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مساجدنا

ننشئ املساجد لتكون مكاناً للوحدة
و األُخوة

املساجد هي واحدة من املؤسسات املهمة للمجتمع من الناحية الدينية و االجتامعية
و الثقافية
و القلوب املجتمعة تحت قباب املساجد تؤكد أن املسجد هو أول مدرسة للمسلمني
و هو مركز معنوي للمجتمع و روح للمدينة و قلب للحي و أمل لألمة
منذ عرص السعادة كانت املساجد سوا ًء من حيث البناء أو الوظيفة مؤسسات
لتوضيح أساسات الدين و رسالته السامية
أول مسجد وضع عىل سطح األرض هو املسجد الحرام و عندما هاجر النبي صىل
الله عليه و سلم إىل املدينة فإن أول عمل قام به هو بناء املسجد النبوي ليكون
مركزا ً حضاريا و مصدرا ً للعلم و العرفان و مأوى للفقراء و مسكناً ملن ليس له و
منبعاً لألخوة بني املؤمنني
فرع من الكعبة الرشيفة و بيت لله و مكا ٌن للسالم و السعادة
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مساجدنا

حملة راية بناء املساجد يف دولتنا و العامل
ثقافة الوقف كانت ذات مكانة عظيمة يف الحضارة اإلسالمية و ظلت رائدة يف
مجال إنشاء املساجد و املحافظة عليها
ووصلت إىل الذروة يف عهد الدولتيني السلجوقية و العثامنية
و يف يومنا هذا يحافظ وقف الديانة الرتيك عىل هذه الثقافة املباركة من خالل
إنشاء املساجد و األبنية التعليمية داخل و خارج تركيا

النوريف كركقلعة وجامع آق شمس الدين يف تشورم التي افتتحت للعبادة يف 2015
ويف الوقت نفسه وضعت األساسات يف أيار  2015لبناء جامع تريانا املركزي يف
ألبانيا يف جامع الصومال املركزي وجامع عبد العزيز يف الصومال وجامع الفاتح
وجامع العثامين وجامع تاج لوبان يف الفلبيني وجامع سيد ستّار يف شبه جزيرة
القرم ومجمع منسك روسيا البيضاء وجامع بوكامن بخاري يف هايتي وجامع
السلطان أيوب يف مايل وستكون هذه الجوامع باإلضافة إىل تسع جوامع يف قطاع
.غزة جاهزة لتقديم الخدمات للمسلمني

إن النمو السكاين الرسيع و الهجرة إىل املدن يف بلداننا دفعانا إىل إعطاء أولوية
كبرية لبناء املساجد فبدأنا منذ عام  1967يف أنقرة حيث أمتمنا بناء جامع كوجه
تبيه لتستفيد منه األمة و حتى اليوم تم انشاء  3آالف و  603جامع و 419
مسجد و  2582معهد قرآن كريم و  5مراكز تعليمية و خارج تركيا قمنا بإنشاء
 100مسجد و مركز تعليمي يف  25دولة

مبشاركة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تم افتتاح مركز الديانة يف أمريكا
يف حفل أقيم لهذه املناسبة

لنحافظ عىل مساجدنا األثرية القدمية ليستنشق الجيل الجديد عبق األجداد
يتطلب هذا األمر كلفة مادية و مسؤولية كبرية

يف الثاين من نيسان  2016واملركز هو مثرة تعاون بني رئاسة الشؤون الدينية الرتكية
و وقف الديانة الرتيك

نتحدث هنا عن مساجد أثرية ضخمة عىل شكل مجمعات إسالمية كجامع كوجه
تبيه و جامع صبانجي املركزي يف أضنة و جامع حجي ويسل زاده يف قونيا كام
و يشرتك وقف الديانة الرتيك يف خدمة بناء املساجد يف املدن و النواحي

و تستمر أعامل البناء أيضاً يف جامع كامربدج يف بريطانيا و جامع هالة سلطان
يف نيقوسيا قربص

و مل يقف وقف الديانة الرتيك عند حدود دولتنا بل تعداها إىل الخارج

وجامع بيشكك يف قرقيزيا و جامع تريانا املركزي يف ألبانيا و الجامع املركزي يف
جيبويت و يف فلسطني هناك تسعة مساجد إىل جانب جامع أصحاب الكهف يف
أفشيني و يف تركيا هناك جامع صفوان بن معطل يف أدميان و جامع رسحات أولو
يف أردهان و جامع اإلفتاء و جامع هيبك إتيمسفون يف غازي عنتاب و جامع
بانتوس يف أغري

ينشئ وقف الديانة الرتيك الجوامع و املراكز التعليمة لتكون أماكن إلجتامع قلوب
أفراد األمة بدأت األعامل خارج تركيا يف دول االتحاد السوفييتي السابق و
الجمهوريات الرتكية ثم شبه جزيرة القرم و البلقان أما اليوم فوصلنا إىل افريقيا
و آسيا و املحيط الهادئ و دول أمريكا الجنوبية
يحمل وقف الديانة الرتيك لواء بناء املساجد يف داخل و خارج تركيا و اليوم نعمل
عىل إنشاء املساجد يف دول مثل الواليات املتحدة االمريكية و بريطانيا و روسيا
و هايتي و روسيا البيضاء ليصل صوت اآلذان إىل كل املسلمني املشتاقني إليه
ويف الوقت الحايل يعمل وقفناعىل إنشاء خمس جوامع يف خمس دول ويف
عرشدول أخرى خصصت األمكنة ووضعت املشاريع إلنشاء  15جامعاً ويف تركيا
تستمر أعامل البناء يف 9واليات لبناء  14جامعاً وخصصت األرايض لبناء 23
جامعاً يف  13والية .ويف كزاخستان هناك هوجا أحمد يسفويف روسيا قام وقفنا
بأعامل الهندسة الداخلية لجامع موسكواملركزي بالتزامن مع أعامل بناء جامع

و هناك مشاريع بناء مساجد تنتظر موافقة الجهات املعنية كجامع بريتشنا يف
كوسوفو و جامع أوسكوب يف مقدونيا و جامع املعهد اإلسالمي الرشكيس يف
قراتشاي و مجمع اإلمام الرسخيس يف قريقيزيا و جامع بوكرش يف رومانيا و جامع
كوارشة يف لبنان و الجامع املركزي يف اسكندرون
إخواننا األعزاء إن تربعاتكم تجعلنا – وقف الديانة الرتيك – نبني املساجد يف كل
زاوية يف دولتنا و يف العامل .لذلك فإن حمدنا و شكرنا لله مهام كرث يبقى قليالً
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مساجدنا

