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  مرآز البحوث اإلسالمية 

  التابع لوقف الديانة الترآي

  

  

  

  برنامج الباحث الزائر

 

 
ين    للمساهمة ة ب رات المعرفي  في توسيع العالقات بين المؤسسات العلمية، وتبادل المكتسبات والخب

ر )إسام (رجال العلم محليا ودوليا قام مرآز البحوث اإلسالمية احثي    بإعداد برنامج الباحث الزائ لب
ة         وم اإلسالمية واالجتماعي دآتوراه في العل د ال ا بع ة م م المرآز   . مرحل دم له ة    فيق ات المكتب إمكاني

بًا ا مناس ا علمًي م مناًخ ئ له ا يهي ه، آم وفرة لدي سكن المت ة والبحث وال اتهم وبحوثهم العلمي . لدراس
اتهم      ديم طلب ا تق ا وخارجه تفادة من ب   ويستطيع الباحثون من داخل ترآي ر    لالس امج الباحث الزائ رن

  .قصيرة أو طويلة تتراوح بين شهر وثالثة أشهر ثالث مرات في السنة في المواعيد المحددة، لمدة

  
  
  

  
  :المحتوي

  البرنامج-أ
  المراجعة-ب
  األسئلة المتكررة-ت
  إسام بشكل عام-ث

  



   

  البرنامج-أ

  : التوقعات من الباحث الزائر-١

ادل    ًاجو" برنامج الباحث الزائر"يوفر ) أ أآاديميًا للباحثين في مرآز البحوث اإلسالمية، من حيث تب
رات  ات والخب ي          . المعلوم ث ف شارآة الباح ق م ن طري ر ع ي مثم ادل علم صل تب ع أن يح و يتوق

  .المحاضرات والجلسات والحوارات العلمية

نهم  ) ب ب م رين، ُيطَل احثين الزائ صة للب رة المخص ة الفت ي نهاي اءف ديم نت إلق رة وتق ائج محاض
   .يه في اجتماع طاولة مستديرة الذي يعملون علمشروعهم العلمي 

ال        ) ت شر أعم ين الطرفين فمن الممكن ن اق ب ال في       وإذا حصل اتف ستقلة أو آمق شرة م احثين آن الب
  .مجلة الدراسات اإلسالمية التي يصدرها المرآز

 
  : اإلمكانيات المتاحة-٢

  :يقدم المرآز للباحثين الزوار مّجانا

  الضيافة التابعة له،  يت في دارالمب  ) أ

ة  ،   والخدمات األخري المقدمة هناك    خدمات اإلنترنت ووإمكانية االستفادة من مكتبة المرآز        ) ب وجب
 ). إال أيام األحد(الغداء 

 ). حسب طلب الباحث(خطاب القبول لبرنامج الباحث الزائر أو خطاب االستفادة منه   ) ت

   :لالنتباه

  .ر مكتبا خاصا للباحث وال األدوات المكتبيةالبرنامج ال يوف: مكان العمل

العكس             : المواصالت ى المرآز أو ب تانبول ومن المطار إل ى إس مصاريف المواصالت من الخارج إل
  .وداخل المدينة على عاتق الباحث

  .البرنامج ال يوفر التأمين الصحي أو أي تأمين آخر للباحث الزائر: التأمين

 .   م عند وصوله إلى المرآز و يستفيد بها من الخدمات المتوفرة آلهايأخذ الباحث بطاقة خاصة من إسا

  

  :المرافقالمكان و-٣

تانبول                 ي الجانب اآلسيوي إلس ى رغم    . المرآز بجميع أقسامه بما فيها المكتبة ودار الضيافة يقع ف عل
ه سهل  )  آم من آليهما  ٤٠(بعده من مطار أتاتورك ومطار صبيحة جوآشن         ة عن  إال أن  الوصول إلي

  .طريق سيارات األجرة أو الحافالت الخاصة

  74 08 474 (216) (90+) : الفاآس50 08 474 (216) (90+): الهاتف  :إلتصالا-٤



  tr.org.isam@misafirarastirmaci: البريد اإللكتروني
  

  :العنوان البريدي
İSAM Misafir Araştırmacı Programı 
İcadiye Baglarbasi Cd. No: 40 
Uskudar, 34662 / İstanbul 

