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 األستاذ الدكتور أحمد صائم كالووز 
 رئيس جامعة أولوداغ بورصة 

 

 الشباب األعزاء 
لها   تعليمية  مؤسسة  يف  الجامعة  مركزية  أهمية 

  .تعليمكم؛ فأنتم مستقبل بلدنا وأمتنا
إليها   ستنتسبون  التي  الجامعة  تضطلع  وسوف 
أنها   ك�  ومهنيا،  معرفيا  وإعدادكم  أكاد�يًّا  بتدريبكم 

البيئة املالمئة مبا متلكه من    -من ناحية أخرى-ستهيئ لكم  
ومهارات   ثقافية  بقدرات  مزودين  لتكونوا  إمكانات 

 .اجت�عية
التعليمية ج بالدنا  مؤسسات  إحدى  أولوداغ  امعة 

النادرة بأصالتها وعراقتها ورسوخ تقاليدها ووضوح رؤيتها 
 .ومستقبل وجهتها تقرب من خمس� عاًما

تراكمية   معارف  من  املايض  يف  بنته  ما  عىل  وباالتكاء 
البحثية  الجامعات  من  واحدة  تصبح  أن  يف  نجحت  فقد 

ات التي حققتها يف السنوات  البارزة يف بلدنا بفضل اإلنجاز 
 األخ�ة

إن مفتاح النجاح التقني واألكاد�ي لجامعتنا يتمثل يف 
الصناعية  املنظ�ت  مع  البناء  وتعاونها  الوطيدة  عالقتها 
املد�   املجتمع  وكذلك مع منظ�ت  مدينتنا،  املتقدمة يف 
واملؤسسات النشطة يف التعليم والثقافة، إضافة إىل الطاقم  

بها  األكاد�ي   متتاز  التي  التحتية  البنية  ومرافق  املختص، 
 .الجامعة كً� وكيًفا

ينضاف إىل ذلك  أن الجامعة تقدم خدماتها املتمثلة يف  
رعاية الطالب، واالهت�م بتنمية قدراتهم املعرفية، وتعزيِز  

قيم الوالء واالنت�ء وتحقيق رضاهم يف مختلف الجوانب  
امعتنا إىل مواقع الصدارة  كأنهم يف جو أرسي؛ ل�فعوا اسم ج

 .والريادة
التي أرشف بعضويتها وأعتز باالنتساب –كلية اإللٰهيّات  
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عاًما أربع�  من  أكرث  منذ  كليات    -إليها  إحدى  غدت 
 .اإللٰهيّات األفضِل نوعية واألكرث شعبية يف بلدنا

كليتنا   تقّدم  السياق،  لطالبنا-يف هذا  متوازن   -بشكل 
العلوَم االجت�عية واإلنسانية وكذا الفنون اإلسالمية، فضال 
العلوم اإلسالمية أيضا. وقد كان الهدف األكرث أهمية  عن 
لكليتنا دامئًا هو توف� بيئة غنية متكن طالبنا من أن يسلكوا  

والفهم وسعة النظر  طريق َمن سبقهم يف اإللٰهيّات بالعلم  
 .ومعرفة العامل واإلنسان، إضافة إىل مجالهم التخصيص

تأسيس   منذ  بورصا  يف  الدينية  العلوم  ازدهرت  لقد 
الدولة العث�نية  وترسخت عرب العصور وقد ورثت كليتنا  
العلم   بفهم  فمزجته  الرتاكمي  اإلرث  هذا  اإللٰهيّات 

  .الحديث
هدافنا هذه يعود والشك يف أن الدور األهم يف تحقيق أ 

  .إىل الكادر األكاد�ي املتميز الذي يتمتع بالقوة والكفاءة
حيواتهم  جنبات  يف  تتجسد  الذين  هم  أساتذتنا 
الشخصية  قيٌم عظيمٌة نابعة من أصالة ماضينا، فال يرون  
طالبهم مجرد أوعية لتخزين املعلومات فحسب، بل حملًة  

سينطلقون  لثقافة  وممثل�  واملعرفة  إىل    للعلم  بها 
أساتذتهم  برعاية  الطالب  يحظى  لذلك  املستقبل. 

   .واحتضانهم كأنهم أفراد يف عائلة كب�ة
إن النسيج الطاليب املمتاز بوعيه ونشاطه وتداخله مع  
ألوان مختلفة من فسيفساء إسالمية الثنت� وسبع� دولة 

من العامل لَيضطلع بدور مهم يف األنشطة العلمية واألدبية  
من    والفنية وهذا  بأنفسهم،  مبادرتها  زمام  يتولون  التي 

الذين   الجدد  ألصدقائنا  فريدة  بيئة  يوفر  أن  شأنه 
الثقايف   للت�زج  فرصة  �ثل  حيث  بكليتنا؛  سيلتحقون 
الود   املحاط مبشاعر  العلمي  والتطور  الحضاري  والتفاعل 

 .واألخوة
ويف الختام، فب� أن املدينة التي يعيش فيها الفرد تقوم  

التعليمية، بتعل ومؤسساتها  وجوها  بيئتها  خالل  من  يمه 
فإننا يجب أن نعّرب عن حق مدينتنا بورصا التي تتوافر فيها 

 .مقومات املدينة الكب�ة وتحمل دفء وروح األناضول
فيجب   الطريق"،  قبل  "الرفيق  أسالفنا  قول  أجمل  ما 
عىل املرء أن يختار رفيقه يف املس� قبل االنطالق. فعندما  

بون للسفر وترغبون يف رفقة صالحة عارفة بالطريق  تتأه 
التاريخ   حركة  تعي  واملعارف،  بالعلوم  ومزودة  ووعورته 
العرص وتقلباته، وتُعايش  الفكر، وتستحرض روح  وبوصلة 
وترعى   واملبادئ،  باألسس  وتستمسك  وعاداته،  املجتمع 
املنظومة القيمية، وتحرص عىل املشاركة املجتمعية، رفقٍة  

تدعكم إن   ال  املس�،  الطريق وال تخذلكم يف  يف منتصف 
 زللتم أقالت عرثتكم وإن حزنتم قاسمتكم أتراحكم،  

كليتنا   اإللهيات-فهاكم  أبوابها   -كلية  فاتحًة  تنتظركم 
 .عىل مصاريعها

 .يف أمان اللهِ 
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 األستاذ الدكتور بالل كميكيل 
 جامعة أولوداغ بورصة  -اإللٰهيّات عميد كلية 

 كليتُنا
 

كلية اإللٰهيّات من جامعة أولوداغ بورصة  
 ماذا نعني بهذه الجملة؟  .ذات تقاليد راسخة

التدريسية  الهيئة  أعضاء  أن  بذلك  نعني 
وإرْثًا   راسخًة  علميًّة  بيئًة  �تلكون  لدينا 

رصينًا أنّ   .تعليميًّا  العلِم  والحّق  تَلَقِّي   
تنهَض   ال  أمور  والرتبيُة  بصورٍة  -والتعليُم 

إال عىل تقاليَد أصيلٍة، فلِلْعلِم عالٌَم من   -عاّمةٍ 
َوفَق   حدوِده  رسُم  خاللها  من  يَتمُّ  املعا� 
وأصوِل   التاريخِ  وَعراقِة  التقاليِد  اعتباراِت 
تجربٍة   وجوِد  إىل  يش�  الذي  األمُر  الخربِة، 

عاشٍة خلَّفْت أثرًا، فال غرَو أْن تبلَُغ  ماَضِويٍَّة مُ 
واكْتسبتْهُ -كليتُنا   ورِثتُْه  الخامَس    -مبا  عاَمها 

) حتى خرَّجْت اثنَيْـِن وأربع�  45واألربع� (
 .فَْوًجا )42(

من   فإّن  الجذور؛  العميقة  التقاليد  تلك  إىل  وإضافة 
،  ُحسِن الطالِع أْن تتأّسَس كليتُنا يف مدينٍة ذاِت طابَعٍ خ اصٍّ

العلميِّ   تاريِخنا  يف  بارٌز   دوٌر  لهم  كان  أناًسا  ربَّْت  إذْ 
، فهي َوِريثَُة تُراِث املدينِة وأصالتِها. إنها مؤسسة   والفكريِّ
واملفكروَن   العل�ُء  خلَّفه  الذي  العلميِّ  الرتاِث  ثقَل  تَِعي 
ْن   وعىل رأِسهم املال فناري، وقايض زاده الرومي وغ�ه� ممَّ

هاتيكم   درَجوا عىل فاعٍل يف  بدوٍر  وأْسَهموا  الِبقاِع،  هذه 
لًة   األْصقاع. وبهذا الوعِي الَحصيِف فإّن كليتَنا مل تكْن مؤهِّ
ِت الدولَة واألُّمَة بزاٍد   للعل�ء واملفكرين فحسُب؛ وإ�ا أَمدَّ

.  علميٍّ ومعرفـيٍّ  أنْتََجُه طاقُمها األكاد�يُّ
خرَّجْت  التعليميَة  املؤسسَة  أن  وأربع�  ومبا  اثنَيْـِن   

)42) وأربع�  خمسٍة  مداِر  عىل  فَْوًجا  فقد  45)  عاًما،   (
مْت خدماٍت للعديد من املؤّسساِت الرسميِّة واملنظَّ�ِت   قدَّ
.ِ لقد خَدم   غ�ِ الرسميِّة، وال سي� التعليُم الدينيُّ والوطنيُّ
ا  ِخّريجونا يف َمناصَب رفيعٍة يف رئاسِة الشؤوِن الدينيِّة، وكذ

يف وزارة الرتبية الوطنية فََشَغُروا َمواقَِع مهمًة يف اإلداراِت  
 .التعليميِّة، وعِمَل معظُمهم يف الوظائِف التدريسيَّةِ 

وأَودُّ يف هذا املقام أْن أُنَوَِّه بجهوِد طالبِنا الذين رَفَُدوا  
لتالمذتِهْم.  ورعايتِهْم  بكتابَاتِهم  والفكريََّة  العلميََّة  حياتَنا 

املجتمعِ    ك� َدفََّة  يَُقوُدون  الذين  بِِخّريِجينا  أيًضا  ُه  أُنَوِّ
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سياسيًّا واجت�عيًّا، وبِجهوِد أولئك الذين يْضطَلُِعون بعمٍل  
إّن هذا كلَّه نِتاُج ُجهوٍد    .رائٍد يف املنظ�ِت غ� الحكوميةِ 

وقِيَمَ  التاريخيَِّة  الَْخلِْفيِِّة  ِعظََم  عاتِِقها  عىل  حَملْت   َحثيثٍَة 
  .الْمدينِة الحاِضنِة لكليّتِنا

نعم ، لقد التقْت كليتُنا مدينَة بورصَة عىل أمٍر قْد قُِدَر.  
املدينِة   تاريخِ  تقديِم  عىل  األكاد�يُّ  طاقُمنا  عِمل  لقْد 
وُمْكتَسباتِها إىل الحياِة العلميَِّة والفكريَِّة من خالل مقاالٍت  

وأُ  نظَّموها،  علميٍّة  ومؤمتراٍت  وها  كتبوها،  أََعدُّ طْروحاٍت 
 بأنفِسهم، وأخرى أْرشفُوا عليها.  

عمٍل  يف  أساتذتِنا  بعِض  ُمشاركِة  يف  ذلك  تََجىلَّ  وقْد 
،   (Bursa Kütüğü)موسوعيٍّ كب�ٍ من مثِل ِسِجلِّ بورصَة  

بورصة   "جامع  عنواَن  يحمل  مهمٍّ  مصدٍر  تأليُف  وكذلك 
ومثََّة  (Bursa Ulucami)الكب�   يعرِفُها  ".  أخرى  مؤلفاٌت 

وَن بها.  الُْمهتمُّ
أقول:   ذلك  أجل  من  املوضوع؟  هذا  إىل  أتطرُّق  ملاذا 

للجامعاِت   ينبغي  أنّه  بحوٍث  -وأعتقد  من  به  تَضطلُع  مبا 
م للمجتمعِ خلفيًّة تاريخيًّة عن املدينة التي   -رائدةٍ  أْن تُقدِّ

قوَل إّن  تأّسسْت فيها. وَوفَْق هذه الرؤيِة، فإنّنا نستطيع ال
أتْه كليّتُنا من مكانٍة مرموقٍة إّ�ا يَرجع إىل أسبقيَّتِها   ما تَبَوَّ

 يف تكويِن بيئٍة علميٍّة ُمهّمٍة لِعلوِم اإللٰهيّات يف بورصة.  
ويف اآلونِة األخ�ِة، ومع انْفتاحِ سياساِت التعليِم العالِـي  

الْ  أنْحاِء  يف  ألِحبّائِنا  الخدماِت  توجيِه  إىل  َمْعمورِة،  الراميِة 
دْت رؤيُة ورسالُة كليِّة اإللٰهيّات يف جامعِة ألوداغ   فقْد تَجدَّ
ًدا نَْوِعيًّا كب�ًا، كان من أَظَْهِر دالئلِه أْن ُعِهَد إىل كليتِنا  تجدُّ
عاَم  ترك�نستان  يف  اإللٰهيّات  علوِم  برنامج  فتحِ  ِة  بـَمهمَّ

يانِة الرتك1994 ؛ بعد  )TDV(ـيِّ  ، وذلك بَِدْعٍم مْن وقِْف الدِّ
ُمِيضِّ وقٍت كان لكليّتِنا إْسهاٌم يف البلقاُن أيًضا. وهكذا فإّن  
اتَّسعْت  بل  وحَدها،  تركيا  يف  تَنحْرص  لَْم  االهت�ِم  دائرَة 

ْت لِتَْشَمَل ترك�نستاَن يف أسيا والبلقاَن يف أوروبا.   وامتدَّ

معنيٍّة وهكذا، لقد تحّولْت كليتُنا إىل مؤسسٍة تربويٍة  
بتقديم إسهاماتها لألِحبِّة يف مختلِف البُلداِن، حتى أضحْت 
مؤسسًة دوليًة تخدم اثنت� وسبع� دولًة، وأْربَـى عىل ذلك  
كافِّة  رسالتَهم يف  يبثُّون  العل�ء  لرعاية  َمْحِضنًا  أْن صارْت 
الرتكيِة   باللغِة  التعليميَة  برامَجها  تقّدم  وكليتُنا  األرجاِء، 

ال الخدماِت    .ثقافاِت ملختلف  تنفيُذ  تّم  األمر؛  بداية  يف 
 TDVاملقدمِة لهذا االمتداِد الجغرافـيِّ الشاسعِ مبساعداِت  