نعمل مع رئاسة الشؤون الدينية

ككل النشاطات التي يقوم بها وقف الديانة الرتيك كذلك األمر بالنسبة إلنشاء املساجد
عمل مشرتك مع رئاسة الشؤون الدينية
عملنا املشرتك مع رئاسة الشؤون الدينية هو أصل الهوية اإلسالمية و هدف من
أهداف اإلسالم متثل الوحدة و االتحاد بني املسلمني
حيث كان هدفنا من البداية التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بكل جهدنا يف
نشاطاتها داخل و خارج تركيا بهدف تقديم مشاريع فعالة أكرث من السابق
و حتى يومنا هذا حصصنا من امتالك وقفنا  12,295بنا ًء لخدمات رئاسة الشؤون
الدينية كجامع و مسجد و معهد قرآن و إفتاء و مساكن
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املساجد األثرية التي بناها وقف الديانة الرتيك

جامع كوجه تبيه أنقرة

مساجدنا

جامع كوجه تبيه أنقرة

بدأت يف أنقرة يف عهد الجمهورية أعامل أكرب جامع أثري
عام 1944
و يف عام  1957و بتوجيه من رئيس الوزراء الراحل عدنان
مندريس تم يف كوجه تبيه تدشني مسجد و بناء للخدمات
الدينية
و دشن املرشوع عىل مرحلتني املرحلة األوىل تدشني بناء
الخدمات الدينية و انتهى العمل به  .1964و املرحلة الثانية
بدأت  1967و لفتتح الطابق األريض للعبادة بعد سنتني و
يف سنة  1981انتقلت أعامل البناء إىل وقف الديانة الرتيك و
انتهت متاماً سنة  1986و تم افتتاح املسجد من طرف رئيس
الوزراء آنذاك تورغت أوزيل
بجاملية الطراز العثامين العائد إىل القرن  16و بتكنولوجيا
القرن العرشبن بني هذا املسجد بأربع
مأذن كمسجد السليمية و بقبة مركزية و أنصاف قباب
كمسجد السلطان أحمد
يتسع املسجد مع البهو لعرشين ألف مصىل و فيه أيضاً قاعة
مؤمترات حديثة و موقف للسيارات و سوبر ماركت و مكاتب
إدارية و يف األقسام األخرى بنيت عىل الطراز العثامين
بطريقة حديثة مغاسل و مواضئ و سبل ماء
ويعد الجامع كوجه تبيه اليوم من املعامل الشهرية يف العاصمة
أنقرة
www.tdvcamiler.com
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جامع صبانجي املركزي أضنة

مساجدنا

جامع صبانجي املركزي أضنة

عىل أطراف نهر سيحان يف أضنة تم إنشاء جامع صبانجي
املركزي ليكون من أكرب املساجد يف تركيا و ضعت األساسات
يف  13كانون األول \ ديسمرب عام  1988من قبل بلدية أضنة
الكربى
و انتقلت أعامل البناء بعدها إىل وقف الديانة الرتيك و متكن
وقف الديانة و مبساعدات من األهايل من إنهاء نصف أعامل
البناء
و أما القسم الباقي فقد تكفل به الحجي صبانجي و بعد
وفاته أكملت عائلته ذلك
و لذلك سمي الجامع منذ البداية بجامع صبانجي املركزي
بني جامع صبانجي املركزي املفتتح سنة  1988عىل الطراز
العثامين شكل الجامع من الخارج يشبه جامع السلطان أحمد
أما التقسيم الداخيل فيشبه جامع السليمية لذلك يقال عن
جامع صبانجي املركزي "مثل السليمية و أخو السلطان أحمد
و معارص لكوجه تبيه"
موقع جامع صبانجي املركزي املميز يف منتصف أضنة قريب
من السكة الحديدية و يف بداية الطرق التي تربط املدينة
بالنواحي املحيطة و مآذنه العالية التي ت ُرى من مسافات
بعيدة جعله هذه املوقع رمز ملدينة أضنة يتسع الجامع
 28,500مصلٍ
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مساجدنا

جامع حجي ويس زاده
قونيا

بدأت عام  1986من قبل وقف الديانة الرتيك أعامل بناء
جامع العامل حجي ويس زاده الجامع الذي كان اسمه
مصطفى كوروجو يف مركز املدينة و بجانبه مسافر خانة
(منزل الضيوف) و دار االفتاء و أمثال ذلك من األبنية امللحقة
به يتسع الجامع لعرشة آالف مصلٍ و فيه مئذنتان بطول 78
مرتا ً وهام أطول مئذنتني يف املنطقة
و بني جامع و مجمع حجي و يس زاده عىل الطراز اآلثري
يف مركز املدينة من قبل وقف الديانة الرتيك و افتتح للعبادة
يف سنة  1996بعد أن انتهي من بنائه
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ترميم قرب السلطان مراد هداوندغار

مساجدنا

ترميم قرب السلطان مراد
هداوندغار

قام وقف الديانة الرتيك برتميم أول أثر يف كوسوفو _ البلقان
والذي يعد أيضا اول أثر انشاء من قبل الدولة العثامنية يف
كوسوفا
و تم توقيع الربوتوكول الخاص بالرتميم يف ترشين الثاين 2004
و بدأت أعامل الرتميم يف أيار  2005متت باإلشرتاك بني وزارة
الثقافة و كوسوفو و انتهت يف مثانية أشهر
و يقع القرب يف قرية مازكيت يف الكيلومرت السادس عىل طريق
بريتشينا -ميرتوفيستا و افتتح للزيارة عام 2005
و يف إطار املرشوع تم بناء دورات مياه حديثة و بيت
للمرشف عىل املقربة و عائلته
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مقام اإلمام الرسخيس

يف مدينة أوزكن يف منطقة ما وراء النهر التي كانت مركزا ً
للحضارة اإلسالمية هناك كان العامل الفقيه الحنفي اإلمام
الرسخيس
يف تلك املدينة قام وقف الديانة الرتيك بتجديد بناء مقام
اإلمام الرسخيس التي قامت الدولة القاهرين التي كانت
عاصمتها أوزكن ببناءه  -أي مقام لإلمام الرسخيس -
و عندما زار الربوفيسور الدكتور محمد كورماز -رئيس مجلس
األمناء يف وقف الديانة الرتيك و رئيس الشؤون الدينية -قرب
اإلمام الرسخيس يف أثناء املؤمتر الذي عقد  2003قر ترميم
هذا الرضيح
و بعد أن أخد القرار برتميم املقام تم رشاء و استمالك
املساكن املحيطة باملقام و تم اإلفتتاح بإحتفال شارك فيه
الرئيس محمد كورماز يف  8ترشين الثاين من عام 2012
قىض اإلمام الرسخيس عمره يف طلب العلم و كان يعيش يف
ظروف صعبة حيث ألف يف السجن كتابه املبسوط الكائن يف
 30مجلدا ً واملعروف بأنه جعل طلبته يكتبون ذلك الكتاب
أثناء ترى حبسه
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مركز الديانة أمريكا
جامع منسك روسيا البيضاء
جامع و مدرسة سيد ستّار القرم
بوكامن بخاري هايتي

