُّ
 ١٠-١١ حزيران  ٢٠٢١

 تركيا  ،بايبورت  جامعة  اإللهيات  كلية

 

 نشأةال  عصر في اإلسالمي األدب في السنة فهم  ▫ للسنة وفهمهم  الصحابة ▫  مكانة السنة كمصدر مرجعي ي التشريع
 الحداثة وزمن االستشراق عصر  في اإلسالمية  العلوم  في  السنة فهم  ▫ صدراإلسالم  في اإلسالمية   العلوم  في السنة فهم 

 القرآن  حول تتمحور  التي واالتجاهات المذاهب  لدى السنة فهم 
 الرقمي   والعالم  السنة ▫ اإلسالمي  العالم  حاضر في وانعكاساتها السنة فهم 

 

 

 

  

  

 

 الندوة
 النهائي الموعد

  البحثية األوراق لتقديم

 إعالن
  المقبولة الملخصات

 إلرسال موعد آخر
  البحث ملخص

 إعالن
 الندوة

 ١٥ شباط ٢٠٢١  ٢٠٢١ آذار ٢٢   ٢٠٢١ أبريل ٩   ٢٠٢١مايو ١٧  ١٠-١١ حزيران ٢٠٢١
 

   كلية اإللهيات في جامعة بايبورت  اإلقامة إمكانية حول معلومات تقديم الحقا   سيتم  
 تركياالمجمع البابرتي، بايبورت، 

 
https://www.giias.org/ar  
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 تركيا  ، بايبورت  جامعة  اإللهيات كلية
 

 

   
 

 

 
 

 الرؤساء الفخريون  
 ، تركيابايبورت رئيس جامعة  ▫ البروفسور سلجوق جوشكون 

 ، تركيارئيس جامعة تشاناكالي أونسيكيز مارت  ▫ البروفسور ِسدات مراد
 ، تركيا رئيس جامعة كارابوك ▫ البروفسور رفيق بوالت 

 
 رئيس الندوة   

 ، تركياعميد كلية اإللهيات في جامعة بايبورت  ▫ انكين  آيالبروفسور توحيد 
 

 الهدف من الندوة   
بذاتها ليصبح لكٍل  تطورت العلوم اإلسالمية عبر مسيرة تاريخية طويلة، بدأت بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم، ومع مرور الوقت قامت هذه العلوم  

علوم منها خصائص وحدوداً واضحة ميزتها عن غيرها من الفروع العلمية األخرى، ومع تطور المناهج العلمية واتساع حركة التأليف ازدادت هذه ال
قييمات مختلفة عكست التنوع عمقاً ودقةً ليتفرع عنها تخصصات أصبحت بدورها علوماً قائمةً لها عواملها وأركانها الخاصة، وذلك بعد خضوعها إلى ت

وهذا التنوع في الفهم حقيقة واقعية مستمرة، تتفاعل مع المتغيرات الزمنية وتتأثر بمستوى التنمية . الثقافي والتباين المحلي واالجتماعي في تناولها وفهمها
طغيان الحداثة والعولمة وأثرهما في تطور المنهج العلمي التقليدي وال ننسى    اإلقليمية والنهج العلمي والثقافي واالجتماعي السائد في عالمنا اإلسالمي،

  إذاً، فالتراكم المعرفي الهائل الذي بُنَِي عبر مسيرة تاريخية طويلة من ناحية، وتغير المناهج العلمية وما تبعها من نظرة شمولية في . ومفاهيم هذه العلوم
إن ما سبق من قضايا وغيرها مما يتعلق بتطور  . واقعنا العلمي الذي نعاين من خالله هذه القضايا  معاني العلوم ومفاهيمها من ناحية أخرى أدى بنا إلى 

اإلسالمية  العلوم وتصحيح المفاهيم وإعادة إنتاجها لهو أجدر بالبحث والدراسة، وعليه، نقيم ضمن سلسلة ندوات تحمل عنوان "التصور المعاصر للعلوم
 .، يتم فيها عرض مركَّز للمناقشات العلمية الدائرة حول السنة النبوية وعلومها-حوارات حول مفاهيم معاصرة -لسنة" " ندوتنا األولى بعنوان "تصور ا