أثْرْت   فقْد  األخ�ِة  السنواِت  يف  أما   .YTB    الرشاكَة هذه 
عْت مجاالتِها. يَتّم تلبيُة بعِض حاجاِت طالبِنا املحلي�   ووسَّ

  (BIV)بورصة"  -لهياتواألجانِب من قِبَِل مؤسسِة "وقُف اإل
 .  YTB و    TDV إضافًة إىل مساعداِت 

إىل جانب التقاليِد العلميِة الراسخِة لكليّتِنا، فإنَّها بيئٌة  
أكاد�يٌّة تتوافُر عىل مكتبٍة غنيٍّة مبختلف املصادِر واملراجعِ.  
يف العاِم الدرايسِّ املاِيض، شاركْت مؤسسُة "بيليم" يف أنشطِة  

مٍة للطالب  كليتِنا.  وهي   مؤسسٌة مُتثّل منطقَة خدمٍة مقدَّ
الذين سيُجرون دراساٍت أكاد�يًة، وقد تّم إنشاؤها بهدف  

 BİLEM ومن الجدير بالذكر أنّ   .تثقيف العل�ء املؤهل�
TV  َومنّصة www.dusuncefeneri.com  الُْمنشأَة داخَل   

BİLEM    ِهي نتاُج جهوِد كليتِنا، وتسعى إىل تقديِم املعرفة 
 .لطالبِنا وخريِجينا ومنتسبينا

ألوداغ،  جامعة-برصف النظر عن مجلة كلية اإللهيات
(مجلة    Ilahiyat Studiesفثمَة مجلّتان أُخرياِن اْألُولَـى:   

(مجلة  Oksident الدراسات اإلسالمية والدينية) والثانية:
توفّراِن   وه�  الغربية)  والدراسات  واملسيحية  اليهودية 

علميّةً  عىل ذخ�ًة  لنرشِه  العلميِّ  لنتاِجنا  رصينًة  وماّدًة   

. ك� أّن مؤسسَة   تقف داعمًة لتنفيِذ   BİVمستًوى دولـيٍّ
جميعِ األنشطِة العلميِّة واألكاد�يِّة من جهٍة، وترعى طالبَنا 

 املتميزين بالِْمنَحِ الدراسيِّة من جهٍة ثانيٍة. 
يف   لطالبِنا  هادئًة  سلميّة  بيئًة  كليتُنا  حرِمها  توفّر 
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بها الخاصِّ  حلقاُت    .الجامعّي  تُقاُم  البيئِة  هذه  ويف 
غرِف   يف  تُْعَقُد  التي  القراءِة  ومجموعاُت  املحارضاِت 
أنديُة  مُتارُِس  ك�  االهت�َم،  يستحّق  أمر  وهو  مدرّسينا، 
البيئِة  طالبِنا أنشطًة اجت�عيًة وثقافيًة مختلفًة.. يف هذه 

، الفنُّ ويُغنَى  العلُم،  أْن    يُبتغى  يف  أمًال  الفكُر؛  ويُثْـرَى 
إّن هدفَنا هو   .يستحيَل كلُّ ذلك إىل نتاجاٍت نافعٍة ألّمتِنا

ل� أكاد�يًا، املتحّررين  الريادُة يف رعايِة طلبِة العلِم الْمؤهَّ
، الْمحرتِمَ�   إراِديًّا، الُْمتالمئ� مع املجتمع والتاريخِ الوطنيِّ

بِالطبيع  � والُْمهتمِّ والُْمتمثِّليـَن  لغ�هم،  حولهم،  من  ِة 

باملنظومِة القيميِّة واألخالقِيِّة، والّسعداِء الُْمنسجميـَن مع  
مع عديٍد من امليزاِت التي ورد ذكرُها أو  -ذواتِهم. وأخ�ًا  

فإنَّ كليَة اإللٰهيّات يف بورصَة "عائلة كب�ة" باملعنى    -مل يرِدْ 
لٌة، وستزداُد هذه  الحريف للكلمة، نعم، نحن عائلة كب�ة أصي

ا   بِطُالبِها الجدِد لتبقى جرسًا ممتدًّ انتعاًشا  الكب�ُة  العائلُة 
 إىل املستقبل. 

هذه  عضويِّة  رشَف  نالوا  الذين  األعزّاَء  طالبَنا  أهنّئ 
  .العائلِة، وأرجو لكم التوفيَق جميًعا

 
  



 

 

10 

 
  



 

 

11 

 

 اإللٰهيّاِت من جامعة أولوداغ يف بورصة كليُّة  
 

 التاريخ 

  1970كلية الطب التي تأسست يف بورصا عام  
بورصا   كلية  وكذا  اسطنبول  لجامعة  تابعة  كمؤسسة 

  1974لالقتصاد والعلوم االجت�عية التي تأسست عام  
 11تشّكالن مًعا نَواَة جامعتنا التي تأسست يف بورصا يف  

 . "تحت اسم "جامعة بورصا  1975أبريل 
تم تغي� اسم جامعتنا إىل "جامعة أولوداغ" يف  

إىل     .1982يوليو    20 ثانيًة  اسمها  تغي�  وبعد ذلك تم 
“Bursa Uludağ Üniversitesi”  2018مايو    18، وكان يف   

جامعتنا   داخل  ومدرستان    15يوجد  كلية، 
معاهد؛ منها    5مدرسة مهنية عالية، و    15عاليتان، و  

مركزًا للبحث والتطبيق، و مركٌز   27معهد للموسيقى، و  
 .أقسام مستحدثة تَتْبع رئاسَة الجامعة 5لألبحاث و 

أما كلية اإللٰهيّات من جامعة أولوداغ يف بورصا  
من   1975من نوفمرب    28يف    فقد بدأت الرتبية والتعليم

باسم "معهد  Geçitköy خالل مبنى مدرسة ابتدائية يف
خالص  السيد/  يديره  وكان  العايل"،  اإلسالمي  بورصا 

 .أيهان
كليتنا   انتقلت  الحق،  وقت  إىل    -وقتذاك-ويف 

"معهد إيبكجليك للبحوث" الذي كان يضم عدة مبان،  

ة املعهد  ويف محيطها تّم إنشاء مبنى جديد مجاور ألبني
العايل"،   اإلسالمي  "املعهد  اسم  تحت  لكليتنا  ُخّصص 

 ومن خالله كان يؤدي رسالته التعليمية. 
تم ضّم املعهد اإلسالمي العايل إىل   1982يف عام 

اإللهيات". ثم ترصَّم   "كلية  اسم  أولوداغ تحت  جامعة 
عام تّم االنتهاء فيه من إنشاء مبنى يف "فتحية كوي"،  

 .1983لٰهيّات إليه عام فانتقلت كلية اإل
ولـّ� مل يكن املبنى مقاوًما للزالزل صدر قرار يف 

امللحقة    2012يوليو   الدراسية  الفصول  نص عىل هدم 
باملبنى ورضورة إعادة بنائها، فاستوجب ذلك نقَل كلية  

   Görükleأولوداغ يف  جامعة  اإللٰهيّات مؤقتًا إىل حرم
املحسن   األع�ل  تكّفل رجل    Faik Çelikوقد 

وقد   الخاصة  نفقته  عىل  جديد  مبنى  بناء  بإعادة 
وفق   وتجهيزه  إمتامه  وبعد  كاملة،  سنة  ذلك  استغرق 

؛ لتستأنف    2013طراز حديث تم افتتاحه يف سبتمرب  
فائق   اإللٰهيّات  "كلية  اسم  تحت  رسالتها  أداء  الكلية 

تزال   وال  أولوداغ".  جامعة  يف  جيليك  مس�تها  تواصل 
 املبنى ذاته حتى يومنا هذا. 
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 رؤيتُنا 

مكانٍة   ذاَت  مرموقًة  إلهيّاٍت  كليَة  نكون  أن 
َم حلوًال ملشاكِل   ُمْعتَبَـرٍَة يف تركيا والعامِل تستطيع أن تقدِّ

ُمُه كوكبتُها املتميزُة  عرصِنا الروحيِّة واالجت�عيِّة مبا تقدّ 
مختلِِف   يف  الرائدِة  التدريسيِّة  الهيئِة  أعضاِء  من 
خالل   من  وكذا  جيٍّد،  تعليم  من  العلميِّة  مجاالتِها 
وباحثيـَن  وتربويِّيـن  معلمَ�  صاروا  الذين  يِجينَا  ِخرِّ
ومنشوراٍت   متميزًة،  ودراساٍت  أكاد�يًّة،  بحوثًا  نَرشوا 

إىل   نهدُف  ك�  وتنميتِِه  عامليًّة.  روحيًّا،  بالفرِد  االرتقاِء 
قرآنيٍة   قِيَم  منظومِة  إطار  يف  معرفيًّا  وإثرائِِه  َمهاِريًّا، 
تَتواكَُب والْمباِدئَ العامليَّة، مبا نَْضطَلُِع به من نشاطاٍت  

 علميٍّة ومسؤوليّاٍت اجت�عيٍّة. 

تُنَا   َمَهمَّ

اإللٰهيّات لكلية  الرئيسة  جامعة    اَلَْمهمة  من 
وتعليِمه   الدين  تعلُِّم  يف  تتمثل  مصادره  -أولوداغ  من 

والخطباء    -األساسية األئـمة  من  الفضائل  لذوي 
واملعلم� والباحث� واألكاد�ي� وجميع املرشف� عىل  
لتنمية   مؤهل�  ليكونوا  عليها؛  والقامئ�  الدينية  املهاّم 

الرتاث    معارفهم وإثراء أفكارهم مبا استمّدوه من ينابيع 
للمجتمع،   الروحي  االرتقاء  يف  وُمسهمَ�  اإلسالمي، 
قادرين   فيه،  تََربَّْوا  الذي  الثقايفِّ  الرتاِث  قيمَة  ُمدرك� 
عىل التعامل مع املشكالت الفردية واملجتمعية وإيجاِد  
بالعلوم   ذلك  يف  ُمستعين�  لها،  املالمئة  الحلول 

وماٍت متكِّنهم  االجت�عية واإلنسانية وما تَرِْفُدُه من معل
من إسقاطها عىل واقع الحياة فيؤدُّوا بذلك دوًرا فاعًال  

 يف إثراء العلوم واملعارف عالَميًّا.  
ٌة أخرى لكلية اإللٰهيّات من جامعة أولوداغ   َمَهمَّ
تَتَـركُّز حول تطويِر شخصيِة الطالِب وتنميتِها من كافِّة  

بتهي  والفنيِّة  واألدبيِّة  العلميِّة  له  وجوِهها  األجواء  ئة 
لالستفادة من الجو العلمّي واملعنوّي الذي يَلُفُّ املدينَة 

 .  بـ� اكتسبتُْه من ثَراٍء ماّديٍّ وطَابَعٍ روحيٍّ
إذ نشأْت عىل أرِضها حضاراٌت ُموِغلٌة يف الِقدم، 
ثم أعقبتْها الحضارُة العث�نيُّة فكانْت حاِرضَة دولتهم،  

السلطانيّةُ  مدارُسها  واألُدباِء   وَحِفلَْت  العل�ِء  بعديِد 
والفنانَ� من أمثاِل الُْمّال فَناري، وخوجا زاده، وعاشق  
تَْضطَلُِع   العريِق  التاريخِ  لهذا  واْمتِداًدا  وغ�ِهم.  باشا، 
ِديَن  مزوَّ عرصُنا،  إليهم  يحتاج  عل�َء  بإعداِد  كليّتُنا 

   .بالعلوِم الدينيِّة واملعارِف اإلنسانيّةِ 
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 جامعة أولوداغ بورصا:   - كليُّة اإللٰهيّاِت  
 تبني مستقبلَكم   

 

اإللٰهيّات   ماضيها  -كليّاُت  تجارِب  عىل  املبنيُّة 
مُة وفًقا لروح العرص والتي تَمَّ إثراُؤها بالطرق   واملصمَّ

يميٌّة متعددُة  هي مؤسساٌت تعل  -الكالسيكية والحديثة
األوجِه تحت سقِف العلوم االجت�عيِة. كليّاُت اإللٰهيّات  
العلوم  مجاالت  يف  واسًعا  دراسيًّا  منهًجا  متتلك  التي 
الدينية األساسية والعلوم االجت�عية والفنون اإلسالمية  
ل� للمستقبل من   الرتكية التقليدية يُدرّب أشخاًصا مؤهَّ

والجي املتنوع  التعليم  املؤسسات خالل  إحدى هذه  د. 
أولوداغ،  بورصة  بجامعة  اإللٰهيّات  كلية  التعليمية هي 

 النجم الساطع يف منطقة مرمرة. 
تزوِّد   بين�  أولوداغ  بورصة  بجامعة  اإللٰهيّات  كليُة 
تدعم  اإلسالمية،  واألخالقية  الدينية  بالقيم  طالبَها 

مستوى،  أعىل  عىل  والفني  والثقايف  العلمي  تطوُّرَهم 
ر لهم فرًصا مختلفة يف هذا الباب. إنه مركٌز تربويٌّ وتوفِّ 

عاملٍة  وقوى  خربٍة  وذو  تدريٍس ضخمًة  هيئَة  يتضّمن 
لة.   مؤهَّ

�كن للطالب الذين يتخرجون يف كليتنا أْن يتوظَّفوا 
الدينيِة واملعرفِة األخالقيِّة يف  الثقافِة  ماّدِة  مدرِّس� يف 
ومدرِّسَ�   ؛  والثانَِويِّ ِط  واملتوسِّ االبتدائـيِّ  التعليِم 
الثانوية   والخطباء  األمئة  ثانِويَّاِت  يف  املهِنيَِّة  للحصص 

 بعِض متخرِّجينا يف شتى  للدورات. وأيضا، يتمُّ توظيُف 
بيـن  املجاالِت: كَُمْفتِيـَن وواعِظيـَن وأمئٍّة وُخطباَء ومدرِّ
لِدوراِت القرآن يف رئاسِة الشؤوِن الدينيِة ؛ كُمعيِديـَن يف 
املؤسساِت  مختلف  يف  صيـَن  ومتخصِّ الجامعاِت؛ 
الرئاِسـيِّ   لألرشيف  العاّمِة  املديريِّة  مثل  الرسميِة 

ا ورئاسِة  واملديريِة  الثقافِة  ووزارِة  لألْوقاِف  لعامِة 
 .  TİKAو   YTBاملخطوطاِت،  و 

يف   متميّزون  دولٍة  رجاُل  خّريِجينا  بِ�  ومن 
املجال� السيايس واإلداري، ورجاُل أع�ٍل ُممتازون  
وتثقيِف   بتدريِب  كليتُنا  تقوم  األع�ل.  مجال  يف 

