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كليتنا
ية كليتنا: أن تكون بجودتها في البحث  ورؤ
مشارا  الدولية كلية  العلوم  في  والتدقيق 
مفضلة  وتكون  والعالم،  تركيا  في  إليها 
العمل  على  وتشجع  الأول،  بالترتيب 
الجماعي، وتمتاز بقيادة مساهمة وتشاركية 
وتعمل  بالثناء،  جديرة  تعليمية  وكوادر 
بية  التر في  للمشاكل  الحلول  ايجاد  على 
والتعليم الديني في بلادنا، وتكون الرائدة 
وتحـترم  المجتمع،  في  التعاون  تأمين  في 
القيم الـكونية وٺتبنى مبادئ إدارة الجودة 

مستمر. تطور  في  وتكون  الكلية 

لجامعة  التابعة  الإلهيات  كلية  تأسست 
وبدأت   1992 يوليو   3 في  يا  صكار
الدراسي  العام  في  التعليمية  بنشاطها 

 .1993-1994

أفراد  إنشاء  إلى  رسالة كليتنا  تهدف 
العلوم  في  ومشاركين  باحثين،مساهمين 
بالقيم  متصفين  يات  المستو بأعلى  الدينية 
بالثقافة  ومتزودين  الحميدة،  الأخلاقية 
جديرين  ليكونوا  المعاصرة  التعليمية 
الناحية  من  عالية  بكفاءة  ومتمتعين 

الاجتماعية.  للقيم  ومحـترمين  المهنية 
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-1 قسم الالهيات
العلومالاسلاميةالأساسية  

   التفسير
   الحديث

   الفقه الإسلامي 
   التصوف

   علم الكلام
   تاريخ المذاهب الاسلامية

   اللغة العربية وبلاغتها
الفلسفة والعلوم الدينية    

بية الدينية     التر
   الفلسفة الدينية

   الفلسفة الاسلامية
   تاريخ الأديان

   علم النفس الديني 
   علم الاجتماع الديني

   علم المنطق
تاريخ الاسلام وفنونه   

   تاريخ الاسلام
   الموسيقى الدينية التركية 
   الأدب الاسلامي التركي

   تاريخ الفنون الاسلامية التركية 
بية الثقافة الدينية وعلم  -2 قسم تر

الأخلاق في مرحلة التعليم الابتدائي
يوس -3 برامج اتمام مرحلة البكالور

الأقسام
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هيئة التدريس الأكاديمي
 أستاذا :13

أستاذا مشاركا :12  
 أستاذا مساعدا : 20

 معيدا : 36
 مدرسين أجانب : 3 

ياوالعراق) (من الأردن، سور

عدد الطلاب
 طلاب الفترةالصباحية: 1018

 طلاب الفترةالمسائية: 803
 طلاب فيقسم إتمام البكالوريوس: 1703

 الطلاب الأجانب: 107 
 المجموع الكلي: 3524

برامج الماجستير والدكتوراه
العلوم الاسلامية الأساسية

  التفسير
  الحديث

  الفقه الإسلامي 
  التصوف

  علم الكلام
  تاريخ المذاهب الاسلامية

  اللغة العربية وبلاغتها 

الفلسفة والعلوم الدينية 
بية الدينية    التر
  الفلسفة الدينية

  الفلسفة الاسلامية
  تاريخ الأديان

  علم النفس الديني 
  علم الاجتماع الديني

  علم المنطق

تاريخ الاسلام وفنونه 
  تاريخ الاسلام

  الموسيقى الدينية التركية 
  الأدب الاسلامي التركي

  تاريخ الفنون الاسلامية التركية
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الطلابي  للتبادل  مولانا  برنامج  وضمن 
أبرمت كليتنا اتفاقية مع كل من الجامعة 
وجامعة  يا  ماليز في  الدولية  الإسلامية 

الأردن. في  الزرقاء 

ية،  يوجد 1500 مجلة ومطبوعات دور و
وأكثر من 400 كتاب نادر في المكتبة. 
إلى  كتاب   1500 حوالي  إضافة  يتم  و
الالـكترونية  والمكتبة   .ً يا سنو مكتبتنا 
للقراء  ٺتيح  المتطورة  تقنياتها  بفضل 
إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات الرقمية 
التابعة لـكثير من المكتبات الأخرى في 

القطر.  وخارج  داخل 

توجد اتفاقية ثنائية بين كليتنا وبين بعض 
الكليات في الجامعات الأوروبية من أجل 
 (Erasmus) يراموس  إ برنامج  تطبيق 
لتبادل الطلاب الجامعيين وأعضاء هيئة 

التدريس فيما بينها.

