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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

 

 
 
 

الندوة برنامج  
 

 
 

 

 ١٢:٠٠-١٠:٠٠ ▫ االفتتاحية والجلسة االحتفالية المحادثات
 

 ١٧:٣٠-١٤:٠٠  ▫ (والثاني األولى الجلسة) المتزامنة الجلسات

١٠ 
 حزيران 
٢٠٢١ 
خميس  ل  ا

 

  ١٥:٣٠- ٠٩:٠٠ ▫ (والثاني األولى الجلسة) المتزامنة الجلسات
 

 ١٧:٣٠-١٦:٣٠ ▫ واالنتهاء التقييم جلسة

١١ 
 حزيران 
٢٠٢١ 
جمعة  ل  ا

 
 

 

 

 

 

  

  
  YouTube      بايبورتكلية اإللهيات في جامعة   اليوتيوب على مباشرة الندوة جلسات بث سيتم    

 تركياالمجمع البابرتي، بايبورت، 
 

https://www.giias.org/ar  



 

 

 
 

GİİAS 

 األولى الدولية الندوة
 حول

 اإلسالمية  للعلوم المعاصر التصور

ر”   “ السنَّة تصوُّ
 ٢٠٢١ حزيران ١١-١٠

 تركيا  ، بايبورت  جامعة  اإللهيات كلية
 

 

   
 

 

 
 

 جلسة االفتتاحية 
 

 ١٢:٠٠-١٠:٠٠ ▫ الخميس  ٢٠٢١ حزيران ١٠
 

 

 
 رئيس الجلسة 

 اوغلي   مفتي حاجي  نصرهللا الدكتور  األستاذ
 الشريعة كلية- بايبورت جامعة

 

 كوسا  صفوت دكتور أستاذ
 شلبي  كاتب  إزمير جامعة  رئيس

 “دليال السنة  أهمية”

 أرشد  محمد دكتور أستاذ
 لإلسالم  األوردية  الموسوعة  بقسم التعليمية الهيئة رئيس  /أستاذ

 باكستان، الهور البنجاب، جامعة

 “والسنة الحديث  نهج: الباكستانية الهندية القارة  شبه  في  اإلسالمية  الحداثة ”

 لحمر  حـمـيـد  دكتور أستاذ
 المـغـربيـة  المملـكـة ،المحـروســة  فـــاس للا  عبد بن محمد سيدي  بجامعة  العالي التعليم أسـتاذ

 “الـموطـأ كـتـاب خـالل  مـن  النـبـويـة  للسـنة  المالـكي التـصور”

 البغا  ديب مصطفى دكتور أستاذ
 الميداني  الدمشقي السوري  البغا ديب  مصطفى  دكتور أستاذ

 “الحديثية للدراسات  التاريخي التطور ”

 
 انقر لمشاهدة الجلسة   

https://www.giias.org/video/?v=1
https://www.giias.org/video/?v=1


 

 

GİİAS 

 األولى الدولية الندوة
 حول

 اإلسالمية  للعلوم المعاصر التصور

ر”  “ السنَّة تصوُّ
 ٢٠٢١ حزيران ١١-١٠

 تركيا  ، بايبورت  جامعة  اإللهيات كلية
 
 
 
 

 الجلسة األولى
 

  ١٥:٣٠-١٤:٠٠ ▫ الخميس  ٢٠٢١ حزيران ١٠
 

 األولى  القاعة الثانية القاعة الثالثة القاعة
 رئيس الجلسة 

 شان  يوسف  مشارك أستاذ
 الشريعة  كلية، بايبورت جامعة

 رئيس الجلسة 

 انكين   آي توحيد دكتور  أستاذ
 الشريعة  كلية، بايبورت جامعة

 رئيس الجلسة 

 أسالن   ناسي دكتور  أستاذ
 الشريعة  كلية، اوفا جوقور جامعة

 بوران   مصطفى مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية ، مارت ١٨ تشاناكالي جامعة