دانية  طلبتِنا يف علوم اإللٰهيّات من أجل جغرافيتنا ال
 والقاصية. 
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 برنامج الليسانس لكليِة اإللهيّاِت 
 
 

اإللٰهيّات التعليُم   برنامج  صورتيْـن:  يف  التعليَم  م  يقدِّ
األّوُل والتعليُم الثا� (نهاِريًّا وليليًّا).  مدُة برنامجِ اإللٰهيّات  

اللغة   5 يف  التحض�يِّ  للتعليم  واحدٌة  سنٌة  منها  سنوات، 
تدريس   يتم  و  70العربية.  الرتكية  باللغة  الحصص  من   ٪

فصل التحض�ي ٪ باللغة العربية. لقد تم إنشاء برنامج ال 30
والكتابة   (القراءة  أساسية  أربع مهارات لغوية  مع مراعاة 
الرب�اج   يهدف  املهاراِت  وبهذه  واالست�ع).  والتحدث 
اإلسالمي   للدين  العربية  الرئيسية  املصادر  من  لالستفادة 
املستوى   عىل  واالست�ِع  التحّدِث  مهاراتَـِي  واكتساِب 

 املتوسِط.
 والكتابِة واالست�ِع بشكٍل  يَتم تقديُم دروِس التحّدِث 

املتخّصص�  يف مجالهم.   العرِب  األساتذِة  قِبَِل  ِمْن  أسايسٍّ 
يُنتجون  طالٍب  تنشئُة  هو  اإللٰهيّات  برنامجِ  من  الهدُف 
املبادئ   إطار  يف  العلمي  البحث  إجراء  خالل  من  معارف 
األساسية للدين، يستخدمون هذه املعرفة يف املنابر العلمية  

و  موضوعاِت  الوطنية  يف  املعلمومات  �تلكون   ، الدولية 
والحديثِة،  الكالسيكيِة  الدينيِة  العلوِم  ومشاكِل  وأساليِب 
بشؤون   يهتّمون  الدينيِة،  صاِت  التخصُّ يف  َر  التبحُّ يرغبون 

 الحياة الدينية، ويفكِّرون منهجيًّا ونقديًّا.
 بعَد اْستيفاِء طالبِنا للمتطلباِت الالزمِة، �كنهم الحصول

بفضل   األخرى  الكليات  برامج  أحد  باتباع  دبلمت�  عىل 
إىل   باإلضافة  التخصص.  مزدوج  الليسانس  برنامج  تطبيق 
برنامج   تطبيق  مع  شهادٍة  عىل  الحصوُل  �كنهم  ذلك، 

 الليسانس الفرعّي.

 الجدوُل الداريسُّ لربنامج الليسانس 

  هناك ثالثُة أقساٍم داخَل كليتِنا: قسُم العلوِم اإلسالميةِ 
األساسيِة، قسُم الفلسفِة وعلوِم الديِن وقسُم تاريخِ  اإلسالِم  

 والفنوِن اإلسالميِّة.  
قسُم العلوِم اإلسالميِة األساسيِة يتضّمُن الفروَع الث�نيَة 
الرشيعة   الحديث،  وبالغتُها،  العربيُة  اللغُة  التاليَة: 
القرآن   قراءة  الكالم،  اإلسالمية،  املذاهب  تاريخ  اإلسالمية، 

 وتالوته، التصوُّف والتفس�.  
الث�نيَة  الفروَع  يتضّمُن  الديِن  وعلوِم  الفلسفِة  قسُم 
التاليَة: تربيُة الدين، فلسفة الدين، علم نفس الدين، علم 
الفلسفة   الفلسفة،  تاريخ  األديان،  تاريخ  الدين،  اجت�ع 

 اإلسالمية، واملنطق. 
ضّمُن الفروَع قسُم تاريخِ  اإلسالِم والفنوِن اإلسالميِّة يت

، املوسيقى الدينيُة الرتكيُة،   األربعَة التاليَة: التاريُخ اإلسالميُّ
 األدُب الرتكـيُّ اإلسالميُّ والفنوُن الرتكيُة اإلسالميُة.

التعليم  عىل  الحصوُل  لهم  يحقُّ  الذين  الطالب  إن 
إضافًة إىل اللغة العربية التي يدرُسونها  -الجامعي يف كليتِنا  

الفصول   واحٍد    -التحض�يةيف  عاٍم  ملدة  أيًضا  ْون  يتلقَّ
 حصتَيْـِن اثنتيْـِن يف األسبوع من اللغة اإلنجليزية إجباريًّا.

الليسانس،  برنامج  من  الثانية  السنة  من  وبدايًة 
وباإلضافة إىل املقررات اإلجبارية يف برنامج اإللهياِت، يتم 
الدروِس   هذه  خالل  من  االختيارية.  املقررات  تدريُس 
ِص   االختياريِة، يناُل طالبُنا الحقَّ يف تحسِ� الذاِت والتخصُّ

 .يف القسم أو الفرع الذيْـِن ينتمون إليه�
األول   املقام  يف  االختيارية  املواّد  هذه  تدريس  يتم 
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من  أيًضا  تدريُسها  يتم  والعربية، ك�  اإلنجليزية  باللغت� 
والال  واألملانية  والفرنسية  الفارسية  النصوص  تينية، خالِل 

األمر الذي يُتيح لطالبِنا الفرصَة لالختيار من ب� مجموعٍة  
 .واسعٍة من ستِّ لغاٍت 

طالبُنا الذين أكملوا تعليَمهم يف الفصل التحض�ي يف  
العربية   لكليات -اللغة  األم  اللغة  اعتبارها  �كن  التي 

األساسيِة   -اإللهيات اللغويِة  املهاراِت  يتمّكنوَن من كسِب 
املستوى   (القراءة عىل  واالست�ع)  والتحدث  والكتابة 

املتوسط عىل األقل، وعن طريق املقررات االختيارية باللغة  
العربية �كن لطالبِنا أيًضا نقُل هذه املكاسِب إىل مستوى 

تبدأ    .متقدم التي  اللغويَة  ُمغامرتَهم  فإن  وهكذا، 
باالستخدام اليومي للغة العربية، تستمر وتستمر من خالل  

مع  الن العايل  أوَجها  وتبلغ  واإلعالمية  الصحفية  صوص 
النصوص الكالسيكية ودورس البالغة (بيان، معا�). بفضل  

فرتِة التعلِم هذه، ال يقترص طالبُنا عىل 
يُصبحون  بل  فحسب،  اليومية  اللغة 
أْحدِث   متابعِة  عىل  قادرين  أيًضا 
التطوُّراِت يف الجغرافيا العربية والرشق  

خالل   من  ووسائل  األوسط  الصحافة 
مشرتكة  قراءات  عىل  وقادرين  اإلعالم؛ 
باللغت� اإلنجليزية والعربية، ويف نفس  
األدبية  النصوص  عىل  يتعرّفوَن  الوقت 

 الكالسيكية.
الوافدون من  إليها  التي يأيت  كليتُنا 

مختلفة   دولة  وسبع�  وفقا  -اثن� 

ورؤيتها عىل   -لرسالتها  الجامعيُة  مناهُجها  تقترص  ال 
أيًضا الدر  لطالبها  تسمح  بل  فقط،  والعربية  الرتكية  وس 

لغات   خمس  خالل  من  االختيارية  الدروس  يف  باملشاركة 
واألملانية   والفرنسية  واإلنجليزية  الفارسية  مختلفة: 
والالتينية. من ب� هذه الدروِس، الفارسية والالتينية ه� 
املستوى األسايس،  بدًءا من  تدريُسه�  يتم  اللتان    املادتان 

 و�كن لجميع طالبنا اختيار هات� املادت� دون تردد.  
ُر باإلنجليزية والفرنسية واألملانية هي   الدروُس التي تُقرَّ
للفهم   املتوسط  واملستوى  املواظبَة  تتطلّب  التي  تلك 

ويف هذا    .والقراءة من حيث االستعداُد واملشاركُة والنجاحُ 
�ماتهم الخاصة مبا السياق، �كن لطالبنا االختيار وفًقا الهت

 يت�ىش مع محتويات الدروس. 
اإلجبارية   الدروس  إىل  يش�  الذي  الدرايس  الجدول 

 :واالختيارية الُْمقرَّرِة يف كليتِنا ك� ييل
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 الفصل الدراّيس األّول   الفصل الدراّيس الثانـي 

رمُز  
نوُع   اسم املاّدةِ  املاّدةِ 

  AKTS املاّدةِ 
رمُز  
نوُع   اسم املاّدةِ  املاّدةِ 

 AKTS املاّدةِ 

İLA1002 
 قراءة القرآن وتجويُده 

-II-  ّ3 إجباري  İLA1001 
  قراءة القرآن وتجويُده 

   -I-  ّ3 إجباري 

İLA1018  �التفس-I-    ّ4 إجباري  İLA1003 6 إجباريّ  أُصوُل التفس� وتاريُخه 

İLA1008 
 اإلسالِم للعبادةِ أسُس 

-I-  ّ5 إجباري  İLA1009  4 إجباريّ  أسُس اإلسالم االعتقادية 

İLA1010  ِتاريُخ اإلسالم-I-    ّ5 إجباري  İLA1011  ٌ�َ4 إجباريّ  ِس 

İLA1012 
 اللغُة العربيُة وآدابُها

-II-  ّ3 إجباري  İLA1013  اللغُة العربيُة وآدابُها -I-    ّ4 إجباري 

İLA1014  ّ2 إجباريّ  املنطُق التقليدي  İLA1015 
 موسيقى الدين الرتكية 

 3 إجباريّ  (النظريات) 

İLA1016  ُ2 إجباريّ  العث�نيةُ  الرتكية  AİT101 
مبادئ أتاتورك وتاريخ  

 2 إجباريّ  ) 1(  الثورة الرتكية

ATA102 
مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورة  

 2 إجباريّ  -I-   الرتكيةاللغة  TUD1011  2 إجباريّ  ) 2( الرتكية

TUD102 اللغة الرتكية   -II-  ّ2 إجباري  YAD101 
 - I-اللغة األجنبية 

(االنجليزية ، الفرنسية،  
 األملانية) 

 2 إجباريّ 

YAD102  اللغة األجنبية-II -  ّ2 إجباري  İLA1005  1 إجباريّ  التخطيط الوظيفي 
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 الثالثُ الفصل الدراّيس    الفصل الدراّيس الرابعُ 

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
  AKTS املاّدةِ 

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
 AKTS املاّدةِ 

İLA2002 
 قراءة القرآن وتجويُده 

-IV-   
 İLA2001  2 إجباريّ 

 قراءة القرآن وتجويُده 
-III- 

 2 إجباريّ 

İLA2022  4 إجباريّ  أُصوُل الحديِث  İLA2019  �التفس-II-    ّ4 إجباري 

İLA2020  ُالرشيعُة اإلسالمية-I-    ّ4 إجباري  İLA2023  2 إجباريّ  تاريُخ الحديِث 

İLA2010  ِ3 إجباريّ  تاريُخ الكالم  İLA2021  ِ4 إجباريّ  أصوُل الرشيعِة اإلسالمية 

İLA2012  اللغُة العربيُة وآدابُها-IV-    ّ2 إجباري  İLA2009  ِتاريُخ اإلسالم-II-    ّ2 إجباري 

İLA2014  ُّ3 إجباريّ  علُم االجت�ِع الديني  İLA2011  اللغُة العربيُة وآدابُها-III-    ّ2 إجباري 

İLA2016  ِّ2 إجباريّ  تاريُخ التمّدِن اإلسالمي  İLA2017  ُّ3 إجباريّ  األدُب اإلسالميُّ الرتيك 

İLA2018 
تاريُخ الفنوِن الرتكيِة  

 واإلسالميِّةِ 
 3 إجباريّ  علُم النفِس الدينيُّ  İLH2021  2 إجباريّ 

 8 إختياريّ  املوادُّ االختياريّةُ    8 إختياريّ  املوادُّ االختياريّةُ  
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 الفصل الدراّيس الخامُس   الفصل الدراّيس السادُس 

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
  AKTS املاّدةِ 

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
 AKTS املاّدةِ 

İLA3002 
 قراءة القرآن وتجويُده 

-VI- 
 4 إجباريّ  -I- الكالُم املنهجيُّ    ILH3083  3 إجباريّ 

ILH3088 
أسُس األخالِق اإلسالميُة  

 وفلسفتُها
 İLA3001  2 إجباريّ 

 قراءة القرآن وتجويُده 
-V- 

 3 إجباريّ 

İLA3020  ُالحديث    -II-  ّ6 إجباري  İLA3017  ُالحديث   -I-  ّ4 إجباري 

İLA3010   ُّالكالُم املنهجي -II-  ّ3 إجباري  İLA3019  ُالرشيعُة اإلسالمية-II-    ّ3 إجباري 

İLA3012 
 اللغُة العربيُة وآدابُها

-VI- 
 2 إجباريّ    -V-اللغُة العربيُة وآدابُها  İLA3011  3 إجباريّ 

İLA3014  ُف ُف  İLA3013  2 إجباريّ  -II-    التصوُّ  2 إجباريّ  -I-    التصوُّ

İLA3018  ِتاريُخ الفلسفة-II-    ّ2 إجباري  İLA3015  ِتاريُخ الفلسفة-I-    ّ2 إجباري 

 2 إجباريّ  تربيُة الدينِ  İLA2013  9 إختياريّ  املوادُّ االختياريّةُ  

 8 إختياريّ  املوادُّ االختياريّةُ       
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 الفصل الدراّيس السابعُ   الثامنُ الفصل الدراّيس  

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
  AKTS املاّدةِ 

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
 AKTS املاّدةِ 

A4002 
 قراءة القرآن وتجويُده 

-VIII-   
 (الخطابُة املهنيّة) 

 İLA4001  4 إجباريّ 
  قراءة القرآن وتجويُده 

-VII-   
 املهنيّة) (الخطابُة 

 4 إجباريّ 

İLA4016  ِتاريُخ األديان-II-    ّ5 إجباري  İLA4009  ِ5 إجباريّ  تاريُخ املذاهِب اإلسالمية 

İLA4012  ِ4 إجباريّ  فلسفُة الدين  İLA4011  ِ6 إجباريّ  تاريُخ الفلسفِة اإلسالمية 

 
 ماّدٌة اختياريّةٌ 

 (الرتكيُة) 
 6 إجباريّ   -I-األديانِ تاريُخ  İLA4015  8 إختياريّ 

 
 ماّدٌة اختياريّةٌ 

 (العربيُة) 
 9 إختياريّ  مواّد اختياريّةٌ    9 إختياريّ 

 
  



 

 

21 
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 مواّد اختياريّة للفصل الدراّيس الثالث     