ستضافتها  وهذه الندوات هي نتاج جهود مشتركة بين: جامعة بايبورت وجامعة تشاناكالي أونسيكيز مارت وكلية اإللهيات بجامعة كارابوك على أن يتم ا
ستقام الندوة األولى بضيافة كلية اإللهيات بجامعة بايبورت التي تحمل عنوان "تصور السنة" على أن تستمر في السنوات القادمة بعناوين  حيث   .بالتناوب 

 وفي الختام، نأمل أن يؤدي ذلك إلى تعاون طويل األمد واجتماعات مثمرة. .فرعية مختلفة تستضيفها كلياتنا األخرى
 

 المقترحة بعض العناوين   
  التشريع ي  مرجعي  كمصدر  السنة مكانة

   للسنة وفهمهم الصحابة
 النشأة عصر  في  اإلسالمي  األدب   في  السنة فهم
  صدراإلسالم  في  اإلسالمية العلوم  في  السنة فهم
 الحداثة  وزمن  االستشراق عصر  في  اإلسالمية العلوم  في  السنة فهم
 القرآن  حول تتمحور التي  واالتجاهات  المذاهب  لدى السنة فهم
   اإلسالمي  العالم حاضر في   وانعكاساتها السنة فهم
 الرقمي  والعالم السنة

 
 مكان الندوة   

 ، تركيابايبورت  ،المجمع البابرتي  ،كلية اإللهيات في جامعة بايبورت 



 

 

 مالحظات هامة   
 سيتم الحقاً تقديم معلومات حول إمكانية اإلقامة.  ١
 ستعقد الندوة على اإلنترنت في حال تعذر إقامتها وجهاً لوجه.  ٢

 ليرة تركية ٢٥٠رسم االشتراك: ٣ 
 العربية اإلنكليزية، التركية،لغات الندوة:  ٤
 

 تواريخ هامة   
 ٢٠٢١شباط  ٢١:    إعالن الندوة 

 ٢٠٢١آذار  ٢٢ : البحث آخر موعد إلرسال ملخص 
 ٢٠٢١أبريل  ٩ :  إعالن الملخصات المقبولة

 ٢٠٢١مايو  ١٧:  الموعد النهائي لتقديم األوراق البحثية 
 ١٠-١١ حزيران  ٢٠٢١  :    الندوة 

 
 اللجنة المنظمة   

 ▫ عميد كلية اإللهيات في جامعة بايبورت، تركيا انكين  آيالبروفسور توحيد 
 البروفسور مراد شيمشك ▫ عميد كلية اإللهيات في جامعة كارابوك، تركيا

 البروفسور نعمة هللا أكين ▫ عميد كلية اإللهيات في جامعة تشاناكالي أونسيكيز مارت، تركيا
 ي أونسيكيز مارت، تركيا ألستاذ الدكتور كنان سيفينج ▫ كلية اإللهيات، جامعة تشاناكال

 األستاذ الدكتور توحيد باكان ▫ كلية اإللهيات، جامعة بايبورت، تركيا
 عضو الهيئة التدريسية، الدكتور أحمد أوزكان ▫ كلية اإللهيات، جامعة بايبورت، تركيا 

 عضو الهيئة التدريسية، الدكتور فاتح كايا ▫ كلية اإللهيات جامعة يابورت، تركيا
 التدريسية، الدكتور بالل تاشكين ▫ كلية اإللهيات، جامعة تشاناكالي أونسيكيز مارت، تركياعضو الهيئة 

 عضو الهيئة التدريسية أوغور كوزال ▫ كلية اإللهيات، جامعة كارابوك، تركيا
 عضو الهيئة التدريسية، الدكتور يعقوب كوج يغيت ▫ كلية اإللهيات، جامعة كارابوك، تركيا 