مساجدنا املفتتحة يف الفرتة األخرية

جامع هوجا أحمد يسفوي كزاخستان

مساجدنا

جامع هوجا أحمد يسفوي
كزاخستان

يقع جامع هوجا يسفوي يف مدينة تركامنية يف كزاخستان .و
اعتربته اليونيسكو من الرتاث اإلنساين العلمي بجانب الجامع
يقع رضيح املتصوف الرتيك الكبري أحمد يسفوي
و بدأت أعامل البناء يف الجامع بتاريخ  16ترشين األول 2009
من طرف وقف الديانة الرتيك و عندما انتهت أعامل البناء
افتتح بتاريخ  17نيسان  2015مبشاركة الرئيس رجب طيب
أردوغان و رئيس كزاخستان نور سلطان نظربايف و رئيس
الشؤون الدينية الرتكية محمد غورماز
يعرب الجامع عن الصداقة بني الرتك و الكزخ و بني عىل
الطراز الكزخي التقليدي مع مراعاة النمط املعامري للمنطقة
و بإستخدام أحدث مواد البناء
من الرتاث املعامري لوسط آسيا و السالجقة بني املسجد
و املجمع و مطعم خريي و قاعة للمحارضات و مقهى و
منزل لإلمام و غرف و صفوف و مغاسل و غريها من األبنية
الخدمية
يقع الجامع و األبنية الملحقة به عىل مساحة  2200مرت مربع
مبحيط يبلغ  20,000مرت مربع
يتسع املسجد ل ثالثة آالف مصلٍ
تم إنشاء جامع هوجا أحمد يسفوي كرمز لإلخوة بني أفراد
األمة إظهارا ً منا للوفاء و اإلفتخار بالشعب الكزخي
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جامع موسكو املركزي

مساجدنا

جامع موسكو املركزي

تم بناء جامع موسكو املركزي يف عاصمة روسيا اإلتحادية
موسكو من قبل اإلدارة الدينية للمسلمني هناك و قام وقف
الديانة الرتيك بأعامل الهندسة الداخلية عىل الطراز العثامين
تتطلب املرشوع و تطبيقه حوايل سنتني و تم استقدام أكرث
من مئة شخص من الحرفيني املهاجريني من تركيا ليعملوا يف
هذا املرشوع
و تم افتتاح الجامع يف  23أيلول  2015يف حفل مبشاركة
الرئيس رجب طيب أردوغان و الرئيس الرويس بوتني و رئيس
دولة فلسطني محمود عباس
يف الجامع من مكان الصالة و حتى القبة كله مصنوع من
رخام املرمر املصنوع يدوياً و كذلك األمر بالنسبة للمحراب
و املنرب و كريس الوعظ .و وضعت فيه الرثيا و فرش بستة
آالالف مرت مربع من السجاد بإرتفاع عرشين مليمرت حتى
الباب الخشبي الرئييس
و بالنسبة للخطوط و النقوش فرسمت عىل الطريقة العثامنية
العائدة للقرنني السادس عرش و السابع عرش و أما املحراب
فقد ُجلب الرخام املرمر الخاص به خصيصاً من مرمرة و
النقوش التي عليه رسمت يف تركيا بتقنيات خاصة
و يقع الجامع يف وسط موسكو مبساحة تصل إىل  19ألف مرت
مربع و يتسع لعرشة آالف مصلٍ
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مساجدنا

جوامع غزة فلسطني

وبصفتنا ممثلني لرئاسة الشؤون الدينية والوقف الديانة الرتيك
قمنا مبرشوع إلعادة إعامر الجوامع التي تعرضت لألرضار
بسبب الهجوم االرسائييل عىل غزة .ويف عام  2015من كانون
األول قمنا ببدأ عملية إعامر  9جوامع للمسلني الذين
يتشوقون إلعامر هذه املساجد املتعرضة للهجوم يف غزة
املحارصة
ومن املقررأن يتم إنشاء الجوامع خالل عام  2016وهي :جامع
الزهري،وجامع بدر،وجامع الحمزة وجامع البخاري،وجامع
حسن البنا ،وجامع الصفا،وجامع مسلم،وجامع السلطان عبد
الحميد ،وجامع التوحيد وتتسع هذه الجوامع لـ 40ألف و
مثاين مئة مصل لتعود املآذن التي تهدمت لتصدح بصوت
األذان من جديد
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الجامع العثامين الفلبني

مساجدنا

الجامع العثامين الفلبني

يف الفلبيني فقد األآلف من الناس حياتهم بسبب اإلعصار
(حيان) .و كانت مدينة أورموك األكرث ترضرا ً من اإلعصار.
و تم يف تلك املدينة بناء الجامع العثامين و مساعدة الناس
هناك
و بدأت أعامل البناء يف  2014عىل مساحة تبلغ  270مرت
مربع و يتسع لحوايل  250مصلٍ
و افتتح الجامع العثامين يف الفلبني سنة  2015و استفاد منه
سكان املنطقة
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جامع الفاتح الفلبني

مساجدنا

جامع الفاتح الفلبني

و أيضاً يف الفلبيني مدينة أورموك املترضرة من إعصار (حيان)
تم إنشاء تم إنشاء جامع الفاتح الذي يتسع ملئتي مصلٍ
بدأت أعامل البناء سنة  2014و يقع الجامع عىل مساحة 400
مرت مربع و افتتح الجامع للعبادة سنة 2015
و جامع الفاتح يف الفلبيني يتميز مبوقع ممتاز مقابل الحرم
التعليمي يف مدنة أورموك .و بني الجامع بهدف تلبية
احتياجات سكان املنطقة حث حفر برئ ماء و وضع خزان
للامء بجانبه .و بسبب حاجة سكان املنطقة قام وقف الديانة
الرتيك أيضاً ببناء حاممات بجانب كِال الجامعني
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جامع تاج لوبان فلبيني

مساجدنا

جامع تاج لوبان فلبيني

وضعت األساسات لبناء جامع تاج لوبان يف مدينة تاج لوبان
حيث تعي غالبية مسلمة هناك سنة  2015بعد ان هدم
اإلعصار جامع املدينة و تسبب بالكثري من الرضر للمدينة
و بعد إكامل بنائه أصبح الجامع يتسع ل  350مصلٍ و يقع
مع ملحقاته عىل مساحة  400مرت مربع و قام بأعامل بناءه
معامريون محلييون و ألحق بالجامع مركز طبخ و توزيع
طعام و منزل إلمام الجامع و معهد للقرآن الكريم
و عندما تم بناء الجامع وضع تحت خدمة إخواننا املسلمني
هناك
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جامع عبد العزيز الصومال