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
 اسم املاّدةِ  رمُز املاّدةِ   AKTS املاّدةِ 

نوُع  
 AKTS املاّدةِ 

İLA2235  ِ8 إختياريّ  تاريُخ األنبياء  İLA2201  8 إختياريّ  الرتبيُة الدينيُة يف األرسة 

İLA2247 
INTRODUCTION TO ISLAMIC 

THEOLOGY 
 8 إختياريّ    -I-   فن الرخامِ  İLA2207  8 إختياريّ 

İLA2251  ُاملوسيقى الدينيّة-I-    ّ8 إختياري  İLA2209  ُ8 إختياريّ  األدُب والفلسفة 

İLA2253  حسن قراءة القرآن  -I -  ّ8 إختياري  İLA2211 
املفاهيُم األساسيُة يف  

 نظريِة املعرفة 
 8 إختياريّ 

İLA2257    الالتنيُة-I-  ّ8 إختياري  İLA2215  ُ8 إختياريّ  الدوُل اإلسالميُة الحالية 

İLA2259  8 إختياريّ  علم الفلك والدين  İLA2217  8 إختياريّ  نقُد اإلسناِد يف الحديث 

İLA2263  ُ8 إختياريّ  نصوُص التفس�ِ املعارصة  İLA2221 
طُرُُق البحِث يف العلوم  

 االلهيات 
 8 إختياريّ 

İLA2267  8 إختياريّ  طرق الرتبية الدينية  İLA2225  8 إختياريّ  تاريخ االنتشار االسالمي 

İLA2271 
املحتوى الديني يف الشعِر 

 الديوانـيِّ 
 8 إختياريّ  الَْمْكتَِبيّةُ  İLA2229  8 إختياريّ 

İLA2273  8 إختياريّ  األدب واملدينة  İLA2231  ُ8 إختياريّ  فقُه العبادِة املقاَرن 

İLA2275  ُالفارسية   -I-  ّ8 إختياري  İLA2233  ��8 إختياريّ  التاريخ السيايس العث 
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İLA2283 
وجهاُت نظِر املسترشق�  

 تجاَه القرانِ 
 İLA2283  8 إختياريّ 

وجهاُت نظِر املسترشق�  
 تجاَه القرانِ 

 8 إختياريّ 

İLA2285 8 إختياريّ  الفكر اإلسالمي يف تركيا  İLA2285 إختياريّ  الفكر اإلسالمي يف تركيا  
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 مواّد اختياريّة للفصل الدراّيس الرابع   

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
 اسم املاّدةِ  املاّدةِ رمُز    AKTS املاّدةِ 

نوُع  
 AKTS املاّدةِ 

İLA2234  8 إختياريّ  جغرافية تركيا الدينية  İLA2204  ِفن الرخام   -II-    ّ8 إختياري 

İLA2236 
نصوص األدب اإلسالمي  

 الرتيك 
 8 إختياريّ  املشاكُل الفقهيُة املعارصةُ  İLA2208  8 إختياريّ 

İLA2246 ISLAM AND MYSTICISM  ّ8 إختياري  İLA2210  ُ8 إختياريّ  املشاكُل الكالميُة املعارصة 

İLA2252 
 املوسيقى الدينيّةُ 

-II- 
 8 إختياريّ  رسالُة محمٍد (ص) العامليةُ  İLA2212  8 إختياريّ 

İLA2258  ُالفارسية    -II-  ّ8 إختياري  İLA2216 
مقدمة لتاريخ الفكر  

 اإلسالمي 
 8 إختياريّ 

İLA2260  قراءة القرآن حسن  -II -  ّ8 إختياري  İLA2218  8 إختياريّ  األقليات املسلمة 

İLA2262  ُالالتنية    -II-  ّ8 إختياري  İLA2220  8 إختياريّ  االسترشاق واإلسالم 

İLA2264  8 إختياريّ  فنُّ النقِش  İLA2224  ��8 إختياريّ  التاريخ االجت�عي العث 

İLA2266 ISLAM IN MODERN WORLD  ّ8 إختياري  İLA2226  8 إختياريّ  مكانُة السنِة يف الدين 

İLA2268 EDUCATION RELIGIEUSE 
INFORMELLE II (FRANSIZCA) 

 8 إختياريّ  الحديث يف الثقافة الرتكية  İLA2230  8 إختياريّ 
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İÖMB20
08 

 İLA2276  4 إختياريّ  علم االجت�ع الرتبوي 
وجهاُت نظِر املسترشق�  

 تجاَه القراءاِت 
 8 إختياريّ 

ILA2286  8 إختياريّ  نصوص التفس� القد�ة  İLA2278 
ُك، الدين والصحة   التمسُّ

 الروحية
 8 إختياريّ 

ILA2288 
أهل الكتاب يف القرآن  

 الكريم 
 8 إختياريّ  التعليم الديني يف أوروبا  İLA2280  8 إختياريّ 

     İLA4316 
العالقات الفلسفية  

 والدينية 
 8 إختياريّ 
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 مواّد اختياريّة للفصل الدراّيس الخامس   

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
  AKTS املاّدةِ 

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
 AKTS املاّدةِ 

İLA3241  8 إختياريّ  تاريخ الفكر الرتيك  İLA3201  8 إختياريّ  فلسفة العلوم 

İLA3261 
EDUCATION RELIGIEUSE 

FORMELLE I (FRANSIZCA) 
 8 إختياريّ  األديان وعلم البيئة  İLA3207  8 إختياريّ 

İLA3263 INTRODUCTION TO SUFISM  ّ8 إختياري  İLA3209  ِفن الرخام   -III-    ّ8 إختياري 

İLA3265 ISLAM AND EDUCATION  ّ8 إختياري  İLA3211 
العامل  الدراسات الدينية يف 
 اإلسالمي املعارص 

 8 إختياريّ 

İLA3267 
SCHOOLS OF THOUGHT IN 

ISLAMIC PHILOSOPHY 
 8 إختياريّ  نقد النصِّ يف الحديِث  İLA3215  8 إختياريّ 

İLA3301  ُاملوسيقى الدينيّة-III-    ّ8 إختياري  İLA3219 
موالنا وتأث�ه يف الفكر  

 اإلسالمي 
 8 إختياريّ 

İLA3303  قراءة القرآن حسن  -III -  ّ8 إختياري  İLA3221 
األحكاُم الخاصُة باملرأة يف  

 الرشيعِة اإلسالميةِ 
 8 إختياريّ 

İLA3307  8 إختياريّ  اإلنسان والرتبية يف القرآن  İLA3223 8 إختياريّ  تاريخ األديان املقارن 

İLA3309  8 إختياريّ  التعليم الديني للكبار  İLA3229  8 إختياريّ  املنطق تاريخ 

İLA3311 
تاريخ العلوم اإلسالمية  

 وفلسفتها
 8 إختياريّ  تاريُخ الحضارةِ  İLA3233  8 إختياريّ 

İLA3313 
األخالقيون اإلسالميون  

 األتراك
 8 إختياريّ  النصوص األدبية العث�نية  İLA3237  8 إختياريّ 

İLA3315  ُ8 إختياريّ  الرشيعُة اإلسالميُة املقارنة  İLA3239  8 إختياريّ  أصوُل التاريخِ ونقُده 
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İLA3373  �8 إختياريّ  مشاكُل أصوِل التفس  İLA3317  ُ8 إختياريّ  نصوُص الحديِث املختارة 

İLA3375  8 إختياريّ  علم نفس األخالق والقيم  İLA3321  8 إختياريّ  التنمية الشخصية والدين 

İLA3377  ُ8 إختياريّ  املذاهُب النرصانية  İLA3323  8 إختياريّ  التغي� االجت�عي والدين 

İLA3379 
مسجد بورصا أولوجامع:  
 بثقافته وكتاباته التاريخية 

 İLA3327  8 إختياريّ 
املفاهيُم األساسيُة يف  

 القرآن 
 8 إختياريّ 

İLA3383  ُ8 إختياريّ  املذاهُب اليهودية  İLA3333 SELECTED TOPICS IN ISLAM  ّ8 إختياري 

     İLA3341  الحديث-V-    ّ8 إختياري 
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 مواّد اختياريّة للفصل الدراّيس السادس   

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
  AKTS املاّدةِ 

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
 AKTS املاّدةِ 

İLA3272 
النصوص الفقهية  

 الكالسيكية 
 9 إختياريّ  نصوص الثقافة األندلسية  İLA3264  9 إختياريّ 

İLA3304  ُ9 إختياريّ  نصوُص الكالِم املعارصة  İLA3268  ِ9 إختياريّ  أحاديُث األحكام 

İLA3302 
نصوُص التفس�ِ فرتَة  

 الحداثة
 9 إختياريّ  نصوُص تاريخِ الكالمِ  İLA3270  9 إختياريّ 
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 مواّد اختياريّة للفصل الدراّيس السابع   

رمُز  
 املاّدةِ 

 املاّدةِ اسم  
نوُع  
  AKTS املاّدةِ 

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
 AKTS املاّدةِ 

İLA4307  ِ9 إختياريّ  أحاديُث العبادة  İLA4253  9 إختياريّ  متوُن أصوِل الفقه 

İLA4309  9 إختياريّ  نصوص الس� الكالسيكية  İLA4257  العربية اإلعالمية-I-   ّ9 إختياري 

İLA4313  9 إختياريّ  الكالم الكالسيكية نصوص  İLA4259  العربية العملية-III-   ّ9 إختياري 

İLA4315 
نصوص تاريخ العامل  

 الكالسيكية 
 9 إختياريّ  متوُن تاريخِ التصوف  İLA4261  9 إختياريّ 

İLA4317 9 إختياريّ  مصادر ومراجع التصوف  İLA4301 
النصوص العربية  

 -I-الكالسيكية  
 9 إختياريّ 

     İLA4303  العربية اإلعالمية-I-   ّ9 إختياري 
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 مواّد اختياريّة للفصل الدراّيس الثامن   

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
  AKTS املاّدةِ 

رمُز  
 املاّدةِ 

 اسم املاّدةِ 
نوُع  
 AKTS املاّدةِ 

İLA4266  الحديث-VI-   ّ8 إختياري  İLA4202  8 إختياريّ  املشاكل األخالقية املعارصة 

ILA4270 
THE RELIGIOUS MOVEMENTS 

IN THE MUSLIM WORD 
 8 إختياريّ  الدين والسياسة  İLA4204  8 إختياريّ 

İLA4312  8 إختياريّ  األديان والتعددية  İLA4206  موسيقى الدين-IV-    ّ8 إختياري 

İLA4314 
األسطورية يف  العنارص 

 األدب اإلسالمي الرتيك 
 8 إختياريّ  األخالق يف األديان İLA4208  8 إختياريّ 

İLA4320 
املشاكل املنطقية واملنهجية  

يف التخصصات اإلسالمية  
 املعارصة

 8 إختياريّ  - IV-  حسن قراءة القرآن  İLA4214  8 إختياريّ 

İLA4326 
الفكر اإلسالمي يف العرص  

 العث�� 
 8 إختياريّ  اإلسالم والقانون الجنايئ  İLA4224  8 إختياريّ 

İLA4328  8 إختياريّ  فلسفة التاريخ  İLA4226 8 إختياريّ  اإلسالم واالقتصاد 

İLA4330  8 إختياريّ  نصوص التاريخ العث�نية  İLA4230 
املؤسسات االجت�عية  

 والدين
 8 إختياريّ 

İLA4332 
االتجاهات الحديثة نحو 

 الس� 
 8 إختياريّ  الحديث يف التعليم املشرتك  İLA4232  8 إختياريّ 

İLA4336  8 إختياريّ  علم النفس الشخيص  İLA4258 
DIE QUELLEN UND 

AUSLEGUNGSARTEN IM 
ISLAMISCHEN RECHT 

 8 إختياريّ 

İLA4340  ِفّن الرخام-II-    ّ8 إختياري  İLA4264  �التفس-VI-    ّ8 إختياري 
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İLA4238 9 إختياريّ  متون تاريخ األديان  İLA4346  8 إختياريّ  األدب الصويف الرتيك 

İLA4240  9 إختياريّ  أحاديث الغيب والفنت  İLA4348 
- ابن سينا واملدرسُة االبنُ 

 سينائيةُ 
 8 إختياريّ 

İLA4242  9 إختياريّ  نصوص الفلسفة اإلسالمية  İLA4350  8 إختياريّ  علم دالات القرآن 

İLA4244  العربيُة اإلعالمية -II-    ّ9 إختياري  İLA4352 
الحركات الدينية الجديدة  

 يف الغرب 
 8 إختياريّ 

İLA4246  9 إختياريّ  نصوص األفكار الحديثة  İLA4354 
املوضوعات الدينية  

 املعارصة
 8 إختياريّ 

İLA4248  العربيُة العملية-IV-    ّ9 إختياري  İLA4356  8 إختياريّ  تيارات الفلسفة املعارصة 

İLA4250  9 إختياريّ  نصوص فلسفة التصوف  İLA4358 
القضايا املعارصة يف تاريخ  

 األديان
 8 إختياريّ 

İLA4302 
النصوص العربيُة  

 - IV-الكالسيكية   
 9 إختياريّ  تفس� آيات االحكام İLA4234  9 إختياريّ 

İLA4304  العربيُة العملية-II-    ّ9 إختياري  İLA4236  البيان -II-   ّ9 إختياري 

ILA3393 
املوضوعات الكالسيكية  

 للفكر التاريخي 
      9 إختياريّ 
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 األقساُم يف الدراساِت العليا 
وهي  والدكتوراه  املاجست�  برامج  كليتِنا  لدى 

األقسام الثالثة  بتنسيق معهد العلوم االجت�عية. هذه  
تاريخ   قسم  األساسية،  اإلسالمية  العلوم  قسم  هي: 

 .اإلسالم وفنونه وقسُم الفلسفِة والعلوِم الدينيةِ 

 قسُم العلوِم اإلسالميِّة األساسيّةِ   

األساسية اإلسالمية  العلوم  أقسام  ي  قسم  تكون من 
والكالم وتاريخ  اإلسالمية  التفس� والحديث والرشيعة  

وتالو  القرآن  وقراءة  اإلسالمية  والتصوف   تُهاملذاهب 
العربية وبالغ العلوم اإلسالمية    .تُهاواللغة  داخل قسم 

الخريج�    ،األساسية تعليم  تقديم  مستَوْي يتم  عىل 
 .موالدكتوراه يف كل فرع من فروع العلو املاجست� 

العلوم  يف  العليا  الدراسات  برامج  من  الهدف 
الباحث� الخرباء القادرين   تنشئةُ اإلسالمية األساسية هو  