 
 العلمية المحكمة اللجنة    

 البروفسور أحمد يلديريم ▫ كلية العلوم اإلسالمية، جامعة أنقرة يلديريم بيازيد، تركيا 
 مايس، تركيا ٢٩البروفسور أحمد يوجيل ▫ عميد كلية اإللهيات في جامعة 

 ، تركياصقرياالبروفسور إردينج أهاتلي ▫ كلية اإللهيات، جامعة 
 هد إلهيات أزربيجان، أزربيجان البروفسور أكيل شيرينوف ▫ رئيس مع

 البروفسور أمين أشيك كوتلو ▫ رئيس جامعة طرابزون، تركيا
 يلديريم ▫ كلية اإللهيات، جامعة أنقرة، تركيا  ءالبروفسور أنبيا

 رول ▫ كلية اإللهيات، جامعة أنقرة، تركيا االبروفسور بنيامين 
 ▫ عميد كلية اإللهيات في جامعة بايبورت، تركيا انكين  آيالبروفسور توحيد 

 البروفسور جمال أغرمان ▫ كلية اإللهيات جامعة الجمهورية، تركيا 
 ، تركياصقريا▫ كلية اإللهيات، جامعة  كوناىالبروفسور حاجي محمد  

 البروفسور حاجي موسى باغجي ▫ عميد كلية اإللهيات في جامعة دجلة، تركيا 
 و ▫ كلية اإللهيات، جامعة اسطنبول، تركيا البروفسور حسين هانس

 قطر  قطر،  جامعة الشريعة،  كلية▫  قوفي  حميد البروفسور
 البروفسور داود ياياللي ▫ كلية اإللهيات، جامعة أتاتورك، تركيا

 البروفسور ساف ِت كوسه ▫ رئيس جامعة كاتب شلبي، تركيا 
 تركياالبروفسور سلجوق جوشكون ▫ رئيس جامعة بايبورت، 

 البروفسور شامل داغجي ▫ عميد كلية اإللهيات في جامعة أنقرة، تركيا
 البروفسور صاحب بيروجي ▫ كلية اإللهيات، جامعة يوزونجويل، تركيا

 ، تركيا أولوداغ▫ كلية اإللهيات جامعة  قرجابكالبروفسور صالح 
 تركيا دميرل، سليمان  جامعة اإللهيات  كلية▫  صقلي  طلعت  البروفسور

 ، المملكة العربية السعودية القصيمالبروفسور عبد العزيز شيبان ▫ جامعة 
 البروفسور عبد العزيز عرب ▫ جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية 

 ، تركياصقرياالبروفسور عبد هللا آيدنلي ▫ كلية اإللهيات، جامعة 
 غ، تركياان ▫ كلية اإللهيات، جامعة أولوداقرخالبروفسور عبد هللا 
 هرمان ▫ عميد كلية اإللهيات في جامعة كوجالي، تركياقالبروفسور عبد هللا 

 يعقوب ▫ الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليزيا محمد البروفسور محمد أبو الليث شمس الدين 
 البروفسور محمد أرشاد ▫ جامعة بنجاب، باكستان
 مرمرة، تركيا البروفسور محمد أوزشنل ▫ كلية اإللهيات، جامعة  

 البروفسور مراد شيمشك ▫ عميد كلية اإللهيات في جامعة كارابوك، تركيا
 البروفسور مرتضى بدر ▫ كلية اإللهيات، جامعة اسطنبول، تركيا 

 ونش ▫ جامعة أوسنابروك، ألمانياكالبروفسور مردان 
 يةالمغرب مملكةالجامعة ابن زهر،  كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية، وبي،طالبروفسور مصطفى ال

 ، تركيا جوقوراوفاالبروفسور ناسي أرسالن، كلية اإللهيات، جامعة 



 

 

 البروفسور نعمة هللا أكين ▫ عميد كلية اإللهيات في جامعة تشاناكالي أونسيكيز مارت، تركيا
 البروفسور نهاد ياتكين ▫ كلية اإللهيات، جامعة أتاتورك، تركيا

