
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 العلمية إلى الجامعة اإلسالمية الروسية في قازان تتارستان ـ روسيا تقرير حول الزيارة

في إطار اتفاقية الشراكة و تبادل الخبرات العلمية التي تجمع بين كلية أصول الدين بمدينة تطوان ، و بين الجامعة اإلسالمية 

، قام األستاذ الدكتور مصطفى بوجمعة أستاذ العقيدة والفكر بكلية أصول الدين بزيارة إلى الجامعة  الروسية بمدينة قازان

حصصا تكوينية في الفترة  صطفى بوجمعة الدكتور م و قد أنجز.  2016مارس  28و  21اإلسالمية الروسية في الفترة املمتدة بين 

، جمع فيها بين الجانب ئدة الطلبة والباحثين بالجامعة اإلسالمية الروسية في مناهج البحث في العلوم اإلسالمية لفاالصباحية  

النظري حول مناهج البحث العلمي ، و بين الجانب العملي من خالل تنظيم ورشات تطبيقية ملشاريع محتملة اقترحها الطلبة 

اقشات أساتذة و طلبة الجامعة ، تمحورت وقد زخرت هذه األنشطة التكوينية بمداخالت ومن . املستفيدون من الدورة التكوينية

. كما خصصت الفترة  حول كيفية تحسين أداء الباحثين في تحديد أولويات البحث العلمي في العلوم اإلسالمية في الوقت الراهن

ديمية بعرض حول مشاريع أكااملسائية إللقاء محاضرات في الفكر الديني و علوم األديان ، اختتمها الدكتور مصطفى بوجمعة 

تساؤالت الطلبة الحاضرين ) بين مختلف املجتمعات الدينية في العالم . و قد انصبت تطوير آليات الحوار الديني ب وإعالمية تتعلق

على أهمية دراسة علوم األديان سعيا الستثمار ها في الحوار الديني (ـالديانات  ات متنوعةالذين يعيشون في روسيا ضمن مجتمع

 التسامح والتعايش بين أهل الديانات املختلفة ، والدعوة إلى اإلسالم بالتي هي أحسن . من أجل ترسيخ قيم

الدينية و  لقد أتاحت هذه الزيارة للدكتور مصطفى بوجمعة فرصة اللقاء و التعرف بمجموعة من الشخصيات العلمية و

مفتي جمهورية تتارستان رئيس  محمد شين ، والسيديق : رئيس الجامعة اإلسالمية الروسية الدكتور رف هااالجتماعية ، من بين

الصفتي من األزهر الشريف . وفي حافظ هللا  ، و الشيخ حمداإلدارة الدينية ملسلمي جمهورية تتارستان كامل سميع هللا بن اسكندر

بيض حيث التقى بالشيخ كيلومتر ،زار الدكتور مصطفى بوجمعة املسجد األ  200مدينة بلغار التي تبعد عن العاصمة قازان حوالي 

أئمة و وعاظ و طلبة يتلقون ب بلغار ،كما التقى  الدكتور عبد الرزاق السعدي ـ أحد مؤسس ي األكاديمية اإلسالمية الروسية بمدينة

 دروسا في العلوم الشرعية باملعهد التابع للمسجد األبيض . 

، كما في الجامعة اإلسالمية الروسية الشرعية واإلسالمية و خالل هذه اللقاءات ، هيمنت أغلب الحوارات حول مستقبل العلوم 

فيه ، و في هذا الصدد أملح الدكتور مصطفى بوجمعة أن كلية أصول دار الحديث حول التراث اإلسالمي التتري املخطوط و البحث 

ية و الحضارة املغربية ـ هي مستعدة الدين بكل مكوناتها ـ باإلضافة إلى استقبالها للطلبة الروس في دورات التكوين في اللغة العرب

لنقل خبرات أساتذتها الباحثين في البحث العلمي و التخطيط للمشاريع العلمية ، إلى مختلف املؤسسات العلمية التابعة للجامعة 

 اإلسالمية الروسية سواء تعلق األمر باألساتذة الباحثين أو الطلبة أو األئمة والخطباء .
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