مساجدنا

جامع عبد العزيز
الصومال

يف مدينة مقديشو عاصمة الصومال بنى الصحابة رضوان
الله عليهم جامع عبد العزيز لكنه تهدم و لذلك قام وقف
الديانة الرتيك بإصالحه
بدأت أعامل اإلصالح سنة  2013و انتهت سنة  2015و
افتتح الجامع للعبادة
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الجامع املركزي الصومال

مساجدنا

الجامع املركزي الصومال

يف مدينة مقديشو عاصمة الصومال و نتيجة للحرب األهلية
الدائرة هناك تعرض الجامع لإلهامل و الخراب لذلك قام
وقف الديانة الرتيك بإصالحه
بدأت أعامل اإلصالح سنة  2013و انتهت سنة  2015و
افتتح الجامع للعبادة
و يتسع الجامع لحوايل  30ألف مصلٍ و يعترب أكرب جامع
يف الصومال
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جامع السلطان أيوب مايل

مساجدنا

جامع السلطان أيوب مايل

يف إطار برنامج األخوة بني املدن قام وقف الديانة الرتيك
بإنشاء هذا الجامع يف مدينة باماكو كربى مدن مايل
بدأت أعامل البناء يف شهر كانون األول  2012و استمرت
لفرتة قصرية –حوايل سنة– و عند انتهاء أعامل البناء قام
رئيس الشؤون الدينية الربوفيسور الدكتور محمد كورماز
بإفتتاح الجامع و تبلغ مساحة الجامع مع ملحقاته  500مرت
مربع و يعد أول جامع تريك –عثامين يف غرب أفريقيا و
استخدم يف بناءه رخام من نوع املرمر الصيني وأما السجاد
وباقي املواد فقد أحرضت من تركيا
تم تركيب الزينة و التصميم الداخيل و الهندسة املعامرية
وفقاً للطراز العثامين وتم إضافة نوافري عثامنية للمزيد من
الجاملية
مبئذنة يصل ارتفاعها إىل  33مرتا ً وقبة مطلية بالنحاس تلفت
األنظار
تم تحويل بناء الجامع مبساعدة من محبي الخري من أمتنا
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جامع النور قرك قلعة

مساجدنا

جامع النور قرك قلعة

بالتعاون بني رئاسة الشؤون الدينية و وقف الديانة الرتيك تم
بناء جامع النور يف قرك قلعة ليكون مركزا ً معنوياً و ثقافياً
وبُني الجامع املذكور يف مركز املدينة و افتتحه الرئيس رجب
طيب أردوغان يوم الجمعة  15أيار 2015
بني الجامع بطريقة متزج بني الطرازين السلجوقي و العثامين
مبساحة مغلقة تبلغ 25ألف مرت مربع و يتسع ألربعة آالف
مصلٍ وستة آالف إضافية يف بهو الجامع بحيث يتسع الجامع
ككل لعرشة آالف مصلٍ
و يحوي املجمع عىل صالة اجتامعات و قاعة محارضات و
مكتبة و صالة للقراءة و مركز تعليم الفنون اليدوية اإلسالمية
الرتكية و مركز النرش و بيع املطبوعات الدينية و معهد
للبنات يدرس القرآن الكريم و الحديث و التفسري و دروس
أخرى .و مركز ارشاد وتوجيه عائيل و فرع لوقف الديانة
الرتيك و موقف سيارات و مركز خدمة كجنائز و غريها
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جامع آق شمس الدين تشوروم

مساجدنا

جامع آق شمس الدين
تشوروم

يف مدينة تشوروم وضع الحجر األسايس لبناء جامع ٌآق شمس
الدين بشكل يشبه إىل حد كبري جدا جامع السليمية يف أدرنة
و بدأت أعامل البناء سنة  2008بالتعاون بني رئاسة الشؤون
الدينية و وقف الديانة و بدعم من محبي الخري و افتتح سنة
 .2015مبساحة تبلغ ألفني مرت مربع يتسع الجامع ل  3500و
ألف خمس مئة مصلٍ يف البهو
و ألحق باملسجد مكتبة و معهد قرآن و صفوف تعليمية و
غرفة لإلمام
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مركز الديانة أمريكا

مساجدنا

مركز الديانة أمريكا

بالتعاون بني وقف الديانة الرتيك و رئاسة الشؤون الدينية
تم بناء مركز الديانة أمريكا ليكون مركزا ً للمسلمني هناك و
معرضاً للثقافة اإلسالمية الرتكية
تم وضع حجر األساس ملركز الديانات أمريكا يف أيار 2013
و تم افتتاحه بتاريخ  2نيسان  2016يف احتفال شارك فيه
الرئيس رجب طيب أردوغان
و أصبح املركز أكرب مسجد يف أمريكا و املسجد الوحيد ذو
املئذنتيني و يقدم الخدمات للمقيميني يف املنطقة القادمني
من مختلف بلدان العامل اإلسالمي و خاصة بالنسبة لصالة
الجمعة و يُعد نقطة إلتقاء و مركزا ً ثقافياً للمسلمني و يتكون
مركز الديانات أمريكا من مجمع ثقايف و جمعية و بيت
للضيوف و حامم و قاعة محارضات و قاعة للرتاث الشعبي
الرتيك و مطبخ تريك و مطعم
بُني املسجد عىل الطريقة العثامنية العائدة للقرن السادس
عرش
و يتسع لثالثة آالف مصلٍ تبلغ مساحته  1879مرتا ً مربعاً و
بُني تحته متحف للرتاث و اآلثار اإلسالمية مبساحة  300مرت
مربع و داخل املجمع بُني مركز ثقايف عىل الطراز السلجوقي
و بداخل املركز الثقلفي مكتبة و صالة للمؤمترات و املعارض
و قاعة لإلجتامعات و االستقبال
و يضم املركز الثقايف أيضاً مركزا ً للبحث العلمي اإلسالمي
ليكون مرشدا ً للطالب الجامعية و الدراسات العليا القادمني
من تركيا إىل الواليات املتحدة بقصد الدراسة
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جامع منسك روسيا البيضاء

مساجدنا

جامع منسك روسيا
البيضاء

يف مدينة منسك عاصمة روسيا البيضاء يعيش حوايل مئة ألف
مسلم تم إنشاء احتياجاتهم هناك تبلغ مساحة املجمع الذي
يحويه املسجد حوايل  2800مرت مربع و قسم املسجد فقط
يتسع ل  2500مصلٍ
تم بناءه و افتتح للعبادة
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جامع و مدرسة سيد س ّتار القرم