:  كتابه في الطحاوى اإلمام عند السنة مفهوم”
 “القرآن أحكام

 

 آلقان  عارف مساعد  أستاذ
  اإلسالمية العلوم كلية  ،آفيون جامعة

 “والسنة الحديث  الى حنبل بن أحمد نظرة”

 

 بيازطاش   مراد مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية ، مارت ١٨ تشاناكالي جامعة

  في الغزالي نظرة: الشافعية عند  السنة”
 “نموذجا   المستصفى

 

 جينار  بايرام دكتور
 والتربية  التعليم وزارة

  السنة فهم  في  سلم بن قاسم عبيد أبو منهج”
 “والحديث

 بروجا  صاحب دكتور  أستاذ
 الشريعة كلية ، ييل يوزونكو وان  جامعة

  القرآن احكام  فهم استحالة على األمثلة بعض”
 “السنة بدون صحيح بشكل

 

 آيدين  نوزاد  مشارك أستاذ
 الشريعة  كلية ، آماسيه جامعة

  السنة الى به المعمول السنة  من التحويل”
 “به المعلوم

 

 عيقون   عبدهللا مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية ، أردوغان  طيب  رجب جامعة

:  السؤال إطار  في بالسنّة القرآن  تبيين قضيّة”
 “ملسو هيلع هللا ىلص النبيّ  فّسر  قد   القرآن  من   كم

 

 مصطفى قوجا كمالباحث   مساعد
 يالوفا  جامعة

 السنة مفهوم بأن المزعوم مالحظة”

 شافعي  اصول هو ومنهجيته الكالسيكية
 “السنة من الحنفي الفقهاء موقف حسب

 باال احسان علي   دكتور  أستاذ
 الشريعة  كلية ، آتاتورك جامعة

 'التشريعية' إلى  السنة تقسيم حول المناقشات”
 '“التشريعية غير'و

 

 كايخان  مصطفى مشارك استاذ
 الشريعة  كلية ، خانه كوموش جامعة

  تفهيم تفسيره حسب للسنة  المودودي فهم”
 “القرآن

 

 وورال  معمر مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية ، آتاتورك جامعة

 من التى السنة لتقسيم  االصولية المساند”
  الزوائد وسنة  الهدى  سنة الى التكليفية االحكام
 “المؤكدة غير و المؤكدة السنة الى و

 

 طوراي  فاتح مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية، كارابوك جامعة

 سياق في الحنفي المذهب عند  السنة”
 “الفقه فروع في انعكاساتها

  

 
 انقر لمشاهدة الجلسة   

 
 انقر لمشاهدة الجلسة   

 
 انقر لمشاهدة الجلسة   

https://www.giias.org/video/?v=2
https://www.giias.org/video/?v=2
https://www.giias.org/video/?v=3
https://www.giias.org/video/?v=3
https://www.giias.org/video/?v=4
https://www.giias.org/video/?v=4


 

 

GİİAS 

 األولى الدولية الندوة
 حول

 اإلسالمية  للعلوم المعاصر التصور

ر”   “ السنَّة تصوُّ
 ٢٠٢١ حزيران ١١-١٠

 تركيا  ، بايبورت  جامعة  اإللهيات كلية
 
 

 الجلسة الثانية 
 

 ١٧:٣٠-١٦:٠٠ ▫ الخميس  ٢٠٢١ حزيران ١٠
 

 األولى  القاعة الثانية القاعة الثالثة القاعة
 رئيس الجلسة 

 بوزكورد مصطفى مشارك أستاذ
 الشريعة  كلية، أوني إين جامعة

 رئيس الجلسة 

 بروجا  صاحب دكتور  أستاذ
 الشريعة كلية، ييل يوزونكو وان جامعة

 رئيس الجلسة 

 اورهان  فاتح مشارك أستاذ
  العلوم كلية، كوتشمان سيتكي موغال جامعة

 اإلسالمية 

 دومان  علي  مشارك أستاذ
  الشريعة كلية، أوني إين جامعة

 بشكل التجارة  تحديد الفقه،  أصول طريقة”
 بين التقارب بين الحماقة طرق: صحيح

 '“النبوية األحاديث' األحاديث

 