 
  :المراجعة-ب

  :شروط المراجعة و الوثائق المطلوبة-١

دآتوراه   أن-أ ذا          .يكون الباحث حاصال على شهادة ال ة ه دآتوراه أهل لمراجع ى ال آل من حصل عل
ام المرآز        ب \البرنامج دون قيد أو شرط  إال  ضرورة آون مشروعه                ه العلمي في مجاالت اهتم حث

وليس من الضروري للباحث أن يكون منتسبا لجامعة أو أية مؤسسة أآاديمية            . المذآورة أعاله ) اسام(
  .أخري

  :إرسال الوثائق التالية -ب

  نموذج الطلب-١
  .لسيرة الذاتية للباحثا-٢
  .خطابان للتوصية من أستاذين-٣
ورة -٤ نص هادة م دآتوراه ش ا ال اأو م ذين  (  يعادله ك ال ونألولئ ى ال ينتم ة أو  أي إل ز جامع مرآ

  .)علمية أخرىمؤسسة  أو أآاديمي 
  

  :المراجعة مواعيد-٢

  فترة االستفادة  الموعد النهائي
   يناير٣١ –أآتوبر  01   سبتمبر١
   مايو٣١ –فبراير  01   يناير١
   سبتمبر٣٠ -يونيو   01   مايو١

 
 

 األسئلة المتكررة-ت
ل طلب من آانت رسالته الدآتوراه على وشك اإلنتهاء؟هل يقب-١  

. ألن االستفادة من  هذا البرنامج محصورة على حملة الدآتوراه فقط.  مع األسف غير ممكن-   
 
هل يمكن إرفاق خطاب التوصية من أستاذ متقاعد؟-٢  
.نعم، ذلك ممكن-  

 
عند تقييم الطلبات؟تستخدم التي  ما هي المعايير-٣   

لقرارات إلى تقييمات حول فرص البحث في الجامعة أو المنظمة ينتمي الباحث إليها، ومجال               تستند ا -
ن        ة م ية المقدم ات التوص رح، وخطاب شروع المقت ث أو الم وع البح ه، وموض صاصه، ومؤلفات إخت

   . جانبه، وعدد الطلبات لنفس الفترة
  
  ما هو أهم وصف ينبغي توفره في خطاب التوصية؟-٤
ه                    جميع المعلوما - ه ب ة و عالقت درة الباحث العلمي دمها حول مق ت يمكن األستاذ الكاتب للخطاب أن يق
  .مع اإلشارة إلى درجة نجاح الباحث في تلك الخبرة) أي الخبرات العلمية المشترآة بينهما(



  
  هل من الضروري استخدام مدة البحث في فترة واحدة ؟-٥
ا حسب ظروف الباحث الخاصة  - ن تفريقه ن الممك ع  عل(م ي الربي ابيع ف ة أس ال أربع بيل المث ى س

 ).وأربعة أخرى في الخريف
 

  
  : بشكل عام)إسام(مرآز البحوث اإلسالمية -ث

 
  :المرآز. ١

ي    ة الترآ ف الديان س وق ام  ) Türkiye Diyanet Vakfı, TDV(تأس ي ع م  ١٩٧٥ف دف دع  به
ة   شؤون الديني ة ال شطة رئاس ذ ال). Diyanet İşleri Başkanlığı(أن ع أخ رارا بنوم ف ق شر وق

المية، أ وعة اس شا موس ة لن ة العام ي لأوال المديري وعة ف تانبولإموس د. س س بع ن خم نوات م  س
ضير دأ، التح شر ب وعة ن ي الموس وفمبر  ف ز    .١٩٨٨ن يس  مرآ ف بتأس ام الوق سه ق ت نف ي الوق  وف

سالمية  بعنوان مرآز البحوث اإل   ؤسستينهاتين المالوقف  دمج ١٩٩٣في عام   . الدراسات اإلسالمية 
  .يهإل الموسوعة مسؤولية إعداد ىأعطو) إسام(
  

ى   المية إل وث اإلس ز البح دف مرآ ف بيه ضارة الالتعري ة والح الميثقاف ى أسس ة والترآيةاإلس  عل
ى  حولها بحوث العلمية  الوالمساهمة فيمنهجية علمية وصحيحة،     ز عل الدراسات في     دعم مع الترآي