مساجدنا

جامع و مدرسة سيد س ّتار
القرم

تستمر أعامل البناء يف جامع أك مسجد حيث يتم بناء مجمع
و مدرسة داخلية تتسع ل  60طالباً
و يف املجمع يوجد املسجد و يستوعب  500طالب من
الخطباء و يف املجمع أيضاً مستشارون للخدمات الدينية و
مكاتب لإلفتاء و سيتم افتتاح املسجد عند متام املرشوع
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بوكامن بخاري هايتي

مساجدنا

بوكامن بخاري هايتي

وضعت األساسات يف مسجد بوكامن بخاري عام  2014بعد
زلزال عام  2010الذي قىض عىل أرواح اآلالف من الناس يف
هايتي
تبلغ مساحة املسجد  160مرت مربع تقريباً و يتسع ل 250
شخصاً ويُعد أول مسجد يف هذه الدولة
ويقع املسجد بجانب مدرسة أطفال األمل (تشليدرن أوف هوب)
التي بناها وقف الديانة الرتيك
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جامع بيشكيك قريغيزستان
جامع هالة سلطان جمهورية قربص الشاملية الرتكية
مسجد منازكاه تريانا ألبانيا
جامع جامربيج انكلرتا
كلية (مجمع) وجامع السطان عبد الحميد خان الثاين جيبويت

مشاريع بناء املساجد املستمرة خارج تركيا

جامع بيشكيك قريغيزستان

مساجدنا

جامع بيشكيك قريغيزستان

يف مدينة بيشكيك عاصمة قريقيزيا وضعت األساسات لجامع
بيشكيك سنة  2012ليكون أكرب جامع يف وسط آسيا
وصمم الجامع ليشبه جامع كوجه تبيه يف أنقرة و ليستوعب
 20ألف شخص عىل أرايض تبلغ مساحتها  35دونم سيبنى
املجمع و الجامع و سيتكون من أربعة أقسام
و داخل املجمع مبنى لخدمات اإلستشارة الدينية و بناء
لإلفتاء و سيبنى الجامع بالطريقة العثامنية اليدوية التقليدية
و أُحرضت بعض مواد البناء من تركيا و سينتهي أعامل البناء
و يفتتح الجامع سنة 2017
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جامع هالة سلطان جمهورية قربص شاملية الرتكية

مساجدنا

جامع هالة سلطان
جمهورية قربص الشاملية
الرتكية

يف عاصمة جمهورية قربص الشاملية الرتكية يف مدينة نيقوسيا
منطقة هاس بوالت ستبدأ أعامل إنشاء جامع هالة سلطان
حيث مقام الصحابية الجليلة أم ِحرام بنت ملحان أخت أم
النبي صىل الل عليه و سلم السيدة آمنة
وضعت أساسات يف  27أيلول  2013و سيتم إنشاء املسجد
ليشبه جامع السليميةv
و سيكون جامع و مجمع هالة سلطان قاعات إلستخدامات
املختلفة و مطعم و مقهى و غريها من الفعاليات االجتامعية
1و تستمر االنشاءات عىل مساحة  3500مرت مربع و يتسع
الجامع مع البهو ل  7500مصلٍ  .و سيكون للجامع أربع مآذن
كل واحدة منها بطول  62مرتا ً و ستنتهي أعامل البناء التي
يدعمها أهل الخري يف املسجد بتاريخ 2017
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مسجد منازكاه تريانا ألبانيا

مساجدنا

مسجد منازكاه تريانا ألبانيا

يف مدينة تريانا عاصمة ألبانيا بجانب مبنى الربملان األلباين
يقع مسجد منازكاه يعود تاريخ املسجد ألكرث من مئة عام
سيبنى مسجد منازكاه بطريقة متزج بني الفن املعامري العثامين
و تقنييات البناء يف البلقان
و سيبنى املسجد عىل مساحة تقدر بعرشة دونم أرض و
سيتسع لعرشة آالف مصلٍ و يف املسجد أيضاُ قاعة مؤمترات
و صفوف دراسية و معهد قرآن كريم و قاعة معارض و
مكتبة ذو مصاعد للعجزة و املعاقني و غرفة للعناية بالرضع
و مركز ثقايف
ووضعت األساسات ملسجد منازكاه يف حفل أقيم يف  3أيار
 2015شارك فيه الرئيس رجب طيب أردوغان و الرئيس
األلباين بويار نيشاين و رئيس الشؤون الدينية محمد كورماز و
الرئيس الثاين ملجلس أمناء وقف الديانة الرتيك مظهر بليغيني
ومن املخطط أن يتم افتتاح املسجد سنة 2018
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جامع جامربيج انكلرتا

مساجدنا

جامع جامربيج انكلرتا

قد بدأ بإنشائه بالقرب من جامعة انكلرتا جامربيج .سيكون
اول جامع يف أوروبا صديق للبيئة يحتوي مرشوعه عىل
االستفادة من الطاقة الشمسية ومن منابع املياه التحتية
وسيتم االستقادة من املاء املستعمل ايضا .وسيكون هذا
املسجد مصدرا لتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك سيتم سقي
الحدائق عن طريقه .إن هندسته املعامرية التي تشبه املسجد
االقىص تم اختيارها عن طريق اقامة مسابقة تم اختيار
هندسية الفائز االول يف املسابقة .إن هندسة جامع انكلرتا
جامربيج بات له صدى كبري يف العامل
وعند االنتهاء من املرشوع سيقوم بخدمة املسلمني املقيمني
هناك وكذلك سيقدم خدمة للذين يتواجدن هناك للغرض
التعليمي
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كلية (مجمع) وجامع السطان عبد الحميد خان الثاين جيبويت

مساجدنا

كلية (مجمع) وجامع
السطان عبد الحميد خان
الثاين جيبويت

يقع الجامع الذي بدأ بإنشائه من طرف الوقف الديانة الرتيك
بالقرب من القرص الرئايس لرئيس الجمهورية يف العاصمة
جيبويت يف منطقة سالينس كوست
إن الجامع الذي سيحمل اسم السلطان عبد الحميد الثاين يتم
انشائه عىل الهندسة املعامرية العثامنية
الجامع الذي تم إنشائه عىل مساحة  5االف مرت مربع بعد
فرش البحر املساحة املبنية منه تقدر بــ  2.500مرت مربع.
ويسع املسجد حوايل  3.800شخص مع املساحات املفتوحة
فيه أيضا
وسيحتوي الجامع عىل منارتني ترفع صوت االذان عىل املقام
الذي يقرأ يف استنبول .ويحمل هذا الجامع خصوصية أول
جامع يحمل اسم سلطان عثامين يف بالد افريقيا
وتم وضع اللبنة االوىل من بنائه عام  2015مايس بحضور
رئيس جمهورية جيبويت إسامعيل عمر كوله ورئيس الوزراء
عبد القادر كامل محمد وسفري تركيا يف جيبويت حسن ياووز
ومساعد رئيس الشؤون الدينية الدكتور أكرم كلش وبحضور
عدد كبري من املدعويني لحفل افتتاحه
ومن املخطط ان يتم إنشاء الجامع خالل سنتني وتفتتح أبوابه
للعبادة
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جامع بريشتينا كوسوفا
جامع ابو حنيفة ومعهد اسالمي كراشاي-رشكيسيا
كلية (مجموعة) االمام الرسخيس قرغيستان  -اوزكن
جامع كوارشا لبنان
جامع بوركش رومانيا
جامع اسكوب مقدونيا