وهناك اتفاقية ثنائية بين كليتنا وجامعة 
الأجنبية  اللغات  لتعليم  كازاخيستان 
العلمية  التعاون  تشمل  المهنية  والفروع 

الطرفين. بين  الطلابي  والتبادل 

للتبادل  برنامج فارابي  التبادل  برامج  ومن 
تبادل  خلاله  من  يتم  الذي  الطلابي 
المؤسسات  بين  والأكاديميين  الطلاب 

التركية. التعليمية 

كليتنا  لطلاب  خدماتها  مكتبتنا  تقدم 
والموظفين  فيها  التدريس  هيئة  وأعضاء 
وتحتوي  الآخرين.  والقراء  الأكاديميين 
بالعلوم  ٺتعلق  وآثار  كتب  على  المكتبة 
تشمل  عديدة  بلغات  الاجتماعيةنشرت 
ية  والعبر والفارسية  والعربية  التركية 
فيبلغ  والفرنسية.  والألمانية  ية  والانجليز
عدد الـكتب 22122 كتاب، بالاضافة 
إلى 600 رسالة في الماجستير والدكتوراه، 

برامج التبادل

مكتبة الكلية
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 1994 عام  في  تأسيسه  تم  الذي  وقفنا  يهدف 
مساعدة الكلية في أداء وظائفها الأساسية، وتنوير 
وتقديم  والمعرفية،  العلمية  الناحية  من  المجتمع 
نشاطات  مجالات  العلمية.  البحوث  في  الخدمات 
وقفنا هي كما يلي: المنح الدراسية، دورات صيفية 
القطر،المسابقات  خارج  في  العربية  اللغة  لتعلم 
الثقافية  النشاطات  دعم  الطلاب،  بين  الثقافية 

الكلية.                   في  تنظيمها  يتم  التي  والأكاديمية 

يا وقف كلية الالهيات في جامعة صكار

يامرتين  تصدر مجلة كلية الالهيات في جامعة صكار
العدد  السنة وهي مجلة محكمة. وقد تم اصدار  في 
 .2015 يران  حز في  المجلة  هذه  من   33 الأخير 
 (ULAKBİM)يتم فهرسة مجلتنا من قبل مركز و
المعلومات،  ومركز  الوطنية  الأكاديمية  شبكة 
ومرجع العلوم الاجتماعية (ASOS) ومن قبل 
قاعدة بيانات البحث (EBSCOHOST). وتعتبر 
مجلتنا من بين مائة مجلة في بلدنا التي شملها مشروع 
 (ULAKBİM) ميدان المجلات الذي بدأه مركز
الذي يقوم بنشاطه تحت اشراف مؤسسة توبيتاك 

العلمية. للبحوث   (TÜBİTAK)

يا مجلة كلية الالهيات - جامعة صكار

brosur_arp.indd   6brosur_arp.indd   6 24.02.2016   08:24:1024.02.2016   08:24:10



يتم تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية 
الأربعاء  يوم  كليتنا كل  وتستضيف  عام.  كليتنا كل  في 
رجال علم مختصين في مجالاتهم يلقون محاضرات وحلقات 
فيما  ونقدم  الأربعاء“.  ”محاضرات  عنوان  تحت  دراسية 
يلي بعض الاجتماعات العلمية التي تم تنظيمها في كليتنا؛ 

هذه  وتقوم  كليتنا.  في  بأنشطتها  تقوم  التي  الأنديةالطلابية  من  العديد  يوجد 
الأنديةبتنظيم نشاطات تشمل الندوات والمؤتمرات في مواضيع مختلفة تساهم في 

الطلاب.        بين  التفاعل  تعزيز 

الأنديةالطلابية

اجتماعاتنا العلمية

يا 2014  ندوة الإعلام والقرآن الـكريم، صكار
يا 2014 ية- البكتاشي، صكار  ندوة الدولية كلاسيكيات العلو

 الاجتماع العلمي بهدف المناقشة: ”الصحابة الجيل المؤسس للحضارة الاسلامية: 
يا 2015  الصحابة وعلوم الرواية، صكار

يا2015   المؤتمر الدولي لاقتصاديات منتجات حلال، صكار
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Sakarya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Ozanlar Kampüsü 

54040 Adapazarı / SAKARYA 

رقم الهاتف :34 38 295 (264) 90+
 الفاكس :36 67 295 (264) 90+

if.sakarya.edu.tr: البريد الإلـكتروني
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