شاريع     لهذا الهدف، يدعم المرآز     وفقا  و . واالجتماعية العلوم اإلسالمية  د من الم ة  العدي ة   العلمي الوطني
ة، وم ب والدولي يم ويق دوات تنظ ؤتمرات والن ية  الم ات الدراس شر و، والحلق ب وبن الت الكت المج

  . المجتمع من مختلفةقطاعات  إلى المعلومات الناتجة صالإيبهدف والموسوعات 
  

  .، والمكتبة، والموسوعةقسم البحث العلمي: للمرآز ثالثة أقسام رئيسية
 

  :قسم البحث العلمي. ٢
ل المجلس اإلداري  ار أعضائه من قب تم اختي ذي ي سم تحت إشراف مجلس البحوث ال ذا الق ل ه يعم

ق                     . للمرآز رارات لتحقي ذ الق رامج البحث و ينف داد ب وم بإع ويخطط القسم جميع األنشطة العلمية، ويق
ال  رامج فع ك الب تمو. تل ات الالزم ي ن ةاإلجرائ ل م ة قب ات العلمي سم الهيئ ة للق ل، التابع س  مث مجل

شورات ر و  والمن ة التحري ة       هيئ ة ولجن ات العلمي ة اإلجتماع سات  ولجن ين المؤس ات ب ة العالق لجن
األستاذ برنامج  العلمية و  االجتماعات أنواعا مختلفة من   إسام   نظمفي هذا اإلطار التنظيمي     . المشاريع
  .جديدة منشورات سلسلة العديد منبدأ و، الزائر

  
  :المكتبة. ٣

 بهدف جمع الكتب والمجالت التي يحتاج إليها   ١٩٨٤عام   مرآز البحوث اإلسالمية     لقد تأسست مكتبة  
احثون اء والب ا العلم ستفيد منه داد الموسوعة اإلسالمية ولي اء إع ل المتواصل . أثن ستمر العم ولكي ي

شر األ  شطة الن شر الموسوعة اإلسالمية  واألبحاث وأن إن  لن تظم، ف ليم ومن شكل س سرعة وب خرى ب
ى                ة، وعل ادين مختلف شورة في مي المكتبة تعمل بأحدث الوسائل المطلوبة، وتضم آثيرًا من الكتب المن
رأسها العلوم الدينية، والتاريخ اإلسالمي وحضارته، والمطبوعات الدورية وتتابعها بانتظام، وتقدمها            

ى الكتب             وبمرور الزمن بدأت المكت   . لخدمة الباحثين  ا إضافة إل ضم إليه دأت ت ا،  وب بة توسع مقتنياته
ا                  ة، آم وم االجتماعي ه، والعل اإلسالمية مراجع أخرى مهمة على رأسها مراجع التاريخ الترآي وثقافت

ذه               ،  قامت باقتناء المكتبات الخاصة لمجموعة من الشخصيات        إن بعضا من  ه ذآر ف ومن الجدير بال
  .ئق أرشيفية مهمةالمكتبات الخاصة تحتوي على وثا

  
   مجموعات المكتبة

   مجلدا٢١٠٠٠٠  الكتب

ا ٣٠٩٩  المجالت ة منه ة 780 مجل  مجل
  تتابعها المكتبة باستمرار



  ١٧٤٠٠  ملفات الوثائق
سجالت المحاآم  (اتميكروفيلم
  )العثمانية

٢٠٣٢٤  

  ٤١١  اتشي وميكروفات أخرىميكروفيلم
  ٥٨٧٦   مستقلةاتنشر
  ٨٣٥  ةص مدمجاقرأ
  

  ٢٣:٠٠-٠٩:٠٠: آل أيام األسبوع : العملمواعيد
  

  ):Catalog research(البحث عن قائمة المصادر 
   /tr.org.isam.ktp://http: والمكتبات الترآية للبحث في مكتبة إسام

: للبحث في قاعدة المقاالت في الدراسات اإلسالمية
php.tanitimmakale/makaleilh=url?/tr.org.isam.ktp://http  

  
 ملفا وثائقيا ذات عالقة بكل مادة من مواد ١٧٤٠٠يوجد في وحدة الوثائق بالمرآز  :وحدة الوثائق

  دورية تتعلق ٢٠٢٥د من  عد٥٥٠٠٠ آتاب و ١٠٢٠٠٠وقد ُآّونت هذه الملفات بمسح . الموسوعة
الباحثون األعضاء في مكتبتنا يستطيعون أن يأتوا  .بمواضيع ذات صلة مع مواد الموسوعة اإلسالمية