الجوامع التي الزالت تحت االنشاء خارج القطر

جامع بريشتينا كوسوفا

مساجدنا

جامع بريشتينا كوسوفا

سيتم إنشاء جامع ابريشتينا وكلية(مجموعة) يف عاصمة
كوسوفا يف مركز ابريشتينا عىل مساحة تقدر بـ  8االف و100
مرت مربع وهذه املساحة تستخدم كموقف للسيارات حاليا
وتم تحضري املرشوع عىل الهندسة املعامرية العثامنية السادة
ممتزجة مع املعامر الحديث
وسيكون مرشوع البناء رمزا لإلخوة وجرسا املحبة التي
استمرت عرب السنني الطوال يف البلقان وسيكون مركزا لحفاظ
القران الكريم لتقوية االخوة فيام بينهم
إن الهندسة املعامرية التي ابتدعها املهندس املعامري الشهري
معامر سنان يف جامع سليمية تجسد اسلوبها يف بناء املسجد
لقصد املحافظة عىل املعامر العثامين القديم  ،ويجسد املنظر
املعامري وحدة الفكر وانه يظهر يف تصميمه عىل هندسة
قبة مركزية
ويحتوي الجامع عىل اربعة مئاذن ثالثية الرشفات يبلغ
ارتفاعها  80مرتة  .وتبلغ مساحة املسجد مع ساحته حوايل 6
االف و 750مرت مربع ويسع بنفس الوقت لـ  7االف شخص
ويوجد تحت مكان العبادة وتحت ساحة املسجد صالون
االجتامعات والقاء املحارضات ودكاكني واماكن عرض وأفرع
للتعليم وروضة اطفال ومحالت للوضوع ويوجد طابقني
مخصص كموقف للسيارات
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جامع ابو حنيفة ومعهد اسالمي كراشاي-رشكيسيا

مساجدنا

جامع ابو حنيفة ومعهد
اسالمي كراشاي-رشكيسيا

يتشكل املرشوع الذي سيتم انشائه يف كارشاي رشكيسيا ضمن
االتحاد الرويس من كلية (مجموعة) :الجامع ،ومعهد اسالمي،
ومن إسكان ايضا
إن مساحة الكلية (املجموعة) تقدر بـ  1.950مرت مربع من
املعهد التابع للذكور و  1.350مرت مربع تابع لإلناث وتقدر
مساحة الجامع بــ  500مرت مربع ضمن فناء الجامع وتقدر
املساحة مبجموعها  4االف و  500مرت مربع  .وتبلغ قدرة
احتواء املعهد ضمن الكلية (املجموعة) عىل  132شخصا من
الذكور و 60من الطلبة االناث
ويتكون عموما من مصىل وصالة طعام وغرف للدروس وما
شابه ذلك من اماكن اجتامعية ايضا متت ضمن انشاء مرشو ِع
الكلية (املجموعة)
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كلية (مجموعة) االمام الرسخيس قرغيستان  -اوزكن

مساجدنا

كلية (مجموعة) االمام
الرسخيس قرغيستان  -اوزكن

سيتم انشاء جامع وكلية (مجموعة) االمام الرسخيس يف بالد
ما وراء النهر يف منطقة اوزكن يف دولة قرغيستان التي تعترب
من االماكن املهمة يف تاريخ الحضارة االسالمية
وسيتم إنشاء جامع وكلية االمام الرسخيس بالقرب من
رضيح االمام الحنفي العظيم الذي له شأن يف الفقه الحنفي
والذي شيد رضيحة من قبل الوقف الديانة الرتيك وستكون
الكلية(مجموعة) بجنب الرضيح عىل ما قرر .وكان الهدف من
املرشوع يف حالة اتحاد الرضيح واملسجد والكلية( املجموعة)
يف مكان واحد سيكون مركزا من املراكز املهمة من الناحية
الدينية والثقافية واالجتامعية
وقد تم االنتهاء من عمل امللكية لـ  4دوانم من االرايض التي
تقع بالقرب من رضيح االمام الرسخيس
وسيتم بناء املرشوع عىل اسلوب الهندسة املعامرية العثامنية
ممزوجة بالتقنيات الحيدثة .وسيتم تشييد الجهة الخارجة
للجامع مام هو مشهور عندهم من لبنات اسيا الوسطى
وسيتم من خالل ذلك مزح الهندسة املعامرية العثامنية
بالهندسة املعامرية املوجودة هناك
الكلية (املجموعة) التي تقع يف اوزكة التي تعترب املدينة
الرئيسية للمسلمني االوائل من االترك كرهانليلر ستتضمن
جامع يحوي  500شخص ومركز للبحوث االسالمية ومركز
تحفيظ ومكتبة ومكان للضيوف ومطعم وإسكان ايضا
وسيتم إنشاء هيئة لبرئ يخلد االمام الرسخيس الذي كتب
كتابه املشهور البسوط وهو محبوس يف برئ .وسيتم مبارشة
العمل بإنشاء الكلية (املجموعة) خالل عام 2016
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جامع كوارشا لبنان

مساجدنا

جامع كوارشا لبنان

تم تصميم الجامع يف كوارشا التي تقع يف شامل لبنان وتعترب
منطقة من املناطق التي يقطنها الكثري من العوائل الرتكامنية
قد صمم الجامع عىل هندسة معامرية عثامنية فريدة من
نوعها التي تحمل يف طياتها الرتابط املعنوي والحيس يف
ازىك مثارها وتم تشييده عىل هندسة تجسد هندسة جامع
السلطان مهرمياه بادرنه كابه
وتقدر الجامع الذي سيحتضن املهاجرين السوريني ايضا عىل
مساحة تقدر بــ  450مرت مربع .ويحتوي الطابق االريض
للجامع الذي يسع لــ  700مصيل عىل مجلس للعزاء ومطعم
ومركزا لتحفيظ القران أيضا
ويعترب مرشوع بناء الجامع التي سيتم إنشائه عىل هيئة
يناسب املكان الذي يقع فيه من املشاريع التي تتميز بقلة
املصاريف لفرتة طويلة مقارنة بالخدمات التي سيقدمها
ومن املتوقع ان يتم من بناء الجامع الذي الزال مرشوع بنائه
تحت التخطيط خالل عامني عىل ان يبدأ مرشوع البناء خالل
عام 2016
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جامع بوركش رومانيا

