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Татарстан республикасы мөселманнарының диния нәзарәте, Россия ислам 

институтының татар теле һәм милли мәдәният, ислам теологиясе кафедралары 

  

15 нче декабрь, 10:00, аудитория № 320 

  

 

Сәламләү сүзләре: 

 

Мөхәммәтшин Рәфыйк Мөхәммәтша улы Татарстан Республикасы Мөфтиенең 

урынбасары, Россия Федерациясе ислам мәгарифе Шурасы рәисе, Россия ислам 

институты һәм Казан ислам университеты ректоры, Татарстан Республикасы Фәннәр 

Академиясе хакыйкый әгъзасы, сәясәт фәннәре докторы, профессор. 

 

Шакиров Данис Фәнис улы Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шура рәисенең беренче 

урынбасары – Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты җитәкчесе. 

 

Закиров Рафис Рафаел улы Россия ислам институтының фәнни эшләр буенча 

проректоры, филология фәннәре кандидаты, доцент. 

 

Чыгышлар: 

 

Закиров Рафис Рафаел улы филология фәннәре кандидаты,  Россия ислам институтының 

филология һәм илләр өйрәнү кафедрасы доценты, Россия ислам институтының фәнни 

эшләр буенча проректоры 

«Урта (тулы) гомуми белем бирүче уку йортлары өчен гарәп теле дәреслекләре». 

 

Батыршина Гүзәл Гомәр кызы филология фәннәре кандидаты, Россия ислам 

институтының татар теле һәм милли мәдәният кафедрасы доценты 

«Татар теле дәресләрендә дини текстлар белән эш». 

 

Сафаров Ринат Таһир улы филология фәннәре кандидаты, Г. Ибраһимов исемендәге 

Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге җитәкчесе 

«Татар телендәге гарәп алынмаларының язылышы һәм гарәпчә-татарча гамәли 

транскрипция мәсьәләсе». 

 

Әдһәмов Рамил Камил улы тарих фәннәре кандидаты, Россия ислам институтының 

системалы теология кафедрасы доценты, Казан ислам университетының гарәп теле һәм 

гуманитар  дисциплиналар кафедрасы мөдире 

«Дини терминнарны гарәп теленнән татар теленә тәрҗемә итү». 

 

Хамматов Ленар Габделфәрт улы «Шура» журналының, «Умма», «Дин вә мәгыйшәт» 

газеталарының баш мөхәррире, Хозур ТВ бүлеге җитәкчесе 

«Катнаш стиль үрнәге буларак вәгазь». 

 

Ситдикова Гөлназ Ренат кызы «Хозур» нәшрият бүлегенең баш мөхәррире 

«Вәгазьгә куелган таләпләр һәм вәгазьләрдә еш җибәрелә торган хаталар». 



Биктимерова Айгөл Ринат кызы филология фәннәре кандидаты, Татарстан 

Республикасы мөселманнарының Диния нәзарәтенең социаль бүлеге җитәкчесе 

«Дини уку йортлары студентлары арасында республикакүләм татарча вәгазь укучылар 

бәйгесе нәтиҗәләре». 

 

Зәбиров Радик Мостафа улы тарих фәннәре кандидаты, Россия ислам институтының 

ислам теологиясе кафедрасы доценты 

«Татар телендә вәгазь сөйләү: үзенчәлекләр, актуаль проблемалар». 

 

Айдарова Светлана Хәниф кызы педагогика фәннәре кандидаты, Россия ислам 

институтының филология һәм илләр өйрәнү кафедрасы доценты, Болгар ислам 

академиясенең теология кафедрасы мөдире 

«Вәгазь текстларының аутентик вариантлары белән эш алымнары». 

 

Шәнгәрәев Роберт Рәшит улы тарих фәннәре кандидаты, Россия ислам институтының 

теология факультеты деканы 

«Дини өлкәдә татар телен куллануны актуальләштерү». 

 

Хөснетдинова Гөлназ Азат кызы филология фәннәре кандидаты, Г. Ибраһимов 

исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының текстология бүлеге өлкән фәнни 

хезмәткәре  

«Классикларыбызның күптомлыкларын төзү тәҗрибәсеннән». 

 

Гадиев Рафаэль Галимҗан улы педагогика фәннәре кандидаты, Төмән өлкәсе Диния 

нәзарәтенең татар теле укытучысы  

«Төмән өлкәсе мәчетләрендә татар теле курслары». 

 

Гимазова Рафилә Алмарис кызы тарих фәннәре кандидаты, Россия ислам 

институтының ислам теологиясе кафедрасы мөдире 

«Татарларда хөтбә-вәгазьчелек тарихыннан». 

 

Фәизов Рөстәм Рәшид улы Казан ислам университетының Коръән хафизлары әзерләү 

үзәге директоры 

«Татар Коръән хафизларын әзерләүнең актуаль мәсьәләләре». 

 

Гарипова-Хәсәншина Венера Мәэмүн кызы филология фәннәре кандидаты, Россия 

ислам институтының татар теле һәм милли мәдәният кафедрасы доценты 

«Дини риторика дәресләрендә вәгазь текстлары белән эш». 

 

 

Zoom аша тоташу өчен: 

https://us06web.zoom.us/j/4244198358?pwd=OTlmUFV2dWVHc3pXenJCZEhiWE1pUT09 

Идентификатор: 424 419 8358 

Код: 987 

https://us06web.zoom.us/j/4244198358?pwd=OTlmUFV2dWVHc3pXenJCZEhiWE1pUT09