شخصًيا إلى المكتبة ويستفيدوا من تلك الملفات؛ فكذلك يستطيع األساتذة الجامعيون والباحثون الذين 
يقومون بدراسات أآاديمية خارج إستانبول، االستفادة من هذه الوثائق، ويمكنهم طلب الوثائق المتعلقة 

  .kutuphane@isam.org.tr: لة على عنوان البريد اإللكتروني التاليبأبحاثهم من خالل المراس
  

يمكنكم االستفادة من خدمات وحدة الوثائق طيلة أيام األسبوع من الساعة التاسعة صباًحا وحتى 
  .السابعة مساًء

  
 سجالت المحاآم العثمانية

يخ التشريعي والسياسي إن سجالت المحاآم الشرعية للدولة العثمانية تعتبر من أهم مراجع التار
ومن هذا المنطلق ولتمكين . واالجتماعي للدولة العثمانية وللبالد التي آانت واقعة تحت سيطرتها

 اقتناء ١٩٩٤الباحثين من اإلطالع على محتويات تلك السجالت بسهولة قرر المرآز عام 
. ل ترآيا وخارجهاالمصورات الميكروفيلمية للسجالت الشرعية للمحاآم العثمانية جميعها، داخ

 محكمة شرعية والمتواجدة في ٢٧وبالفعل أآمل المرآز خالل ثالث سنوات  تصوير سجالت 
باإلضافة إلى دفاتر السجالت اليومية )  دفترا٩٨٩٥(أرشيف السجالت الشرعية بدار إفتاء إستانبول 

آما قام ).  دفترا١٣(وأختام القضاة )  دفترا٣٣(ودفاتر نقيب األشراف )  دفترا٣٧٧(لقاضي العسكر 
 دفترا و المحفوظة في ٨٨٦٠المرآز بتصوير السجالت الشرعية للمدن الترآية األخرى وعددها 

واستطاع المرآز آذلك اقتناء ميكروفيلمات سجالت المحاآم الشرعية . المكتبة الوطنية في أنقرة
د الشرقيات بمدينة َسراِيْيُفو، ، والسجالت الموجودة في معه) دفتًرا١٨٥(لمنطقة َمناْسِتر بَمَقدوْنيا 

اَلهرَسك، واألرشيف التاريخي لمدينة َسراِيْيُفو، وسجالت القاضي لمناطق ِلْيْفنو، /وأرشيف ُموْسَتار
وُموْستار، وِبِرَيُدور، وَسَراِيْيُفو، وَتَمْشوار، وِويُسوُقو المحفوظة أصولها الخطية حالًيا بمكتبة الغازي 

  ). دفتًرا١١٨(اِيْيُفو ُخْسَرْوَبْي بمدينة َسر
  

ساعة التاسعة صباًحا                       ام في األسبوع من ال يمكنكم االستفادة من أرشيف السجالت الشرعية سبعة أي
  .وحتى السابعة مساًء

  
  
  :الموسوعة. ٤
  

  :خصائصها
  . مادة١٧٠٠٠مرجع قيم لنا و للعالم مع ما يقرب من  -



  .اإلسالمية، من األلف إلى الياءوم جميع المصطلحات المتعلقة بالحضارة والثقافة والعل -
 .ي واألدبي في العالم اإلسالميالسياسي والفنوالشخصيات البارزة على الصعيد العلمي  -
  .المؤلفات القيمة التي أثرت في حياتنا العلمية والثقافية -
 .آل الدول اإلسالمية ومدنها الهامة من المغرب إلى أندونسيا -
  .مة من الواليات المتحدة األمريكية إلى روسيا، ومن إنكلترا إلى أستراليااإلسالم واألقليات المسل -
  

  :تاريخها
 The Encyclopaedia( موسوعة إسالمية باسم هولندا/م نشرت في ليدن١٩٣٩-١٩٠١بين عامي 

of Islam (تولت وزارة التربية القومية الترآية ترجمة . بثالث لغات أوربية، بلغت خمس مجلدات
 مادة، وأسندت مهمة الترجمة إلى آلية اآلداب في جامعة ٦١٧٦عة التي ضمت هذه الموسو