 أوزقان  أحمد مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية، بايبورت جامعة

 “جاللي  قصائد في والسنة النبي مفهوم”

 

 دوكقوز  درويش دكتور
 والتعليم التربية  وزارة

  تصورالسنة على والفقهاء الصوفي مناقشة”
 -“تاريخية حادثة - النفل عبادة سياق في

 

 اغلي   توبجي  ايمرا  باحث  مساعد
 الشريعة  كلية، بايبورت جامعة

  التصوفية الكتب  في والسنة النبوة تصور”
 “باشا لسنان

 طاش تشتين  رجب مشارك أستاذ
  الشريعة كلية، ويد  أجه بُلند زونغولداك جامعة 

 سورة من التاسعة اآلية  داللة  في المناهج”
 “السنة نفي على بها يستدل التي الحجر

 

 عجار   هللا عبد   مشارك أستاذ
 الشريعة كلية، أرباكان الدين نجم  جامعة

  النبى تكلم عن  القرآن   في األفعال أنواع”
 “السنة إلزام  حول  “ نطق“ الفعل قبول وسبب

 

 أرديم  سنان مساعد  أستاذ
  الشريعة كلية، قسطموني جامعة 

  في  السنة مصطلح  استعمال في  اإلضراب”
 “الحنفية المذهب  في  وخاصة الفقهية كتب

 

 طوبياي  يوسف مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية، بايبورت جامعة

  التي القرآن  ظالل  في لآليات السياقي التقييم”
 “محمد النبي بطاعة تأمر

 خان  موسى يلديز علي  مشارك أستاذ
 الشريعة  كلية، ايغدير جامعة

  والتحليل الوسطى  آسيا في  للسنة اإلدراك”
  يومنا في  التغيرات لبعض الثيواستراتيجي

 “الحاضر

 

 جالغن  علي محمد مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية، آدييامن جامعة

  عن الحديث  صنع من  للدوران سلبي تصور”
 “االجتماعي التواصل وسائل تزوير

 

 كول  أمين رجب مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية، باليكسير جامعة

 وسائل في المنشورة األحاديث تأثير”
  طالب' الدينية الحياة في االجتماعي التواصل

 '“نموذجا باليكسير في الثانوية  المرحلة

 

 جاليك  الدين  نظام مساعد  أستاذ
 اإللهية  كلية ، فراط  جامعة

  الوقت في النبوية للسنة الخاطئ التصور”
 “النعكاساتها المسببة والعناصر الحاضر

  

 
 انقر لمشاهدة الجلسة   

 
 انقر لمشاهدة الجلسة   

 
 انقر لمشاهدة الجلسة   

https://www.giias.org/video/?v=7
https://www.giias.org/video/?v=7
https://www.giias.org/video/?v=6
https://www.giias.org/video/?v=6
https://www.giias.org/video/?v=5
https://www.giias.org/video/?v=5


 

 

GİİAS 

 األولى الدولية الندوة
 حول

 اإلسالمية  للعلوم المعاصر التصور

ر”   “ السنَّة تصوُّ
 ٢٠٢١ حزيران ١١-١٠

 تركيا  ، بايبورت  جامعة  اإللهيات كلية
 
 
 

 الجلسة الثالثة
 

  ١٠:٣٠-٠٩:٠٠ ▫  الجمعة ٢٠٢١ حزيران ١١
 

 األولى  القاعة الثانية القاعة الثالثة القاعة
 رئيس الجلسة 

 دومان  علي  مشارك أستاذ
 الشريعة  كلية، أوني إين جامعة

 الجلسة رئيس 

 خان  موسى يلديز  علي مشارك ستاذ
 الشريعة  كلية، ايغدير جامعة

 رئيس الجلسة 

 جوشقون  سلجوق دكتور  أستاذ
  العلوم كلية، االجتماعية للعلوم أنقرة جامعة

 اإلسالمية 

 آسالن  ناسي دكتور  أستاذ
 دوكقوز  درويش دكتور
 الشريعة  كلية، جوكوروفا  جامعة

  االُُصول إنشاء سياق في  الُسنّة مصدر مرتبة”
 -“القضاء آداب مثال-

 