عىل إنتاج املعرفة يف التخصصات ذات الصلة، وإجراء 
وتقديم   ، والدويل  الوطني  املستوي�  عىل  البحوث 
مهاراتهم   خالل  من  مجالهم  يف  فريدة  مساه�ت 

النقدي الذين نجحوا يف    سبة، وتحض�املكت  ةالتحليلية 
كل شخص    يحظى  .ملرحلة الدكتوراه  مرحلة املاجست�

الدكتوراه ودافع  حقّ  عملية  الالزمة خالل  الكفاءات  ق 
الدكتوراه يف    بشهادةبنجاح عن أطروحة الدكتوراه عىل  

 .التخصص ذي الصلة
أحد املؤهالت األساسية لربامج الدراسات العليا يف  

األساسية    صادرساسية هو معرفة املالعلوم اإلسالمية األ 
األساسية   اإلسالمية  العلوم  مجال  �كنهم    لدرجةٍ يف 

العلمي البحث  الذين يحققون  .  استخدامه يف  الطالب 
  املحصول عليها تقييم املعلومات  �كنهم  هذه الكفاءة  

،  باإلضافة إىل ذلك  .صادر يف إطار املعاي� العلمية املمن  
عليها من   وامات التي حصل املعلو   ون يفرس   طالبَنا   فإن
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املجاالت   مختلف  من  املعلومات  مع  دمجها  خالل 
 .جديدة ارفمع وينتجون

أوالً اللغة العربية التي تعترب  الطالُب  يتعلم    ،ذلكلو 
"اللغة األم" لقسم العلوم اإلسالمية األساسية ، باإلضافة  

األكرث رضورة يف قسمه عىل  إىل اللغة الغربية التي تعترب  
يكتسب  �، فالفهم والتفس� الصحيح، و مستوى القراءة

ل الالزمة  واملهارات  املصادر املعرفة  طيات  يف    لنفوِذ 
املحلية واألجنبية ذات الصلة باملجال 
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 الفروعُ 

 فَْرُع اللغِة العربيِة وبالغِتها 

إ يهدف  العلوم  من  الفرع  اللغة  هذا  تعليم  ىل 
العربية كلغة وقواعد بأساليب علمية حديثة وأدوات 

حديثة. بنشاطاٍت يقوم  و ومعدات  الكتساب    أيًضا 
بنية اللغة العربية    :كفاءات الربنامج يف موضوعات مثل

  ، والحديث  الكالسييك  العريب  األدب  وتاريخ  اللغة و ، 
 )البيان، املعا�، البديع( وبالغاتها العربية

   اللغة العربية وبالغتِها فرعتدريس بهيئة ال
 

 األستاذ الدكتور إس�عيل جولر (رئيس الفرع)  1
 األستاذ الدكتور شنـر شاه�  2
 األستاذ الدكتور حس� جونداي 3
 األستاذ املشارك الدكتور حسن طاش دلن  4
 األستاذ املشارك الدكتور فاطمة قاواق  5
 املعيدُة فيجان آكاي  6
 املعيد مراد أطامان 7
 املعيدُة خديجة أرباي  8
 املعيدُة أمينة أوزون أر  9

 املعيد صالح ظور  10
 املعيد إسالم باطور  11
 املعيدُة منثورة سو�ز  12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف   العربية  اللغة  التدريس  العالية  درسة  املهيئة 
 لغات األجنبية ل

 

 املحارض فاتح طوقور  1
 املحارضة سارة أمان أووا  2
 املحارض فيصل يلدريم 3
 املحارض يوسف بولوتلو 4
 املحارض محمد فاروق جاق�  5
 املحارض فاتح محمد الب�اق  6
 املحارض معروف طوبراق 7
 املحارض محمد آق  8
 املحارض الدكتور حسان محمد عيل  9

 املحارضة الدكتورة أروع عيل الطوقي  10
 املحارض الدكتور عبد الوهاب املزين  11
 املحارض الدكتور إسالم ع�رة  12
 املحارض أحمد قره محمد  13
 املحارض محمد عبد الرحمن أبو حمو 14
 املحارض قيص طالل عبد الله باوزير  15
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 فرُع الحديِث 

هو فرع يهدف إىل اكتساب القدرة عىل قراءة وفهم 
من   املكتوب  الجزء  تشّكل  التي  الحديث  نصوص 

ية األحاديث من  األحاديث النبوية، وإىل تحليل مصداق
 حيث السنُد مع مراعاة تاريخ تطور علم الحديث. 

 هيئة التدريس بفرع الحديث 
 األستاذ الدكتور صالح قراجه بك (رئيس الفرع) 1
 األستاذ الدكتور حس� قهرمان  2
 األستاذ الدكتور عبد الله قره خان 3
 األستاذ املشارك موتلو جول  4
 املحارض الدكتور رسقان باشاران  5
 املعيد محمد شاقار 6
 املعيد طاهر آياس 7
 املعيد محمد أنجاي  8
 املعيدة بتول أوز 9

 املعيدة عائشة ياسيم� سعيد أوغولري  10

 فرُع حقوِق اإلسالمِ 

األساسية   واملبادئ  املفاهيم  فهم  إىل  الفرع  يهدف 
عمليات   وتطّور  ظهور  سي�  وال   ، اإلسالمية  للرشيعة 

لول للمشكالت الجديدة  الرشيعة اإلسالمية، وإيجاد ح
بناًء عىل هذه املبادئ. باإلضافة إىل ذلك ، فهو يهدف  
عن  الناشئة  االجتهادات  ملختلف  املنهجي  الفهم  إىل 
الرشيعة   تقنيات  وتفس�  األسلوب  يف  االختالفات 

 اإلسالمية وأساليبها وتاريخها وفلسفتها. 
 هيئة التدريس بفرع الرشيعة اإلسالمية 

 األستاذ الدكتور عيل قايا    (رئيس الفرع)  1
 األستاذ الدكتور خليل إبراهيم أجار     2
 األستاذ املشارك عبد الرحيم قوزالـي 3
 املحارض الدكتور محمد صالح ق�ش  4
 املحارض الدكتور أين جوندوز 5
 املعيدة أمينة يل بك آيدين  6
 املعيدة سمية قارش 7

 الْمذاهِب اإلسالميّةِ فرُع تاريِخ 

وأكرثها   اإلسالمية  الثقافة  مجاالت  أغنى  الفرع  هذا 
املذاهب اإلسالمية،  تكوين  يهدف إىل معرفة  تنوًعا، وهو 
واألسباب التي أدت إىل هذا الرثاء، والقضايا التي نوقشت  
منهجية   يف  ومساهمتها  املبكر  اإلسالمي  املجتمع  يف 

 املذاهب/املدارس. 
 ع تاريخِ املذاهب اإلسالميةهيئة التدريس بفر 

 املحارض الدكتور محمد جيلنك    (رئيس الفرع) 1
 املعيدة زينب ثناء قايا     2
 املعيد محمد أسامة قاره دينز 3
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 فرُع الكالمِ 

يقّدم هذا الفرع معلومات عن الهيكل العام لعلم 
الكالم، وهو أحد اللبنات األساسية للفكر اإلسالمي. ك�  

مكانة   إىل  اإلسالمي يش�  الفكر  تاريخ  يف  العلم  هذا 
عىل  القدرة  توف�  إىل  يهدف   ، ناحية  من  ومنهجيته. 
كالم   لعلم  األساسية  واملصطلحات  املفاهيم  استخدام 
بشكل صحيح ومناسب، ومن ناحية أخرى ، يهدف إىل  
واألدب   الكالم  مصطلحات  حول  املعلومات  توف� 

 والشخصيات التاريخية واملدارس. 
 بفرع الكالم  هيئة التدريس

 األستاذ الدكتور أورخان ش� قول أوغلو  1
 (رئيس الفرع) 
 األستاذ الدكتور أحمد صائم قالوز 2
 األستاذ الدكتور جعفر قاره داش  3
 األستاذ الدكتور توفيق يوجه طوغرو  4
 األستاذ املشارك علوي مراد قالوز  5
 املحارضة الدكتورة آسية طغيل 6
 املحارض الدكتور محمد قوجاق  7
 املعيدة كوثر دم� بقطاش 8
 املعيدة خ� النساء كيكلك 9

 املعيدة فاطمة زهراء أردوغان 10
 

 فرُع تالوِة القرآِن الكريِم والقراءاِت 

يتضمن هذا الفرع قراءة القرآن بشكل صحيح وفًقا  
وفًقا  الحروف  نطق  إىل  يهدف  ك�  التجويد،  ملبادئ 
يف   التي  والسور  اآليات  وتحفيظ  وصفاتها،  ألصولها 
الجداول الدراسية. باإلضافة إىل ذلك فإن أحد أهداف 
هذا الفرع هو التمييز ب� طرق تالوة القرآن واالختالف  

 بينها. 
 

 فرُع التصّوِف 

الفكر   ِن  تكوُّ عملية  رشح  إىل  يهدف  الفرع  هذا 
وأس اإلسالمي  بالفكر  ارتباطاتِه  وإظهار  س الصويف 

الصوفية يف القرآن والسنة ومكانتها يف الفكر اإلسالمي  
 وعالقتها بفروع العلوم األخرى. 

 هيئة التدريس بفرع التصّوف 
 األستاذ الدكتور عبد الله قارطال (رئيس الفرع) 1
 األستاذ الدكتور عبد الرزاق تك    2
 األستاذ الدكتور صالح جيفت     3
 املعيد رسحات جولطاش  4
 رشى جانباز املعيدة ب 5
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 فرُع التفس�ِ 

وهو -هذا الفرع من العلم يبحث يف تاريخ القرآن  
واألنشطة التي تهدف إىل    -املصدر الرئييس لدين اإلسالم

واحتياجات   ملشاكل  وفًقا  والتفس�  والرشح  الفهم 
زمنية ومنهجية، ك� يتطرق إىل  -العرص بطريقة ترتيبية

تنبع التي  التفس�  وأنظمة  مدارس  من مختلف  ث 
 اختالفات النهج والفهم والتفس� للقرآن. 

 هيئة التدريس بفرع التفس� 
 األستاذ الدكتور جليل ك�از   (رئيس الفرع) 1
 األستاذ الدكتور رمزي قايا     2
 املحارض الدكتور مصطفى بيلج�    3
 املحارض الدكتور عمر فاروق بيلج�     4
 املحارض الدكتور صالح الدين أوز    5
 املحارض الدكتور محمد أيفه     6
 املحارض محمد شوقت أوزتورك    7
 املحارض عبد الحليم باشال  8
 املعيد صمد يازار  9

 املعيد حس� خليل 10
 املعيد محمد جول  11
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 الفلسفِة وعلوِم الدينِ قسُم    

يتكّون قسم الفلسفة وعلوم الدين من الرتبية الدينية  
وفلسفة الدين وعلم النفس الديني وعلم االجت�ع الديني  
وتاريخ األديان وتاريخ الفلسفة وفلسفة اإلسالم واملنطق.  

التعليم عىل   تقديم  يف  يتم  والدكتوراه  املاجست�  مستوى 
الدراسات   برامج  من  الغرض  القسم.  تخصصات  جميع 
الباحث�  تنشئة  هو  الدينية  والعلوم  الفلسفة  يف  العليا 
يف   املعلومات  وتبادل  إلنتاج  املؤهل�  املتخصص� 
والدويل؛   الوطني  املستوي�  عىل  الصلة  ذات  التخصصات 

النقدي  التفك�  مهارات  �تلكون  بحوث    والذين  وإجراء 
أصلية مع خربات التحليل والتأليف التي أكْسبهم القسُم، 
مبجالهم   املتعلقة  املعلومات  تقييم  عىل  يقدرون  والذين 
الفلسفة  يف  العليا  الدراسات  برامج  تزّود  منهجي.  بشكل 
والعلوم الدينية الطالب مبعرفة متقدمة حول تاريخ الفكر  

لعلوم الدينية يف إطار  هادفًا إىل منحهم القدرة عىل دراسة ا
التفاعل متعدد  إنه �ّكن طالبَه من فهم  منهجية معينة. 
التخصصات بفضل التعليم الذي يوفره، ك� يُكسب الطالَب  
والعلوم   الفلسفة  قسم  مشاكل  مع  التعامل  عىل  القدرة 
الدينية من خالل األساليب التي تقدمها العلوم االجت�عية. 

من   يجعل  ذلك،  إىل  األفكار باإلضافة  تنظيم  املمكن 
الجديدة واملعقدة حول املجال من خالل عمليات التحليل  
والتوليف والتقييم. ويدعم القسم أيضا االستخداَم الفّعاَل  

  - وكذلك اللغات الغربية التي يتطلبها املجال-للغة العربية  
الفرُع  يهتم  التخصصات، ك�  البحوث متعددة  كجزء من 

تم   التي  النتائج  البحوث مبشاركة  نتيجة  عليها  الحصول 
والدراسات الوطنية والدولية مع األكاد�ي� عىل املستوي�  

 الوطني والدويل.
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 الفروعُ   

 فرُع الرتبيِة الدينيّةِ 

واملعامالت  والعبادات  العقيدة  تعليم  إىل  القسم  يسعى 
واألخالق اإلسالمية ويعمل عىل َغرِْسها يف نفوس ُملْتَِحِقيِه كَيَْ� 

َع بها سلوكيّاتُهم، مستعينًا يف هذه السبيل بثمراِت علِم ت تطبَّ 
 النفِس الرتبويِّ ونِتاجاتِه. 