ومن ناحية . م واآتملت في خمسة عشر مجلدًا١٩٨٧-١٩٤٠إستانبول، وصدرت الترجمة بين عامي 
م، واآتملت ١٩٥٤أخرى فقد بدأ العمل في مدينة ليدن على إعادة طباعة الموسوعة اإلسالمية عام 

ن  إال أ. أالف مادًة١٠٠٠٠ عشر مجلدًا، وقد ضمت هذه الطبعة إثنىم ب٢٠٠٢الطبعة الثانية عام 
 سواء أآانت في الطبعتين اللتين  والتاريخ الترآي وثقافتهالمواد المتعلقة بالدين اإلسالمي وثقافته

صدرتا في أوربا أو في ترجمة الطبعة األولى إلى الترآية، آانت تعكس إلى جانب النقص الكبير 
، الرؤى الخاصة للمستشرقين، واألحكام الخاطئة واالداعاءات التي ال أساس لها من بشكل عام
هذا الوضع أدى إلى قناعة لدى وقف الديانة الترآي بضرورة تأليف موسوعة إسالمية . الصحة

التي بدأ ) DİA(أما الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الترآي  .وباشر باتخاذ الخطوات الالزمة لذلك
 فهي بالكامل إنتاج علمي اعتمد على .م١٩٨٨م وصدر منها المجلد األول عام ١٩٨٣اد لها عام اإلعد
وقائمة موادها التي تغطي العلوم اإلسالمية والتاريخ وجغرافيا البلدان اإلسالمية، وثقافتها . التأليف

 ٥٠٠قارب وحضارتها، قائمة أصيلة قامت اللجان العلمية المتخصصة بتكوينها بإجراء مسح لما ي
الثالثون من موسوعتنا ومن المخطط أن يصل عدد التاسع وولقد صدر المجلد . مرجع أساسي

 آاتب من ٢٣٠٠ مجلدًا، وشارك في تأليف موادها ما يزيد على ٤٤إلى عند تمامها مجلداتها 
  .الباحثين المختصين من داخل ترآيا وخارجها

  
  : الخطط و المشاريع

المرآز ترجمة  قررترآيا من خارج المتزايدة والملحة لطلبات تلبية ل :ترجمة الموسوعة-١
  . الموسوعة اإلسالمية إلى عدة لغات بدءا من العربية واإلنكليزية

وبعد االنتهاء الكامل من نشر الموسوعة اإلسالمية، فإن المرآز لديه خطة  :موسوعات أخرى-٢
 يصمم نشر موسوعات أخرى في إلعداد طبعات جديدة للموسوعة بعد مراجعتها مرة أخرى، آما

فمثال يهدف المرآز إلى إعداد موسوعة مختصرة من . ضوء التجارب التي اآتسبها المرآز
الموسوعة األصلية التي يستمر نشرها حالًيا؛ وإلى إعداد موسوعات تخصصية وذلك عن طريق 

الفقه والحديث ونشرها جمع المواد المتعلقة بالفروع العلمية المستقلة التي تتكون منها الموسوعة آ
على حدة؛ آما أن المرآز يهدف إلى نشر موسوعات ترآز على المواد الثقافية العامة أو على 

  .المعلومات الدينية العمومية فقط والتي يحتاج إليها في الحياة اليومية العادية
  
  ):Databases(قواعد المعلومات . ٥
  
ًا   ٧٠٦٠٠٠مات هذه على  تحتوي قاعدة المعلو  : قاعدة المكتبات الترآية   .١ من  عنوانًا بيبليوغرافي

ي والكتب المطبوعة المخطوطات ة١٢٠ الموجودة ف ة مكتب ا  مختلف ي ترآي ها ف ى رأس ، و عل
ود  دعم  بهدف وقد أنشئ  . بما فيها مكتبة السليمانية    نبولتاسإ في المخطوطات مكتبات جميع  جه
شر ة الترآي  موسوعة الن ذلك ، و)TDV(اإلسالمية لوقف الديان تخدامآ داخلي اس ل ال  من قب

 .إسام في الباحثين
 



ة    .٢ ائل الجامعي دة الرس ضم  : قاع اوين  وت ع عن ة   جمي ائل العلمي ت    الرس ي تم ي الت دادها ف  إع
ات ة الجامع ون  الترآي شرط أن تك من ب سية  ض ام الرئي االت االهتم امإل مج دد  . س غ ع د بل وق