 اورهان  فاتح مشارك أستاذ
  العلوم كلية، كوتشمان سيتكي موغال جامعة

 اإلسالمية 

 المتواترة السنة حجية في المالحظات بعض”
 “المعرفية قيمتها و

 

 بالتا  يوسف مساعد  أستاذ
  الشريعة كلية ، جوروه آرتوين جامعة

 “الزكاة أحكام تكوين في السنة  دور”

 

   جتين موسى مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية ، ايغدير جامعة 

 “عقلي منظر من السنة مصدر أهمية”

 جنار  محمود دكتور  أستاذ
 ييلديرم  أسراء  ةمساعد

  الشريعة   كلية، عنتاب غازي  جامعة 

  لفهم في النبوية  السنة ومصدرية النبي مكانة”
 “لإلسالم الصحيح

 بوزكورد مصطفى مشارك أستاذ
 الشريعة  كلية، اينوني جامعة

  تكوين  في اآلحاد  لخبر المعرفية القيمة”
 “العقيدة

 سور محمد مساعد  أستاذ
  الشريعة كلية، بايبورت جامعة

 الديني الفكر طبيعة لفهم كمصدر األحاديث”
 “والمذاهب

 بيليك  الرحيم عبد مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية ، تيراكيه جامعة

  الدليلين  الى  الجدل علم مؤلفي مبادرات”
  الشيرازي : المناظرة كمنطقة والحديث السنة

 “نموذجا

 طوتار  بايراق  معمر مشارك أستاذ
  العلوم  كلية،  باشا عثمان غازي  طوقات   جامعة

   اإلسالمية

 والحديث النبوية السنة على االعتراضات”
  صدقي توفيق: الحداثة  عصر  في الشريف

 “نموذجا

 أوغلي   ترك حمدي مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية، بايبورت جامعة

 صحيح كتاب في  والسنة للحديث انتقادات”
 “أسطورة نهاية البخاري

 شيشمان  مروة مساعد  أستاذ
 -بايبورت جامعة  الشريعة كلية 

 االنتقادات عبر السنة مكانة من االنتقاص”
 صحيح كتاب : وصحيحه للبخاري الموجهة

 “نموذجا   أسطورة نهاية البخاري

 غوربة  محمود مساعد  أستاذ
 أوغالن   قارا أرسالن مساعد  أستاذ
  العلوم كلية، دمير خالص  عمر  نيغدة جامعة

 اإلسالمية 

  السنة  في القرآنية المدرسة لرأي شامل تقييم”
 “خان أحمد  السيد –  الهندية قارة – النبوية

 
 انقر لمشاهدة الجلسة   

 
 انقر لمشاهدة الجلسة   

 
 انقر لمشاهدة الجلسة   

https://www.giias.org/video/?v=10
https://www.giias.org/video/?v=10
https://www.giias.org/video/?v=9
https://www.giias.org/video/?v=9
https://www.giias.org/video/?v=8
https://www.giias.org/video/?v=8


 

 

GİİAS 

 األولى الدولية الندوة
 حول

 اإلسالمية  للعلوم المعاصر التصور

ر”   “ السنَّة تصوُّ
 ٢٠٢١ حزيران ١١-١٠

 تركيا  ، بايبورت  جامعة  اإللهيات كلية
 
 

