
                                        
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӨСЕЛМАННАРЫ ДИНИЯ НӘЗАРӘТЕ 

РОССИЯ ИСЛАМ ИНСТИТУТЫ 

 

VIII САМАТОВ УКУЛАРЫ 
 

 
 

(16 ноябрь 2017 ел, Казан шәһәре) 

 
 
 



ПРОГРАММА 
РИУ, актлар залы, 9:00 – 12:00 

 

 

Модератор:  

 

Татарстан Республикасы баш казые – Җәлил хәзрәт Фазлыев 

 

Көръән укып башлау  

 

9:00 – 10:00                

 

Сәламләү: 

 

 Үзәкләшкән дини оешма – Татарстан Республикасы 

мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, Мөфти – Камил хәзрәт 

Сәмигуллин 

 

«Рухи мирас» премиясен тапшыру  

 

«Таян Аллага!» бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү 

 

 Татарстан Республикасы җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе, татар 

язучысы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, 

татар телен һәм мәдәниятен саклау һәм үстереше җәмгыяти 

берләшмәсе - «Җыен» Фонды идарә рәисе Разил Исмәгыйл улы 

Вәлиев 

 

 Татарстан Республикасы Президентының Эчке сәясәт 

мәсьәләләре департаменты дини оешмалар белән эшләү идарәсе 

баш киңәшчесе Айнур Габдулла улы Солтанов  

 

 Ханты-Манси автоном округы мөселманнары Диния нәзарәте 

рәисе, Мөфти Таһир хәзрәт Саматов  

 



 Ульян өлкәсе мөселманнары региональ Диния нәзарәте рәисе, 

Ильдар хәзрәт Сафиуллин 

 

 Самара өлкәсе мөселманнары региональ Диния нәзарәте рәисе 

Талип хәзрәт Яруллин 

 

 Татарстан Республикасы язучылар берлеге әгзасы, журналист 
Госман Гомәр 

 

 

 

 

Чыгышлар: 

10:00 – 12:00 

 

 Габдуллин Зөлфәт Габделманаф улы, «Мөхәммәдия» мәдрәсәсе 

директор урынбасары 

«Ата-бабаларыбызны искә алу һәм яшь буынга искә төшерү» 

 

 Карибуллин Айдар Әхбәр улы, ҮДО – ТР МДН фән һәм мәгариф 

бүлеге җитәкчесе. 

«Габделхак хәзрәт Саматовның Татарстанда ислам мәгарифе 

үсешенә керткән өлеше» 

  

 Курамшин Ришат Исмәгыйл улы, Кукмара мәдрәсәсе 

директоры «Хикмәтле рухи остаз»  

 

 Маликов Рәшид Ильяз улы, тарих фәннәре кандидаты «Буа 

шәһәренең Совет чорындагы имамнарның биографияләре» 

 

 Зәбиров Радик Мостафа улы, РИИ дини фәннәр кафедрасы баш 

мөгаллиме. «Габдрашит хәзрәт Ибрагимов иҗатында татар 

иҗтимагый фикере» 

 



  Шангараев Роберт Рәшит улы, РИИ теология факультеты 

деканы. «ХХ гасыр башында «Нур» гәҗитенең татар 

җәмгыятендә интеграцион процессларга йогынтысы»    

 

 Гимазова Рафилә Алмарис кызы, тарих фәннәре кандидаты, 

РИИ татар теле һәм милли мәдәнияте кафедрасы мөдире. 

«Инкыйлабкача татар мөселман уку йортларында 

шәкертләрнең укуга теләген үстерү юллары» 

 

 

Чыгыш регламенты: 

Сәламләү – 10 мин. 

Доклад – 15 мин. 

  

12.00. Өйлә намазы (Казан шәһәре, Газовая ур.,18, «Әниләр» 

мәчете)   

 

Оештыру комитеты: 

Карибуллин А.А.  

Закиров Р.Р. 

Тел. (843) 238-17-61. 

 (843) 277-64-06 