مساجدنا

جامع بوركش رومانيا

إن الجامع الذي سينشأ يف مركز بوكرش عاصمة رومانيا ستسع
مساحة مرشوعه عىل  1500مصيل
إن الجامع والكلية (املجموعة) الذي ال زال مرشوع بنائه
تحت التحضري سيحوي عىل صالون ألغراض مختلفة ومكتبة
وصالون للدروس ومطعم وأفنية مغلقة ومفتوحة ومغاسل
للوضوء وإسكان واماكن للضيوف ومركز للرياضة والنشاطات
الشبابية وما شابه ذلك
وبعد االنتهاء من التحضري للمرشوع من املتوقع ان يبدأ
مرشوع اإلنشاء خالل عام 2017
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جامع اسكوب مقدونيا

مساجدنا

جامع اسكوب مقدونيا

تبلغ مساحة الجامع الذي سيتم إنشائه يف اسكب عاصمة
مقدونيا حوايل  4100مرت مربع وسيسع الجامع  2000مصيل
ألداء عبادتهم
الكلية ( املجموعة) التي تحتوي عىل صالة املحارضات
واالجتامعات ومركز لتحفيظ القران الكريم واملكتبة وصالون
الدروس واملحارضات ومكان للطعام ودكاكني بجانبها وبجانب
الجامع سيتم إنشاء مركز لإلتحاد االسالمي يف مقدونيا
إن مرشوع بناء الجامع الذي ال زال قيد التحضري من املتوقع
ان يبدا العمل فيه خالل عام 2016
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جامع صفوان بن معطل أدميان
جامع موالنا أنقرة
جامع باتنوس آغري
جامع نهال اتاكاش اسكندرون
جامع أصحاب الكهف آفشني-كهرمان ماراش
الجامع الكبري رسهات أردهان
غازي عنتاب جامع اإلفتاء
جامع  H.İ.B.K.أتيمسقوت

الجوامع التي ال زالت قيد التحضري داخل تركيا

أدميان جامع صفوان بن معطل

مساجدنا

جامع صفوان بن معطل
أدميان

إن جامع وكلية (كمجموعة) صفوان بن معطل الصحايب
الجليل يتم إنشائها يف منطقة سمسات يف محافظة أدميان يف
موقع مقام الصحايب الجليل
وتبلغ مساحة الجامع والكلية التي بنيت عىل مزيج من
االسلوب املعامري القديم واالسلوب الحديث حوايل 160
الف مرت مربع للمساحة املفتوحة و  6500مرت مربع لألماكن
املغلقة
يحمل الجامع الذي يسع  15الف مصيل مع افرعه االجتامعية
صفة الكلية(املجموعة) .ويوجد داخل الكلية (املجموعة)
رضيح ،مكان للضيوف ،مركز لتحفيظ القران ،محالت
الوضوء ،مطعم ،كافرتيا ،ويوجد مكتب تعريف ايضا وما
.شابهه من افرع اجتامعية
وال زالت اماكن املناظر الطبيعية والبنية االجتامعية واالماكن
الرتفيهية للشباب التابعة للكلية(املجموعة) قيد االنشاء
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جامع موالنا أنقرة

مساجدنا

جامع موالنا أنقرة

تقدر املساحة املخصصة للجامع حوايل  14الف مرت مربع،
وسيتم إنشاء الجامع عىل مساحة تقدر بــ  8.262مرت مربع
تقريبا
ويوجد داخل كلية (مجموعة) املسجد مركزا لتحفيظ القران
الكريم ،ومكتبة ،وصالون للمحارضات و صالونات مخصصة
للقراءة الخاصة
وقد تكفلت بلدية محافظة انقرة بإنشاء الجامع والكلية
(املجموعة) التي تم تحضري مرشوعها من قبل الوقف الديانة
الرتيك
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جامع باتنوس آغري

مساجدنا

جامع باتنوس آغري

يتم إنشاء الجامع يف مركز باتنوس ،ويعترب هذا الجامع من
أكرب الجوامع يف املدينة
وقد جسدت هندسته املعامرية جامع سليامنية ،وتعترب
هندسته املعامرية يف طياتتها الهندسة املعامرية العثامنية
القدمية مع التكنلوجيا الحديثة
وتبلغ مساحة االنشاء  4االف و  875مرت مربع ويسع  3االف
شخص ألداء العبادة يف آن واحد
وتحتوي أرضية الجامع عىل قاعة املحارضات ومصىل للنساء
وأفرع التعليم ومكتبة وغرف للموظفني وأماكن للعب األطفال
وقد تم االنتباه يف هذا املسجد ما يحتاجه كبار السن
واملعوقني ألداء عبادتهم وسد احتياجاتهم

www.tdvcamiler.com
85

جامع نهال اتاكاش اسكندرون

مساجدنا

جامع نهال اتاكاش
اسكندرون

يتم إنشاء أرضية الجامع عىل نقطة التقاء شوارع
جنكيز طوبال وأتاتورك بلفار وعصمت إنونو عىل ساحل
االسكندرون .وحني تضع املوقع نصب العني تحس بصفة
الهيبة لهذا املرشوع
ويتكون الجامع من قبة رئيسية يحيطها أربعة اقواس.
وتتشكل جهة مدخله عىل تاج حاد وحني تتقدم تواجه
القبب الثنتني من جهة البحر عىل الشكل الهرمي يعطي
الهيبة من الجهة الداخلية
ويتم إنشاءه عىل الكتلة الكالسيكية وبالتعبري الحديث
مجمع يضم العنرصين العثامين والسلجوقي ليخلق رونقا
آخر .وتم إنشاء شبابيك كبرية لتأمني االنارة للجامع وكذلك
تحاط جبهات املسجد بحزام حاد وبهذا يكون الجامع من
االماكن التي تحمل يف طياتها الراحة واالنرشاح
وسيتم إنشاء قبة املسجد املركزية عىل ارتقاع يقدر بــ 26
مرت ويبلغ قطرها حوايل  18مرت  .ويوجد يف املسجد منارتني
ذو الرشفة الواحدة يبلغ ارتفاعهن حوايل  40مرت .وتبلغ
مساحة الجامع حوايل  1800مرت مربع ويسع لــ 2500
مصيل ألداء عبادتهم يف وقت واحد .وتبلغ مساحة الجلوس
االرضية حوايل الف و 500مرت مربع وتقدر املساحة مع
املحفل حوايل الف و 800مرت مربع
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جامع أصحاب الكهف آفشني-كهرمان ماراش