 تارتي ▫ كلية اإللهيات، جامعة أكدينيز، تركيا ادالبروفسور نوز
 البروفسور هادي ساغالم ▫ جامعة أرزينتشان، بن علي يلديريم، تركيا
 البروفسور ولي أتماجا ▫ كلية اإللهيات، جامعة عاكف أرسوي، تركيا

 البروفسور يافوز أونال ▫ رئيس جامعة أوندوكوز مايس، تركيا
 كلية اإللهيات، جامعة رجب طيب أردوغان، تركياالبروفسور يافوز كوكتاش ▫ 

 األستاذ رضوان جمال األطرش ▫ الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليزيا
 األستاذ الدكتور فؤاد بونعمة ▫ جامعة المدينة، ماليزيا 

 الدكتور فوكار ساميدوف ▫ معهد إلهيات أزربيجان، أزربيجان 
 مااليا، ماليزياالدكتور عبد اللطيف أحمدي رمجاحي ▫ جامعة 

 
 منسق الندوة   

 عضو الهيئة التدريسية الدكتور حمدي ترك أوغلو ▫ كلية اإللهيات جامعة يابورت، تركيا
 

 مساعد منسق الندوة   
 عضو الهيئة التدريسية، الدكتور بالل تاشكين ▫ كلية اإللهيات، جامعة تشاناكالي أونسيكيز مارت، تركيا

 التدريسية أوغور كوزال ▫ كلية اإللهيات، جامعة كارابوك، تركياعضو الهيئة 
 

 لجنة التنسيق والمتابعة   

 ، تركياكلية اإللهيات، جامعة بايبورت ▫ الباحث محمد أمين كيزيالي
 mkizilay@bayburt.edu.tr   +90 542 401 7884  

 ، تركيا كلية اإللهيات، جامعة بايبورت ▫ الباحثة عائشة أكتاش
 ayseaktas@bayburt.edu.tr  +90 505 954 2353  

 ، تركياكلية اإللهيات، جامعة بايبورت ▫ الباحثة زينب دمير يوركان
 zdemiryorgan@bayburt.edu.tr  +90 544 251 1004  

 ، تركياكلية اإللهيات، جامعة بايبورت ▫ الباحث نجيب صفا دمير
 sdemir@bayburt.edu.tr  +90 554 127 6101  

 ، تركياكلية اإللهيات، جامعة بايبورت ▫ الباحثة الدكتورة مروة شيشمان
 mervesisman@bayburt.edu.tr  +90 536 855 0788 

 ، تركياكلية اإللهيات، جامعة بايبورت ▫ الباحث طه ألبيرين حاجكالي
 tahaalperenhackali@bayburt.edu.tr  +90 506 691 7318 

 ، تركياكلية اإللهيات، جامعة بايبورت ▫ الباحثة خديجة أياز
 haticeayaz@bayburt.edu.tr  +90 543 255 7375 

 ، تركيا، جامعة أكسراياإلسالمية العلوم كلية ▫ الباحث عثمان درماز
 osmandurmaz@aksaray.edu.tr  +90 544 490 1700 

 تركيا  كارابوك، جامعة اإللهيات، كلية نور كوماش ▫ الباحثة عائشة
 aysenurkumas@karabuk.edu.tr  +90 534 450 2231 

 تركيا مارت، أونسيكيز تشاناكالي  جامعة اإللهيات، كلية▫ الباحثة سراب  اوصلي  
 serapuslu@comu.edu.tr  +90 507 104 7262 

 
 االتصال  معلومات   

 كلية اإللهيات، جامعة بايبورت، المجمع البابرتي:   العنوان 
 تركيا  ،بايبورت  ،69000ان، جينذرأحي توزجوزاده، شارع دميرأوزو، طريق      
 1425 2016 458 90+ :  هاتف 
 : giias@bayburt.edu.tr اإللكتروني البريد 
 : https://www.giias.org  الويب 
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