 هيئة التدريس بفرع الرتبية الدينية 
 األستاذ الدكتور محمد أم� آي  (رئيس الفرع) 1
 األستاذ الدكتور محمد عاكف كيالفوز  2
 األستاذ الدكتور إس�عيل صاغالم 3
 األستاذ املشارك الدكتور طرغاي جوندز  4
 األستاذ املساعد الدكتور محمد شانفر 5
 الدكتورة املحارضة أم كول بتول قانبور أوغلو أرغن 

 فرُع الفلسفِة الدينيةِ 

يف   وأهميته  بالعلم،  وعالقته  الدين،  معنَى  بدراسِة  يختّص 
وتفس�ه اللِه  وجوِد  عىل  األدلِة  لفهِم  سعيًا  اإلنسان،  ا  حياة 

 وتقييِمها وتقو�ِها لبناِء عقليٍّة واعيٍة ناقدٍة. 
 هيئة التدريس بفرع فلسفة الدين

 األستاذ الدكتور إس�عيل جت�  (رئيس الفرع) 1
 األستاذ املشارك الدكتور ذكري يافوز 2
 املعيدة مروة يافوز  3
 املعيد خالص جاويش أوغلو  4
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 فرُع علِم النفِس الدينيِّ   

صاِت علِم النفس، ومنبثٌق عن قسِم   هو أحد تخصُّ
الفلسفة والعلوم الدينية، ويُْعنَى بدراسة الحياة الدينية  
يدرُس   ك�   ، نفسيٍّة  ناحية  من  لإلنسان  والروحية 
املشاعَر واألفكاَر والسلوكياِت الدينيَة يف إطاِر معطياِت  

 هِجِه. علِم النفِس الدينيِّ ومنا 
 هيئة التدريس بفرع علم النفس الديني 

 األستاذ الدكتور إبراهيم جورسس (رئيس الفرع) 1
 املحارض الدكتور عاكف حيطا  2
 املعيدة أرسى إرك  3
 املعيدة سم�اء البياتـي  4
 

 فرُع علِم االجت�ِع الدينيِّ 

منبثٌق عن قسِم الفلسفة والعلوم الدينية، ويبحث  
لدينية وأنظمتِها الهيكلِيِّة، ويدرُس  يف شؤوِن املؤسساِت ا

الحياة   يف  وأثَرِها  الدينيِة  املوضوعاِت  ب�  العالقات 
يرصُد   ك�  املجتمع،  يف  الديِن  وتأثَ�  االجت�عية، 

 سلوكيَّاِت املجتمعاِت ومدى تَحوُّلِها عن الديِن.
 هيئة التدريس بفرع علم االجت�ع الديني

 األستاذ الدكتور وجدي بيلج�  (رئيس الفرع) 1
 األستاذ الدكتور عبد الرحمن قورت 2
 املعيدة سم�اء أوناالن طوران  3
 املعيد أحمد سليم دم� يوراك 4
 املعيد محمد طلحة صاغالم  5
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 فرُع تاريِخ األديانِ 

ويضطلع  الدين،  وعلوم  الفلسفة  قسم  فروع  أحد 
اتِها املتجاورِة في� بينها؛  مبقارنة األديان يف العامل وعالق

بأسلوب   وتَشاركُها  واختالفُها  تَشابُهها  حيث  من 
 موضوعّي دون تحيٍُّز. 

 هيئة التدريس بفرع تاريخ األديان
 األستاذ الدكتور أحمد گوج  (رئيس الفرع)  1
 األستاذ الدكتور محمد طاراقجي  2
 األستاذ املشارك بولند شناي  3
 الدكتور املحارض سلي�ن سايار  4
 املعيدة فاطمة صدى شنجول  5
 املعيد محمود سامي شنجول 6

 فرُع تاريِخ الفلسفةِ 

يف   ويبحث  الدين،  وعلوم  الفلسفة  قسم  فروع  أحد 
الفلسفيَة   املوضوعاِت   تتناول  التي  النظرية  املشكالت 
حيث   من  للفالسفة  الفلسفيِة  باآلراء  ويُعنى  وطبيعتَها، 

، ك� يدرس املشكالِت املتعلقَة بالوجود    تسلسلُها التاريخيُّ
فيَعرِضها،  الفالسفة؛  نظِر  لُوُجهاِت  َوفًْقا  والقيِم  واملعرفِة 
لقضاياها،  حلوٍل  تقديَم  ويحاول  تساؤالتِها،  عن  ويجيب 
 واستخالَص نتائَج لها، وكل ذلك يُدرَس ضمن أطٍر منهجيّة. 

 هيئة التدريس بفرع تاريخ الفلسفة
 تاذ الدكتور قاسم كوجوك ألب (رئيس الفرع)األس 1
 األستاذ املشارك أحمد داغ  2
 املعيدة س�ء جويريجي 3
 املعيدة بنار رضرسيز  4

 فرُع الفلسفِة اإلسالميةِ 

الفلسفة اإلسالمية التي ترتبط ارتباطًا وثيًقا مبجاالٍت  
مثل الكالم والتصوف وأصول الفقه تتناول آراء وأنشطة 

ال (من  يف  الفالسفة  نشأوا  الذين  رشد)  ابن  إىل  كندي 
وأساليب   فكر  ضمن  يف  وذلك  اإلسالمية،  الجغرافيا 

 فلسفية. 
 هيئة التدريس بفرع فلسفة اإلسالم 

 األستاذ الدكتور ياشار آيدينيل  (رئيس الفرع) 1
 األستاذ الدكتور أنور أويصال  2
 األستاذ الدكتور محمد فاتح ب� جول 3
 هداية بيكر األستاذ املشارك  4
 املعيدة صدى أنصاري أوغلو  5
 املعيدة نور س�ء قوجا قابالن  6
 

 فرُع الْمنطقِ 

�يز علم املنطق ب� الصواب والخطأ ، وهو وسيلة  
للحصول عىل املجهول انطالقا من املعلوم. علم املنطق 
ليس عل� مستقال يف حد ذاته فحسب، بل هو طريقة 

 أيضا. 
 املنطق هيئة التدريس بفرع 

 األستاذ الدكتور آيطك� أوزل  (رئيس الفرع) 1
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 قسُم تاريِخ اإلسالِم وفنونِهِ   

تاريخ  فروع  من  وفنونه  اإلسالم  تاريخ  قسم  يتكون 
اإلسالمي   الرتيك  واألدب  الرتكية  الدينية  واملوسيقى  اإلسالم 
والفنون الرتكية اإلسالمية. داخل قسم تاريخ اإلسالم وفنونه،  
يف   والدكتوراه  املاجست�  مستوى  التعليم عىل  تقديم  يتم 
الدراسات   برامج  من  الغرض  القسم.  تخصصات  جميع 
الباحث�  تنشئة  هو  وفنونه  اإلسالم  تاريخ  يف  العليا 
يف   املعلومات  وتبادل  إلنتاج  املؤهل�  املتخصص� 

والدويل؛    التخصصات الوطني  املستوي�  عىل  الصلة  ذات 
بحوث   وإجراء  النقدي  التفك�  مهارات  �تلكون  والذين 
أصلية مع خربات التحليل والتأليف التي أكْسبهم القسُم، 
مبجالهم   املتعلقة  املعلومات  تقييم  عىل  يقدرون  والذين 

 بشكل منهجي.
الدراسات   برامج  وفنونه  تزّود  اإلسالم  تاريخ  يف  العليا 

الطالب مبعرفة متقدمة حول تاريخ الفكر هادفًا إىل منحهم 
القدرة عىل دراسة العلوم الدينية يف إطار منهجية معينة. 
إنه �ّكن طالبَه من فهم التفاعل متعدد التخصصات بفضل  
عىل   القدرة  الطالَب  يُكسب  ك�  يوفره،  الذي  التعليم 

قسم تاريخ اإلسالم وفنونه من خالل    التعامل مع مشاكل
إىل   باإلضافة  االجت�عية.  العلوم  تقدمها  التي  األساليب 
ذلك، يجعل من املمكن تنظيم األفكار الجديدة واملعقدة 
حول املجال من خالل عمليات التحليل والتوليف والتقييم. 
العربية  للغة  الفّعاَل  االستخداَم  أيضا  القسم  ويدعم 

املجالوكذ -والعث�نية   يتطلبها  التي  الغربية  اللغات    -لك 
الفرُع  يهتم  التخصصات، ك�  البحوث متعددة  كجزء من 
البحوث  نتيجة  عليها  الحصول  تم  التي  النتائج  مبشاركة 
والدراسات الوطنية والدولية مع األكاد�ي� عىل املستوي�  

الوطني والدويل. 
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 الفروعُ 

 اإلسالميِّ  فرُع التاريِخ 

تاريخ اإلسالم الذي يبحث يف املؤسسات التي تأخذ 
يتناول   اإلسالم،  دين  من  محمد  -مصدرها  من  بدًءا 

األحداث التي تدور حول املسلم�. ويُعترب هذا    -(ص)
الفرع أحد املقررات األساسية لكليات اإللهيات. يتناول  
من   ويقيِّمها  زمني  ترتيب  يف  األحداث  اإلسالم  تأريخ 

تلك   حيث أبعاد  عن  الكشف  ُمحاوًال  واملكان،  الزمان 
األحداث االجت�عية والثقافية واالقتصادية والسياسية،  
ك� يهدف هذا الفرع إىل الحصول عىل املعلومات حول 
البحث   أثناء  استخدامها  �كن  التي  األساسية  املصادر 
املوضوعات   معرفة  وإىل  اإلسالم،   تاريخ  يف  والكتابة 

ملنه  مصادر األساسية  عىل  واالطالع  التاريخ،  جية 
وإىل   اإلسالمية،  الحضارة  وتاريخ  اإلسالمية  الحضارة 
وموضِعها   التاريخ  يف  اإلسالمية  الحضارة  دور  تحليل 
الذي سيحظى به يف املستقبل. ويعتمد عىل مجموعة  
األرشيفية،   املواد  إىل  الشعر  من  املصادر؛  من  واسعة 

 تحف. ومن األع�ل املكتوبة إىل أشياء امل
 هيئة التدريس بفرع تاريخ اإلسالم 

(رئيس  1 يلديز  يدي  عاصم  الدكتور  األستاذ 
 الفرع)

 األستاذ الدكتور مفاعيل خيزلـي 2
 األستاذ الدكتور صالح باي  3
 األستاذ الدكتور آدم أباك  4
 األستاذ الدكتور عيل إحسان قاره طاش  5

 األستاذ املشارك عبد الغني األحجوري  6
 األستاذ املشارك سعادة ميدا أر 7
 املحارض الدكتور إلهامي أوروج أغلو 8
 املحارض الدكتور شوكت يلديز 9

 املعيدة أرساء كسكيـن آري  10
 املعيدة برشى طاماج  11
 املعيدة سمية أليطاش  12
 املعيد فرقان آرديج 13

 يةِ فرُع الْموسيقى الدينيِة الرتك 

التاليَة:   املوضوعاِت  العلوم  من  الفرُع  هذا  يشمل 
للموسيقى   الفّعاَل  الديني-الدوَر  املجال  يف    - خاصة 

الحضارة   يف  بعده  وما  اإلسالم  قبل  ما  موسيقانا  ودوَر 
ألّفها األتراُك  التي  الرتكية، واألع�َل املوسيقية األصليَّة 
والن�ذَج   والتطبيق؛  املوسيقية  النظريُة  حيث  من 

إىل  املو  التي وصلْت  الدينية  الرتكية  الكالسيكية  سيقية 
وُصَوَر    ، وفنونَهْم  البارع�  املوسِقيِّـيـَن  وِسَ�َ  يومنا؛ 

 اللحِن والكل�ت من املوسيقى الرتكية. 
 هيئة التدريس بفرع موسيقى الدين 

(رئيس   1 قانيق  النور  ذي  م.  الدكتور  املحارض 
 الفرع)

 املحارضة فاطمة زهراء قاريش�ن 2
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 فرُع االدِب اإلسالميِّ الرتكـيِّ 

يقوم   اإلسالمي  الرتيك  األدِب  تقليد  -قسُم  إطار  يف 
قديم املجاالت:    -أديب  هذه  يف  مهمة  دراسات  بإجراء 

األدباِء والشعراِء املتميزين واألع�ِل املهمِة التي كتبها  
عليها،   والتعليق  النصوص  وتحليِل  األشخاُص،  هؤالء 

 والرتكية العث�نية. 
 اإلسالمي -هيئة التدريس بفرع األدب الرتيك  
 األستاذ الدكتور بالل كميكيل (رئيس الفرع) 1
 املحارض الدكتور م. مراد يورت ساور 2
 املحارض الدكتور عيل إحسان آقجاي  3
 املعيدة حم�اء مرمر تورنر  4

 فرُع الفنوِن اإلسالميِّة الرتكيّةِ 

مؤسسة ال تدرِّس فقط العلوم الدينية   كلية اإللٰهيّات
باملعنى الكالسييك، ولكنها تعمل أيًضا عىل فهم جميع 

اإلسالمية-الحضارات   الرتكية  الحضارة  ك�   -وخاصة 
لهذا   عالية.  ج�لية  بقيمة  الشباب  تربية  إىل  تهدف 
مثل   اإلنسانية  العلوم  فروع  إىل  باإلضافة  السبب، 

االجت�ع وعلم  والفلسفة  تاريخ    التاريخ  ماّدَة  فإّن 
يف   الدراسات  من خالل  للغاية.  مهمٌّ  كليتنا  يف  الفنون 
هذا املجال، يتم تقديم الرتاث املادي واملعنوي للحضارة  

 الرتكية اإلسالمية إىل العامل األكاد�ي. 
 هيئة التدريس بفرع الفنون الرتكية اإلسالمية 

 األستاذ املشارك حجايب جولجان  (رئيس الفرع) 1
 عيدة ماشدة بتول قايا امل 2
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 الخدماُت االجت�عيُّة التي توفِّرها كليُّة اإللهياِت 
مركُز التدريِب لكليِّة اإللهيّاِت، بورصة  

)BİLEM ( 
بورصة، يقّدم أنشطًة للطالب  -التابع لوقف اإللهيات

الجامعي� والخريج� الذين يدرسون يف كلية اإللٰهيّات  
األنشطة مذكورة   أولوداغ. بعض هذه  بورصة  بجامعة 

 أدناه: 
a(   العلمية الدينية  املجاالت  يف  باألبحاث  القيام 

 والتطبيقية.  
b(  .دعم البحوث العلمية 
c( ودورات ندوات  للطلبة    تنظيم  ومؤمترات 

تلبيًة   وذلك  العليا،  الدراسات  وطالب  الجامعي� 
 لحاجات طالِبنا األكاد�ية 

d(   الحرم اجت�عية لطالب  توف� مكتبة ومرافق 
 الجامعي والطالب الضيوف ضمن الحرم. 

e(   ،عند الرضورة وبالتعاون مع املنظ�ت املدنية
لك  املشاركة بنشاطات علمية ضمن املراكز العلمية وذ

 محليا وعامليا. 
يف إطار أهداف دولتنا طويلة املدى، مساهمة كليتنا  
تخريج عل�ء  األخرى يف  والرتبوية  الدينة  واملؤسسات 
القديم  العلمي  م�اثنا  دمج  يف  ومقتدرين  مؤهل� 
الدارس�  ملتطلبات  وفقا  الحديثة  األكاد�ية  والعلوم 

 واألكاد�ي�

 لليوتيوب  BİLEMقناة  

عرش التاسع  عام    يف  آذار  شهر  وبجهد   2020من 
ومساهمة األكاد�ي� التابع� لكلية اإللٰهيّات تم تفعيل 
تقديم   القناة  أهداف  فمن  يوتيوب.  قناتنا عىل موقع 
حول  املجتمع  إىل  واملوثوقة  الصحيحة  املعلومات 

 القضايا الدينية. 

