
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         
 

ҮЗӘКЛӘШКӘН ДИНИ ОЕШМА – ТАТАРСТАН МӨСЕЛМАННАРЫ  

ДИНИЯ НӘЗАРӘТЕ 

РОССИЯ ИСЛАМ ИНСТИТУТЫ 

КАЗАН ИСЛАМ УНИВЕРСИТЕТЫ 

«МӨХӘММӘДИЯ» МӘДРӘСӘСЕ 

 

«IХ Якупов укулары» 
(«Иман» нәшрияты оешуга 30 ел тулу уңаеннан) 

 

 

Казан, 1 октябрь 2020 ел 



Үткәрү урыны: Казан шәһәре, Тукай урамы, 38 йорт, Үзәкләшкән дини 

оешма – Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте (актлар 

залы)  

8:30 – 9:00 Теркәлү  

9:00 – 9:05 Коръән укып башлау   

Чараны алып баручы:  

Үзәкләшкән дини оешма – Татарстан Республикасы мөселманнары Диния 

нәзарәте фән һәм мәгариф бүлеге җитәкчесе Рамил хәзрәт Гыйззәтуллин 

9:05 – 11:50 Сәламләү һәм чыгышлар: 

Камил хәзрәт Сәмигуллин, Үзәкләшкән дини оешма – Татарстан 

Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте Мөфтие 

− Мөхәммәтшин Рафыйк Мөхәммәтша улы, Үзәкләшкән дини оешма – 

Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте Мөфтиенең 

урынбасары, Россия Федерациясе ислам мәгарифе Шурасы рәисе, Россия 

ислам институты һәм Казан ислам университеты ректоры 

− Җәлил хәзрәт Фазлыев, Татарстан Республикасының баш казые 

− Солтанов Айнур Габдулла улы, Татарстан Республикасы Президентының 

Эчке сәясәт мәсьәләләре департаменты Гражданлык җәмгыяте институтлары 

белән багланыш буенча идарәсе Дәүләти-конфессиональ мөнәсәбәтләр 

бүлегенең баш киңәшчесе 

− Мифтахов Фәрит Фәиз улы, Бөтендөнья татар конгрессының Казан 

бүлекчәсе җитәкчесе 

− Закирова Гөлүсә Рәүф кызы, «Идел» журналының баш мөхәррире  

«Таян Аллага!» әдәби бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү 

− Габдуллин Зөлфәт Габделмәнәф улы, «Мөхәммәдия» мәдрәсәсе директоры 

урынбасары 

Дини уку йортларында уку-укыту программаларын төзүдә Вәлиулла 

хәзрәтнең керткән өлеше 

− Сабиров Әхмәд Рәшид улы, «Мөхәммәдия» мәдрәсәсе укытучысы 

1990 елларда «Иман» нәшрияты эшчәнлеге 

− Сабиров Нияз Рөстәм улы, «Апанай» мәчетенең имам-хатыйбы, Россия 

ислам институты ислам теологиясе кафедрасы доценты 

«Иман» нәшрияты эшчәнлеге: үткәне һәм бүгенгесе 



– Шагавиев Дамир Әдһәм улы, Казан ислам университетының дини фәннәр 

кафедрасы җитәкчесе, доцент 

Оценка взглядов шейха Ибн-Таймиййа в книгах «Вафиййат аль-асляф» и  

«аль-‘Азб аль-фурат» 

– Зәбиров Радик Мостафа улы, Россия ислам институтының ислам 

теологиясе кафедрасы доценты 

Вәлиулла Якупов – тарихчы, педагог һәм җәмәгать эшлеклесе 

– Гарипов Наил Камил улы, Россия ислам институтының ислам теологиясе 

кафедрасы доценты 

«Иман» мәркәзенең матбугат эше: тарихы һәм төп юнәлешләре  

– Карибуллин Айдар Әхбәр улы, Россия ислам институтының ислам 

теологиясе кафедрасы өлкән укытучысы  

Вәлиулла хәзрәт Якуповның сөнни дини тәгълиматны торгызуга керткән 

өлеше 

12:00 – 12:25 Өйлә намазы («Галиев» мәчете) 

12:25 – 13:25 Аш мәҗлесе (Тукай урамы, 38 йорт, Үзәкләшкән дини оешма – 

Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте ашханәсе) 

Чыгыш регламенты – 10 мин. 

 