 الرابعة الجلسة  
 

  ١٢:٣٠-١١:٠٠ ▫  الجمعة ٢٠٢١ حزيران ١١
 

 األولى  القاعة الثانية القاعة الثالثة القاعة
 رئيس الجلسة 

 بال  إحسان  دكتورعلي  أستاذ
 الشريعة  كلية، آتاتورك جامعة

 الجلسة رئيس 

 شيمشك  مراد دكتور  أستاذ
 الشريعة  كلية، كارابوك جامعة

 رئيس الجلسة 

 اوغلي  صالح  محمود مشارك أستاذ
 الشريعة  كلية اسطنبول جامعة

 الخيرآبادي  الليث أبو محمد دكتور  أستاذ
 بماليزيا العالمية  اإلسالمية الجامعة 

  على تنزيلها و للسنة  الصحابة فهم أهمية”
 “نموذجية تحليلية دراسة الواقع ارض

 

 سعادة  زالل مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية، خانة كوموش جامعة

 “السنّة فهم  في الصحابة منهجيّة”

 

 معابده  زكريا يحيى مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية، قلعة باموك  جامعة

ر”  مرجعيَّته' الحديث متن لنقد الصَّحابة تصوُّ
 “البحثيَّة وأهميَّته 'وُحجيًّته

 

 أوغلو   إبراهيم  إبراهيم مساعد  أستاذ
  العلوم  كلية،  باشا عثمان غازي  طوقات   جامعة

 اإلسالمية 

 “النبوية للسنة  المعاصرين العقالنيين فهم”

 خان  علم مساعد  استاذ
 الشريعة  كلية، خانة كوموش جامعة

 “النّبويّة السُّنّة فهم في المحّدثين منهج”

 سليمان   محمد أمين  الكريم عبد دكتور
 الشريعة  كلية ،أيلول دوقوز إزمير الجامعة

  الختان ألحاديث   والبالغيُّ  اللُّغ ويُّ  التحليل”
 “دالليَّة   تحليليَّة   دراسة  “

 حمود مصعب مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية ، سينوب  جامعة

 ضوء  في النبوية للسنة الصحابة فهم”
 “الشرعية المقاصد

  عبد  اللطيف عبد فتحي عيد مساعد  أستاذ
 العزيز 

 الشريعة  كلية، بايبورت جامعة 

 العثماني  العصر  في المحدثين أعالم ”
 “ومؤلفاتهم

 صديق  محمد
 الدكتورة  طالب 

  علوم  في المعاصر الحديثي التصنيف”
 منهج إلى  الحديث  علوم أنواع من: الحديث
 األسباب في دراسة : الحديث علوم في النقد

 “والنتائج والسياقات

 تمير   خاقان مساعد استاذ
  علوم كلية-   باشا عثمان غازي طوقات  جامعة

 اإلسالمية 

  تقييم في النبوية بالسنة  الصحابة ارتباط”
  عليه للا  صلى النبي موت بعد األحاديث

 “وسلم

 بايار  مسعود مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية، ديجلة جامعة

 فترة علماء اصول  منهج في الصحابة سنتية”
 “النشأة

  قورساس مراد  سردار مساعد  أستاذ
  العلوم  كلية-  باشا عثمان غازي  طوقات   جامعة

  اإلسالمية

 السفر : المرفوعات فهم في  الصحابة أثر”
 “أنموذجا

 سلطانة  عرم مساعد  أستاذ
 االسالمية الدراسات قسم، NUML جامعة

 ترمزي  شاهد سيد مساعد  أستاذ
 باكستان ،اسالمآباد ،بحريا جامعة

  يحرصون عليهم  للا رضوان الّصحابة كان”
 “وإلتزاما   وطاعة حبّا   السنة  حفظ على
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 الخامسة  الجلسة  
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 األولى  القاعة الثانية القاعة الثالثة القاعة
 رئيس الجلسة 