 )(DÜŞÜNCE FENERİنرباُس التفك�ِ  

ق  من  إنشاءها  تم  أكاد�ية  مجلة  مركز هي  بل 
بورصة حيث   اإللٰهيّات مبدينة  كلية  الوقفي يف  بورصة 
تشمل كتاباٍت حاليًة يف مجاالت العلوم والفن والفكر. 
حول   دائم  اطالع  عىل  القرّاء  إبقاء  املنشورات  تهدف 
املقاالت التي يكتبها األكاد�يون األتراك. وبذلك تكون  

 ُمساِهمًة يف الحياة األكاد�ية. 
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 وقُف اإللهيّاِت لِبورصةَ 

تم إنشاُء وقِف املعهد اإلسالمي العايل يف مدينة بورصة يف  
العايل،  1980/ 03/ 27 اإلسالمي  "املعهد  اسم  تغي�  وبسبب   .

يف   جامعة    1982/ 07/ 20بورصة"  من  اإللٰهيّات  "كلية  إىل 
َ اسُم الوقف إىل "وقف كلية اإللٰهيّات من    أولوداغ"، لقد تغ�َّ

رقم   القانون  من  الثانية  لل�دة  وفقا  بورصة."    5072جامعة 
املؤسسات  مع  واملؤسسات  الجمعيات  عالقات  ينظم  الذي 

الذي نرش يف   25361واملنظ�ت العامة وبحسب القانون رقم 
يف   الرسمية  تأخذ    2004/ 01/ 29الجريدة  أن  �كن  ال 

ت الوقفية اسم منظمة أو مؤسسة. وفقا لذلك تم تغي�  املؤسسا
 االسم إىل " وقف اإللٰهيّات ببورصة" 

كداعم ومساعد لكيلة  - يهدف وقف اإللٰهيّات ببورصة  
واملؤهل�    -اإللهيات واملعلم�  الطالب  تدريب  إىل 

وتعليمهم   والعلوم  والفنون  الدين  مجاالت  يف  والباحث� 
بكافة جوانبه وإىل نرشه    الدين اإلسالمي بشكله الصحيح

 تنويرا للمجتمع يف املجال الديني.
إنشاء   يف  ببورصة  اإللٰهيّات  وقف  مركز  ساعد  لقد 
ومكتبة خاصة  التدريس  قاعات  مثل  عدة  مراكز  وتشييد 
للطالب وقاعة مؤمترات ومسجد ك� شجع البحث العلمي  
يف املجال الديني. ك� نظم املركز ندوات ومؤمترات خاصة  

ا الربامج  لدعم  يف  يشاركون  الذين  واملحارضين  لطالب 
العلمية ضمن تركيا وعىل املستوى   التعليمية أو األنشطة 

 . العاملي
مكتبة  إنشاء  ببورصة  اإللٰهيّات  وقف  مركز  دعم  لقد 
ضخمة تحتوي عىل كتب اختصاص يف العلوم الدينية متاحة 
الكتب   عدد  يصل  حيث  والباحث�  والطالب  للمحارضين 

س إىل  أهم  فيها  من  واحدة  جعلها  م�  كتاب  ألف  ت� 
 املكتبات املوجودة يف مدينة بورصة.

تلبية  أجل  من  الكتب  واستنساخ  رشاء  املركز  يتوىل 
إحتياجات املكتبة وتوفر أيضا منشورات يف مجاالت عدة 
تركيا  يف  املطبوعة  ليست  والثقافية  والدينية  كالفلسفية 

 وحسب، بل جميع املطبوعات العاملية أيضا. 
مرت�  تصدر  دولية  مجلة  بتمويل  أيضا  املركز  يقوم 

 İlahiyat Studiesسنويا تحت مسمى "دراسات دينية" 
أيضا دور كب� يف توف� الدعم املادي للطالب.    للمركز

وتأم� حرم   الدراسية  واملنح  والطعام  الكتب  تُقدم  حيث 
تلبية   يف  يساعدهم  م�  ذلك  عىل  وما  للطالب  جامعي 

 . احتياجاتهم

 
 ) Türkiye Vakıflar Bankasıأرقام الحسابات املرصفية لدى مرصف األوقاف (

 ) IBAN: TR32 0001 5001 5800 7284 9953 13(  13 9953 7284 5800 001املنح الدراسية  سابالح
 ) IBAN: TR87 0001 5001 5800 7284 8759 83( 83 8759 7284 5800 001العام للمركز  الحساب
 ) IBAN: TR33 0001 5001 5800 7293 6208 26(  26 6208 7293  5800 001الخاص بالجامع   الحساب
 ) IBAN: TR43 0001 5001 5804 8000 6607 25( 25 6607 8000 5804  001العملة األجنبة يورو  حساب
 ) IBAN: TR57 0001 5001 5804 8010 9943 68(  68 9943 8010 5804  001العملة األجنبية الدوالر  حساب

 ) Halk Bankالحسابات املرصفية لدى مرصف خلق بانك ( أرقام
 ) IBAN: TR76 0001 2001 3290 0016 1000 03(   03 1000 16العام  الحساب
  ) IBAN: TR92 0001 2001 3290 0016 1000 06(   06  1000  16املنح الدراسية    الحساب
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 ميم"   - مركُز "معروف أكادي  

م أكادي  بورصة،  معروف  مقرُّه  علميٌّ  مركز  هو  يم 
علم للثقافة والتعليم" -يعمل تحت مظلة جمعية "معروف

. يرتأس املركَز الدكتوُر محمٌد صالح  2011التي تأسّسْت عام  
قارا   الله  عبد  الدكتور  األستاذ  الهيئة هم:  وأعضاء  ق�ش. 
خان، األستاذ الدكتور عبد الرزاق تك، األستاذ الدكتور جليل  
األستاذ   أوغلو،  أوروج  إلهامي  الدكتور  املحارض  ك�از، 
محمد   الدكتور  األستاذ  ألبب،   كوجوك  قاسم  الدكتور 
واملحارض   أوزتورك،  شوكت  محمد  املحارض  طاراقجي، 

 الدكتور شوكت يلدز واألستاذ املشارك علوي مراد كالووز. 
بورصة   مدينة  يف  تأسيُسه  تم  الذي  أكاد�يم  معروف 

وال2016عاَم   أعىل  ،  العلم  "رتبة  الكالم  مبغزى  يؤمن  ذي 
الرتب"، يهدف إىل تنشئة طلبة العلوم املتميزين ويسعى 
علميًّا  املجتمع  يف  الصحيحة  اإلسالمية  العلوم  تريسيخ 
وعمليًّا. ومن أجل ذلك ينظّم وينّسق مختلف النشاطات 
لطالب   أو  الجامعية  املرحلة  مستوى  لطالب  كان  سواء 

أه العليا.  أجراها الدراسات  التي  األكاد�ية  األنشطة  م 

  " معروف أكاد�يم هو "برنامج معروف للتطوُّر األكاد�يِّ
)M-AGEP(    املخطُّط لتدريِب الباحث� والدارس� يف العلوم

 اإلسالمية.
عام   منذ  أكاد�يم  مركز معروف  برنامج  2016يقدم   ،

دورات لتدريس لغات مثل العربية واإلنجليزية والفارسية 
وقيمة  واألمل مهمة  أداة  الدورات  هذه  تعد  حيث  انية، 

 لتعليم علوم الدين. 
عام   معروف  -   2016منذ  مدرسة  برنامج  إطار  ويف 

إىل    -للغات بها  تهدف  دوراٍت  ميم  أكادي  يقّدم معروف 
تدريس اللغات التي تعترب أداة مهمة وأساسيًّة يف العلوم  

 ملانية.اإلسالمية مثل العربية واإلنجليزية والفارسية واأل 
يتم  بورصة  نيلوفر،  يف  اإلفتاء  دائرة  مبساهمة  وأخ�ًا، 
الفقه لطالبات   النشاطات فعليًّا، مثل دروس  إجراء بعض 
األستاذ   مع  الصوفية  املفاهيم  ودروس  اإللٰهيّات  كلية 

 الدكتور مصطفى قاره.
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 أنديُة الكليّةِ 

جامعة    163يوجد   داخل  للطالب  .  Bursa Uludağناديًا 

واملهن   والعلوم  الرياضة  مجاالت  يف  األندية  هذه  تعمل 
اإللٰهيّات كلية  ناديا طالبيا.   22فيوجد    والثقافة. أما يف ضمن 

املهني   التضامن  مجاالت  يف  نشاطها  األندية  هذه  وتواصل 
العلمية مثل   توالثقايف واالجت�عي. األندية الناشطة يف املجاال 

املهنية   التنمية  يف  تساهم  والتالوة  والتفس�  والحديث  الفقه 
كلية   منتسبي  نادي  مثل  أنديتنا  بعض  للطالب.  والعلمية 

دولية، ونادي الطالب البلقان، ونادي األفارقة تواصل  اإللٰهيّات ال
 نشاطاتها يف املجال الدويل.

"األخوة"    األندية مثل  تطوعي  أساس  عىل  تعمل  التي 
واألخالقية   الثقافية  تنمية طالبنا  يف  تُسهم  اإلخوة"  و"القلوب 
تعقد   الدرايس،  العام  االجت�عية. خالل  املساعدة  خصوًصا يف 

ندواٍت ول قاءاٍت حول مواضيع مختلفة مع شخصيات  أنديتُنا 
 متميزين يف بلدنا عىل الصعيد الدويل. 

حول    عىل مفصلة  معلومات  تقديم  سيتم  املثال  سبيل 
  ناديَيْـِن طُّالبيَّيْـِن يف كليتنا.

 نادي التطويِر األكاد�يِّ 

جامعة   يف  بنشاطاتها  يقوم   Bursa Uludağالنادي 
وجه الخصوص. يقوم النادي  عموما، ويف كلية اإللٰهيّات عىل  

الثقافيِة  والرحالِت  واألفالِم  الكتِب  بتحليالِت  بانتظاٍم 
االجت�عيِة   املسؤوليِة  ومشاريعِ  الطبيعة،  يف  والتنزُّهاِت 

تّم   الصدد،  هذا  ويف  واملؤمترات.  الندوات    تحليُل وعقد 
"" وكتاِب حي بن    Sezai Karakoçكتاِب  قياِم اإلسالِم  لـ

. إضافة إىل  2020-2019فيل يف فرتة خريف  يقظان البِن ط 

، وعْقُد   Bolu Yedigöllerذلك، تم تنظيُم رحلة طبيعية إىل  
الرسيريِّ   النفِس  عامِل  مع  الرقمية"  "البساطة  حول  مؤمتٍر 

بع بنقد  والقيام   ، أرغور  واستمرْت    ضكوكخان  الألفالم. 
البيطري   الطب  كلية  مسجد  يف  الكريِم  القرآِن  تالواُت 

 بورصة أولوداغ كلَّ جمعٍة بانتظاٍم.  بجامعة

 نادي "القلوِب اإلخوِة" 

األفراد   من  املحروم�  مع  يتعامل  النادي  هذا 
التطوع   أساس  عىل  املجتمع  يف  والج�عات 
واالستمرارية. القلوب اإلخوة يزورون كبار السن يف دور  
األطفال   ويساعدون   ، بهم  ويعتنون  املسن�  رعاية 

ويلعبون  الخاضع�   األطفال  دور  يف  الدولة  لح�ية 
معهم األلعاب التعليمية. باإلضافة إىل مساعدة األطفال  
يف دار األيتام السورية عىل تعلم اللغة الرتكية ، فإنهم  
الذين  األطفال  مع  األلعاب  ويلعبون  أنشطًة  ينظّمون 
الذين   أو  األورام  علم  يف  الرسطان  من  عالًجا  تلقوا 

 وذلك لرفع معنوياتهم.ينتظرون التشخيص، 
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 الْمجّالُت التي تَنُرشها كليّتُنا 
دراسات يف    تتضمن  ثالثة مجالت مختلفة  لكليتِنا 

 مجال اإللٰهيّات والعلوم االجت�عية وهي:  
• Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
• Ilahiyat Studies   
• Oksident   

للعامل    تقدم وجادًة  مهمة  دراسات  املجالت  هذه 
اإلسالمية   والعلوم  الدينية  العلوم  مجال  يف  األكاد�ي 
وعىل    ، العامل  أنحاء  جميع  من  أكاد�ي�  مبساه�ت 

 رأسهم األكاد�يون األتراك.

 جامعُة أولوداغ   - مجلُة كليِّة اإللٰهيّاِت  

جامعة أولوداغ بدأت مس�تها يف  -مجلة كلية اإللهيات
عام  ا األكاد�ي  تّم    1986لعامل  التي  للكلية  منشور  كأول 

عام   املجلة منذ إصداراتها األوىل وبفضل  1975إنشاؤها   .
النرش،  يف  حياتها  تواصل  س�،  املؤسِّ األساتذة  مساه�ت 
األكاد�ية   نتاجاتها  يف  الراسخَة  كليتِنا  تقاليَد  عاكسًة 

داغ إىل  جامعة أولو -والعلمية. وتهدف مجلة كلية اإللهيات
املساهمة يف املعرفة يف مجال اإللٰهيّات والعلوم االجت�عية  
الوطني   املستوي�  عىل  العلمية  دراساتها  نرش  خالل  من 
والدويل. عىل الرغم من أن لغة املجلة هي اللغة الرتكية يف  
باللغت�   العلمية  الدراسات  تضم�  يتم  أنه  إال  األصل، 

 العربية واإلنجليزية. 
جلتِنا مقاالٌت تأليفيٌة ومرتجَمٌة حول الدين  تُنُرش يف م

يتّم   ك�  االجت�عية،  للعلوم  املجاالِت  جميع  يف  واألخالق 
النشاطات   بعِض  تعريُف  وترجمتُها،  النصوص  نُرش  فيها 
النظريُة   والدراساُت  عليها،  والتعليقاُت  العلمية 

 والتصويريُة.
اإللهيات كلية  أكاد�ية  -مجلة  مجلة  أولوداغ  جامعة 

طنية محكمة تصدر مرت� يف السنة (يونيو وديسمرب). يتم و 
مسُح مجلتِنا من خالِل بعض قواعد البيانات، مثل قاعدة 

الدويل   ULAKBIMالبيانات   البيانات  فهرس   ،  الوطنية 
EBSCO HOST    الدويل البيانات  فهرس   ،ASOS    للعلوم

األكاد�ية. يقوم بوظيفة تحرير املجلة األستاذُ    ت�عيةاالج
 الدكتوُر محمٌد فاتٌح ب�غول أحُد أعضاء هيئة التدريس 
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 İLAHIYAT STUDIES   
 (ِدراساُت اْإلِلٰهيّاِت)   

İlahiyat Studies   هي املجلُة األوىل املحّكمُة متعّددُة
يف  اإلنجليزية  باللغة  تُنُرش  والتي  الدوليُة،  صاِت  التخصُّ