 .مرويتم تحديث القاعدة بشكل مست عنوانا ٢٤٢٠٠٠العماوين إلى 
  

ى     : قاعدة المقاالت  .٣ وي عل ة     تحت ك       735,000لالمعلومات الببليوغرافي ا في ذل ة بم ع  مقال  جمي
المقاالت معلومات  على قاعدة هذه الحتوي ت .١٩٩٩-١٩٢٩ ترآيا بين في المنشورة المقاالت 
شورة ي المن ات مجالت ف ات آلي ذلك اإللهي ا . آ تم آم راء ي ق تثبيت الإث ك عن طري دة وذل قاع
 .المقاالت الجديدةعناوين 

 
ة      .٤ ة الترآي دوريات العلمي ي ال المية ف ات اإلس االت الدراس ات مق دة معلوم   :قاع

ا في                     صادرة في ترآي دوريات ال يوجد بالمكتبة أيضا قاعدة معلومات المقاالت الموجودة في ال
المية ات اإلس ال الدراس ـ  . مج ة ل ون الكامل ا المت د به ث يوج ى ١١٥٠٠حي ة باإلضافة إل  مقال

ى            .  مقالة ١٥٠٠٠لومات الببليوجرافية لـ    المع دة والتوصل إل ات القاع ويمكن البحث في محتوي
 .متون المقاالت المتاحة من خالل موقع المرآز على اإلنترنت

 
ا     .٥ ات ترآي ي جامع المية ف ات اإلس ي الدراس ة ف ة الجاري ائل العلمي ات الرس دة معلوم   :قاع

ات في           وتحتوي هذه القاعدة على عناوين الرسائل العلم       ات اإللهي ية التي تستمر إعدادها في آلي
المية   وم اإلس ي العل ا ف ات ترآي ى   . جامع اوين إل دد العن غ ع د بل ستير  ٣٫٥٠٠وق الة ماج  رس

 .ودآتوراة
  
  

  :المنشورات. ٦

وهي مجلة نصف سنوية  متخصصة في الدراسات ". مجلة الدراسات اإلسالمية"يصدر المرآز 
الدورية " المجالت الواصلة حديثا وفهارسها"ن المرآز نشرة آما تصدر ع .واألبحاث اإلسالمية

التي تصدر آل أربعة أشهر وتحتوي على فهارس األعداد األخيرة من الدوريات التي تتابعها 
والتي تنشر فيها أخبار عن نشاطات المرآز " نشرة مرآز البحوث الإلسالمية"أما  .المكتبة بانتظام

لغتين الترآية واإلنجليزية آل ثالثة أشهر ويمكن قراءتها في العلمية وإصداراتها، فتصدر بال
  .  موقعنا على اإلنترنت

وإلى جانب الموسوعة اإلسالمية يقوم المرآز بنشر رسائل الدآتوراة لباحثيه، آما يقوم بنشر 
محاضر االجتماعات والمؤتمرات العلمية واألوراق المقدمة فيها والمخطوطات المحقَّقة باإلضافة 

توجد قائمة و . المؤلفات واألعمال العلمية التي يرى المرآز في نشرها خدمة للثقافة اإلسالميةإلى
  .   في موقعنا على اإلنترنتللكتب المنشورة

  :النشاطات. ٧

 اجتماعات علمية مثل الندوات والمؤتمرات والمحاضرات حول المواضيع ذات المرآزينظم 
 يقوم مرآز البحوث اإلسالمية  بتنظيم ١٩٩٦منذ عام ف. الصلة باالهتمامات الثقافية للمرآز

اإلسالم، : "حيث تحققت منها إلى اآلن الندوات التالية. اجتماعات وندوات علمية وطنية ودولية
، "عالم اليوماألقليات المسلمة في "، )"العصرنة(اإلسالم و التحديث "، "التقاليد والتغير

". المسائل األساسية للعلوم الدينية في العصر الجديد"، "الدراسات العثمانية بين األمس واليوم"
،  والخريفالربيعفي فترتي  الحلقات الدراسيةعديدا من ن والباحث نظم، ٢٠٠٤ تداء من عامإب

 تبادل هو الحلقات هذه من الهدف الرئيسي .ثمانية أسابيع ما يقرب من استغرقت آل منهما
الثقافة  من مختلفة موضوعات مجموعة واسعة منل حو الباحثين الشباب مع المعارف والخبرات

  . والعلوم اإلجتماعيةاإلسالمية

 