 اوغلو  محمود يعقوب  مشارك أستاذ
 الشريعة  كلية، بايبورت جامعة

 رئيس الجلسة 

 ساغالم  هادي دكتور  أستاذ
 الشريعة  كلية، يلديريم علي بن أرزينتشان جامعة

 رئيس الجلسة 

 اوغلي   مفتي حاجي نصرهللا دكتور  أستاذ
 الشريعة  كلية، بايبورت جامعة

  شان يوسف  مشارك أستاذ
  الشريعة كلية، بايبورت جامعة

  مفهوم  الى الموجهة االنتقادات دراسة”
 “السنة  حول الفقهية الكوفة  مدرسة

 

 يلماز  هللا  فتح مشارك أستاذ
 الشريعة  كلية، خانه كوموش جامعة

  كتب لدى األدلة مراتب في السنة مكانة”
 “المعاصرة األصول

 

 تميزقان  أحمد دكتور
 العالية  للتخصصات قيصري مركز 

  السنة الشافعي اإلمام لفهم وجهت إنتقادات”
 “الحديث العصر  في

 

 كوكجه إبراهيم 
 الدينية الشؤون  رئاسة

 “للحديث الحنفي المذهب فهم”

 باجاق  قارا مصطفي مشارك أستاذ
 اإلسالمية  العلوم  كلية، سلجوق  جامعة

  في وسلم عليه للا صلى   الرسول  طاعة”
  في معاصرة وأحاديث البخاري روايات

 '“ومناقشتها 'وقيمتها السنة/الحديث تصور'

 

 أوغوزآي رقية مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية، مارت ١٨ تشاناكالي جامعة

  في : السنة في أهميته و النبي خصائص
 “البخاري صحيح

 

 أكين  هللا  نعمت مساعد  أستاذ
  اإللهيات كلية ، مارت ١٨ تشاناكالي جامعة 

  العثماني العهد أواخر  في السنة  ادراك إحياء”
  مدارس على مثال' اليوم لهذا تربوي واقتراح

 '“ارشاد

 

 جاكيرأوغلي  آيخان دكتوراه طالب
 الشريعة كلية ، مايو 19 سامسون   جامعة

 “البخارى الصحيح في  السنة تصور”

   كايخان مصطفى مشارك أستاذ
 الشريعة  كلية  ،خانه كوموش جامعة

د   العملي النهج تقييم” م  ه   المتوفى ع ال ق ش   لم 
 “العريضة الخطوط مع للحديث

   وارلي الصمد  عبد مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية ، بايبورت جامعة 

  ورواية األريكة حديث إلى المفسرين نظرة”
  حجية منطلق من القرآن على السنة عرض

 “األحاديث

 أرتوغرول رسول مساعد  أستاذ
 الشريعة  كلية، بايبورت جامعة

 تفسير في النبوي الحديث تناول منهج”
 “المنار

 جاكير  نعمان مساعد  أستاذ
 اإللهيات  كلية، بايبورت جامعة

  الحديث حول  اوزترك نوري ياشار آراء”
 “تركيا في القرآنية الحركة قادة  أحد، والسنة

 ياشار  محمد مساعد
 الشريعة  كلية ، مارت ١٨ تشاناكالي جامعة

 “القرآن على السنة  أرض”
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GİİAS 

 األولى الدولية الندوة
 حول

 اإلسالمية  للعلوم المعاصر التصور

ر”   “ السنَّة تصوُّ
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 الختامية  الجلسة
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 رئيس الجلسة 

 أنكين  آي توحيد  دكتور  أستاذ
 الشريعة كلية، بايبورت جامعة

 

 جوشقون  سلجوق دكتور  أستاذ
 اإلسالمية العلوم كلية، االجتماعية للعلوم أنقرة جامعة

 

 أوغلي   مفتي حاجي نصرهللا دكتور  أستاذ
 الشريعة كلية، بايبورت جامعة

 

 آكين  هللا نعمت دكتور  أستاذ
 الشريعة  كلية، مارت ١٨ تشاناكالي جامعة

 

 شيمشك  مراد دكتور  أستاذ
 الشريعة كلية، كارابوك جامعة
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