االت العلوم اإلسالمية والدينية؛ ومقرُّها تركيا. يتم نرش  مج
بكلية   التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  إرشاف  تحت  املجلة 
تحريٍر   أولوداغ وبدعم هيئة  اإللٰهيّات من جامعة بورصة 
عىل   مجاالتهم  يف  املشهورين  األكاد�ي�  من  ٍن  متكوِّ
  املستوي� الوطني والدويل. تهدف هذه املجلة املنشورة يف

املطبوعات وعىل اإلنرتنت مرت� يف السنة (يونيو وديسمرب)  
إىل أن تصبح واحدة من املنصات الرائدة يف العامل للنتائج 
واملناقشات الجديدة يف جميع مجاالت الدراسات اإلسالمية 

 والدينية. 
نرشها،   منذ  قص�  وقت  التي    İlahiyat Studiesيف 

من   العديد  خالل  من  ضوئيًا  مسُحها  تمَّ  مجلًة  أصبحْت 
 الفهارس املهمة يف مجالها أمثاَل 

 American Theological Library Association 
(ATLA), Religion Database, Index Copernicus, In-
dex Islamicus, Atlas PLUS, Emerging Sources Ci-
tation Index (Web of Science), Humanities Inter-
national Index, Humanities International Comp-
lete, Humanities Source Ultimate, Religious and 
Theological Abstracts, Scopus, TR Dizin [Turkish 
Index]  
هي اكتسبْت شهرًة كب�ًة يف األوساط األكاد�ية الوطنية 

 والدولية.  
من   العديد  ومؤسسات  تتمتع  األكاد�ية  املؤسسات 

البحث مبا يف ذلك مكتبات الجامعات ذات الشهرة العاملية 
 مثل

Harvard University, Yale University, Stanford 

University, Cornell University, Tel Aviv Univer-
sity, University of California, University of North 
Carolina, University of Notre Dame, Princeton 
University, Indiana University, Duke University, 
McGill University, Institute of Ismaili Studies 
(IIS)-ISMC Joint Library, Marquette University, 
Exeter University, Zentralbibliothek Zürich, Do-
minican Institute for Oriental Studies ve Bar-Ilan 
University  
عرب  املجلة  هذه  إىل  اإلنرتنت  عرب  الوصول  بإمكانية 
اشرتاك الرشكات. من ناحية أخرى، توجد ب� هيئة تحرير  
العامل   جامعات  مختلف  من  بارزيَن  أعالٍم  أس�ُء  املجلة 
واململكة   إفريقيا  وجنوب  وأمريكا  أملانيا  مثل  املهمة 

اليزيا والسعودية. يف  املتحدة وإسبانيا وإرسائيل وكندا يف م
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ضمن املجلة تُنرش مقاالت عديٍد من املؤلف� من مختلف  
املناطق مثل أوروبا الغربية وأمريكا والرشق األوسط وآسيا  

 وأوروبا الرشقية وإفريقيا، وعىل رأس كلّها تركيا. 
İlahiyat Studies    مقرها التي  املجلت�  إحدى  هي 

. 2020منذ  Scopusتركيا ولتي تم مسُحها ضوئيًّا بواسطة 
لبيانات    املجالت  InCites 2020وفًقا  ب�  من  فهي   ،

 Web of Scienceالث�نية التي تم مسحها ضوئيًا بواسطة  
(ESCI) 

 كمبادرٍة مهمٍة 
تركيا، وعىل  األكاد�ي� من  العديد من  أوًال مبساهمة 

لكليَّتِنا،   التدريس  هيئة  أعضاُء    İlahiyat Studiesرأسهم 
والدين،   اإلسالم  دراسات  حول  عامليٌة  مهمٌة  مبادرٌة  هي 
األكاد�ية  ضمَن  لنفسها  مرموقًة  مكانًة  اتخذْت  وهي 

األستاذُ  العاملية يف وقت يس�. يُجري شؤوَن تحريِر املجلِة  
الدكتوُر ك�ل أتامان أحُد أساتذِة كليِّة اإللٰهيّات من جامعة 

 مرمرة وطورجاي جوندوز أحُد أساتذِة كليّتِنا مًعا. 

 OKSIDENT    مجلٌة لدراساِت اليهوديِّة)
 واملسيحيِّة والغربيِّة) 

كمنشور ملركز    2019حياة النرش عاَم    Oksidentبدأت  
أبحاث وتطبيق دراسات الغربيات الذي تم إنشاؤه داخل  

. إنها مجلٌة إلكرتونيٌة تَصدُر مرت� Bursa Uludağجامعة    
يف العام لتقديم دراسات األكاد�ي� األتراك حول اليهودية  

 واملسيحية والغرب إىل العامل األكاد�ي.
ضمنَ   املجلةُ  هذه تَتناوُل  أمثاَل  موضوعاتِها   

معتقداتِه�،  واملسيحيِة،  اليهوديِة  تاريخِ  املوضوعاِت: 
املسلم�   ب�  العالقاِت  والبُعِد االجت�عيِّ له�؛  عباداتِه� 
والعالقاِت   واليهود  املسلم�  ب�  والعالقاِت  واملسيحي� 

وا املسلم�  ب�  الجدِل  اليهوديِة؛    ملسيحي�املسيحيِة 
األ  الدراساِت  واليهود؛  تقييِم  وأمريكا،  أوروبا  حول  بحاِث 

السياسة   ب�  العالقاِت  حول  والدراساِت  االسترشاقيِة، 
 والدين وب�  الدين واملجتمع يف الغرب. 

الب�ونـيِّ    تُجرى منهج  حسب  الدراسات  وهو  -هذه 
  -يستحق أن يُذكر كمؤسس تاريخ األديان يف تاريخ العامل

الدارس� من  طائفٍة  أيدي  والباحث�  عىل  معظُمهم - 
مبا    -مسلمون الغرب  التعرف عىل  بأهمية  يؤمنون  الذين 

وذلك   اجت�ع،  وعلم  وثقافة  وتاريخ  دين  من  به  يتمتّع 
أسالي الغربية    بباستخدام  الدينية  الدراسات  ومنهجيات 

 الحديثة. 
َجْعِل    عىل بتهمِة  الُْمدانِة  االسترشاقيِّة  األع�ِل  عْكِس 

ينطلق أوكسيدنت مبنظومٍة من املبادئ مثل  الرشِق َرشْقِيًّا، 
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العادِل   والتفس�ِ  الصحيحِ  والعرِْض  والتفهُِّم  التعلِّم 
الرشق   ب�  التفريِق  إىل  �يُل  وال  اإلمكاِن،  قْدَر  والصحيحِ 

 والغرب بشكٍل قاطعٍ مؤدِّيًا إىل تهميِش بعِضه� البعَض. 
�يِّ يف  دراساٍت متميِّزًة للعالَِم األكاد  Oksident  يقّدم

مجاٍل خاصٍّ مثَل تاريخِ األْدياِن، وذلك بُوجهاِت نظرِها التي  
املجلِس   يف  يوجد  تنف�ٍ.  دون  عليها  للتعرُِّف  أّوًال  تسعى 
جامعاِت   مختلف  من  األكاد�يِّ�  من  العديُد  االستشاريِّ 

الوالياِت املتحدِة األمريكيِّة   مثَل   -وعىل رأِسها تركيا–العامِل  
وأل وإيطاليا  وأملانيا  وإنجلرتا  والهند  وأذربيجان  بانيا 

الرتكيِة   باللغت�  املقاالِت  كتابُة  يتّم  ورومانيا.  ومقدونيا 
ألكاد�ي� يف   مقاالٌت  إال  املجلة  تُنَْرشُ يف  وال  واإلنجليزيِة، 

ا  التحريِر للمجلِة  يُديُر شؤوَن رئاسِة  الدكتوُر    ألستاذُ تركيا. 
 محمٌد طَراقِْجي 
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 كليٌّة فوَق الحضاراِت تَفتح أبوابَها للعالَمِ 

كليُة اإللٰهيّات من جامعة بورصة أولوداغ التي تضم  
كثافة طالبية دولية، تستضيف طالبًا من مختلف أنحاء  

ة  العامل لتَلَقِّي التعليم الجامعي والدراسات العليا. غالبي
هؤالء الطالب يأتون من الدول التي لها روابط ثقافية  
آسيا   ودول  البلقان  دول  مثل  بلدنا  مع  وتاريخية 

 الوسطى ودول الرشق األوسط. 

 بَرامُج التَّباُدِل الوطنيِّ والدولـيِّ 

،  وبرنامج    Erasmusلدى كليتِنا ثالثُة برامج: بنامج  
Farabi    وبرنامج   ،Mevlana    ،الربامج هذه  إطار  يف 

الدول   ويف  بلدنا  يف  الجامعات  ب�  تبادل طاليب  هناك 
واملدرس�  الطالب  تبادل  برنامج  نطاق  ويف  األجنبية. 
فلكليّتِنا اتفاقياٌت مع بعض جامعات الدول مثل أملانيا  
وكوسوفو   وأيرلندا  واملجر  ومقدونيا  ورومانيا  وفنلندا 

يف   وباكستان.  والجزائر  ويف  وكازاخستان  النطاق،  هذا 
الطالب   ب�  التبادالت  تحصل  درايسٍّ  فصٍل  كل 

 واملحارضين.

 برنامُج أراسموس 

يف  الدراسة  مثل  عديدًة  فرًصا  الربنامج  هذا  يوفر 
الخارج ، والتطوع يف األنشطة االجت�عية ، واملشاركة 
يف التنقل التعليمي واكتساب الخربة من خالل العمل. 

الجامعيّون   طالبُنا  القيام  يحظى  بفرصة  والخريجيُّون 
بربامج تدريبية يف مؤسسات مختلفة. باإلضافة إىل ذلك،  
مختلفة   ثقافات  عىل  التعرف  بفرصة  طالبنا  يتمتع 

 وتكوين صداقات جديدة بفضل برنامج إيراسموس.
للحصول عىل معلومات مفصلة يرجى زيارة املوقع 

 عرب الضغط عىل الرابط التايل: 
http://intoffice.uludag.edu.tr. 

اتفاقياٍت   كليتُنا  وقّعْت  التي  التعليميُة  املؤسساُت 
 معها لربنامج إيراسموس ك� ييل:

University of Eastern Finland, University of 
Bucharest, Károli Gáspár University of the Refor-
med Church in Hungary, Evangelische Hochsc-
hule Ludwigsburg, Westfälische Wilhelms-Uni-
versität, Universitat Bayreuth, Osnabrueck Uni-
versity, University of Paderborn, International 
Balkan University, University College Cork. 

 برنامُج "َمْوَالنَا" لِلتّباُدلِ 

برنامج موالنا للتبادل هو برنامج دويل يتيح تبادل  
واملو  التعليم  الطالب  مؤسسات  ب�  األكاد�ي�  ظف� 

العايل يف الداخل ومؤسسات التعليم العايل يف الخارج.  
عىل عكس برامج التبادل األخرى، برنامج موالنا للتبادل  
ال يستهدف منطقة جغرافية محددة، بل يشمل جميع 

 مؤسسات التعليم العايل عىل مستوى العامل.  
الجام والطالب  املعاهد  لطالب  وطالب  �كن  عي� 

الدراسات العليا وطالب الدكتوراه املشاركة يف الربنامج. 
من   املشارك�  عىل  الربنامج،  من  االستفادة  أجل  من 
يكونوا قد درسوا فصال دراسيا واحدا عىل  أن  الطالب 
أما   األكرث.  عىل  دراسية  فصول  وأربعة  تقدير  أقل 
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بالنسبة لإلداري� يجب أو تتوفر لديهم تجربة إعطاء  
 وس ملدة أسبوع عىل األقل وثالثة أشهر عىل األكرث.در 

الطالب  عىل  الذكر  آنفة  الرشوط  تنطبق  ك� 
يريدون   الذين  العامل  مناطق  جميع  من  واألكاد�ي� 

 القدوم ملؤسسات التعليم العايل يف تركيا. 
للحصول عىل معلومات مفصلة يرجى زيارة املوقع 

 عرب الضغط عىل الرابط التايل 
https://uludag.edu.tr/mevlana 

معها   كليتُنا  وقَّعت  التي  التعليمية  املؤسسات 
 هي:  Mevlana Exchangeاتفاقيًة لربنامج 

 Mascara Mustapha Stambouliجامعة   •
University    الدينية والدراسات  الفلسفة  (الجزائر) 

 والتاريخ اإلسالمي والدراسات اإلسالمية األساسية 
يسيفي  • أحمد  جامعة  من  اإللٰهيّات  كلية 

 (كازاخستان)
 كلية اإللٰهيّات من جامعة بريسنت (كوسوفو)   •
بيشاور   • جامعة  من  اإلسالمي  التاريخ  كلية 

 (باكستان) 
 البنجاب (باكستان) كلية اإللٰهيّات من جامعة  •

 برنامُج "اَلَْفارَاِبـّي" لِلتّباُدلِ 

ب�   التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  تبادل  برنامج 
برنامج   عليه  يطلَق  الذي  العايل  التعليم  مؤسسات 
تبادل   وأعضاء  برنامج  هو  باختصار،  للتبادل  فارابـي 
التكنولوجيا   الجامعات ومعاهد  وطني للطالب ما ب� 

ر التعليم عىل مختلف املستويات مثل  العالية التي توف
الجامعات   يف  العليا  والدراسات  الزمالة  درجة 

 واملاجيست� والدكتوراه. 
بإحدى   امللتحِق  للطالب  يوفّر  التبادل هذا  برنامُج 
ملواصلة   فرصًة  الوطن  داخل  العايل  التعليم  مؤسسات 
الجامعات  إحدى  يف  والتدريبية  التعليمية  أنشطته 

خارَج   واحد  الحكومية  درايس  فصل  ملدة  مؤسسته 
ال   والربيع).  (الخريف  دراسي�  فصل�  أو  (الخريف) 
يستفيد من هذا الربنامج إال َمْن أكمل الفصَل الدرايسَّ  

بدًءا -األوَل من عاِمه األوِل بنجاح. يتم قبول الطلبات  
من قِبل مكتب برنامج الفارايب بجامعة    -يف شهر مارس

املنح الدراسية ألولئك الذين بورصة أولوداغ. يتم تقديم  
لتقديم   ٌق  منسِّ كليٍّة  كلِّ  يف  يوجد  الربنامج.  يفضلون 

 املعلومات للطالب واملوظف� أثناء عمليات التقديم. 
للحصول عىل معلومات مفصلة يرجى زيارة املوقع 

 عرب الضغط عىل الرابط التايل:
 https://uludag.edu.tr/farabi. 
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