مساجدنا

جامع أصحاب الكهف
آفشني-كهرمان ماراش

وسيتم إنشاء جامع أصحاف الكهف آفشني يف مركز آفشن
عىل مساحة تقدر بــ  3.050مرت مربع
وتم تصميم الجامع عىل االصول الكالسيكية العثامنية السادة
ممزوجة باملعامرية السلجوقية وتم إنشاء مدخل الجامع عىل
شكل تاج مشابها ملدخل الكلية (املجموعة) املوجودة فوق
مغارة أصحاب الكهف آفشني .وتم إنشاء منارته عىل هيئة
دقيقة عىل أسلوب املنارات املوجودة يف املدرسة
وتم إنشاء الجامع عىل خطة بناء مثانية محتويا عىل قبة
مركزية تحيطها أربع نصف قبب وتقدر مساحة االنشاء كاملة
بــ  2800مرت مربع وميكن أن يؤدي  2000شخص عبادتهم
يف آن واحد
ويوجد يف طابق أرضية الجامع قاعة املحارضات ومركزا
لتحفيظ القران الكريم ومكتبة ويوجد هناك أماكن للدروس
ومحالت للوضوء أيضا
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الجامع الكبري رسهات أردهان

مساجدنا

الجامع الكبري رسهات
أردهان

وسيتم انشاء الجامع عىل املعامر العثامين القديم ذو املنارة
يف مركز أردهان
وتقدر مساحة الجامع بحوايل  4000مرت مربع وبعد االنتهاء
من بنائه يسع لــ  2000شخص بأداء عبادتهم يف وقت واحد
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غازي عنتاب جامع اإلفتاء

مساجدنا

غازي عنتاب جامع اإلفتاء

تم تخطيط البناء لجامع االفتاء يف غازي عنتاب عىل ان يكون
عىل هيئة مغلقة ضمن مساحة  710مرت مربع
يحتوي الجامع عىل مدخلني من الجهة الرشقية والغربية
أيضا ويوجد مدخال رئيسيا من الجهة الشاملية أيضا فتكون
باملجموع خمسة مداخل .وقد خصصت الجهة الغربية من
املداخل للنساء خاصة
ويسع الجامع لــ  1200شخص ألداء عبادتهم يف وقت واحد.
وقد تم تجهيز جهة الخروج الصحاب االحتياجات الخاصة
خاصة وكذلك تم تخصيص اماكن إقامة الصالة لهم أيضا
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جامع  H.İ.B.K.أتيمسقوت

مساجدنا

جامع  H.İ.B.K.أتيمسقوت

وقد تم إنشاء مرشوع الجامع يف ساحة عسكرية للعسكر
الذين يودون إقامة صالتهم يف أتيمسقوت
وصمم الجامع عىل االصول املعامر االناضول الرتيك مع عنارص
املعامر العثامين من شكل ليس فيه قبة .ويسع الجامع عىل
 550شخص ألداء عبادتهم يف وقت واحد
وتم تشييده يف مكان ملئ باألشجار ويحتل الدرجة االوىل
يف مرشوع بنائه الحجر واالخشاب .وتعترب االعمدة والغطاء
الخارجي عىل شكل يناسب املكان الخارجي وتم تزيني داخله
عىل األسلوب السلجوقي مام يجعل املكان دافئ
إن العمل بالرغم من سهولة إنشائه لكنه يحمل مزية االداء
الوضيفي واملنتدى الضخم
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الجامع املركزي إلسكندرون

الجوامع التي ال زالت قيد تحضري املرشوع داخل تركيا

الجامع املركزي إلسكندرون

مساجدنا

الجامع املركزي إلسكندرون

ويتم إنشاء الجامع املركز إلسكندرون يف ساحة الجامعة عىل
شارع إبراهيم كاره أوغلو يف مركز إسكندرون
ويتم انشاء املسجد عىل تخطيط مثاين ويحتوي عىل قبة
مركزية تحيطها أربعة قبب نصفية
وأخذ يف عني االعتبار هندسته املعامرية ان تكون عىل االسلوب
العثامين الكالسييك وحدة الفكر وتجسيد خطة القبة املركزية
وسيتم إنشاء القبة املركزية عىل ارتفاع يبلغ  40مرتا وقطر
يقدر بــ  26مرت تقريبا .ويوجد يف الجامع أربع منارات ذو
الرشفات الثالثة يبلغ ارتفاع املنارة  80مرتا
وتقدر مساحة ساحة الجامع بــ  6االف و  750مرت مربع.
وميكن لــ  7االف شخص ان يؤدوا الصالة يف ان واحد .وتبلغ
مساحة الطابق السفيل بــ  3االف و 500مرت مربع وتبلغ
مجموعة املساحة مع االرضية  10االف مرت مربع
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الجوامع التي أنشئت خارج البلد من قبل
الوقف الديانة الرتيك

مساجدنا

املساجد التي تم إنشائها باسم وقفنا
لقد انفق إىل يومنا هذا  48.5مليون دوالر إلنشاء
الجوامع و  4مليون دوالر لتعمري الجوامع .ومن جانب
تم رصف قرابة  47مليون دوالر و  755الف يورو كدعم
مادي لــ  209من الجوامع يف  51دولة .وتم رصف مالزم
للبناء ايضا لــ  60من الجوامع بقيمة  699الف دوالر

الجوامع التي تم إصالحها
جامع قبا
جامع باكو تازبري
جامع الفاتح دررس
جامع الفرهادية
جامع قرية جبيل السيد عيل
جامع قرية تفليس مارنوعيل لغبادين
جامع الوسط باتوم
جامع الفوتساال
جامع الكوك كوز
جامع يفباتوريا جومعا هان
جامع منطقة تومن كاما
جامع هاركوف

اذربيجان
االرنئوط  /البانيا
البوسنة والهرسك
بلغاريا
كورجستان
القرم
تاتاريستان
اوكرانيا

مركز الديانة االمرييك
جامع الشهداء باكو
جامع كاراجوكر
جامع جوروم لوالر يافالك
جامع مهت آباد
جامع قوصار مصطفى كازدال
جامع ليك
جامع اشكودرا
جامع منيسك
جامع كوراز شهري كايرصي
جامع َّتسني
كلية وجامع السلطان عبد الجميد الثاين
جامع الفاتح
جامع العثامنيني
جامع بوكامن بخارى
جامع ميجورين
جامع تولكار
جامع نيكواليفكا
جامع الشيخ أحمد اليسفي
جامع كرنة نورالديني أرسني باشا
جامع كوجار
جامع عيىس َب
مصىل فيلنيوس
جامع السلطان ايوب
جامع كازم كاربكر باشا
جامع الخليفة أبوبكر فونتاين
جامع االمام عيل صاري سو
جامع الفاتح زاالتا بويل
جامع االمري سلطان باهجة رسايي زالن كوي
جامع الخليفة عثامن كروسيك
جامع السيدة صلبية أندروسوفا
جامع االمام االعظم كاميكا
جامع الحاج عارف منطقة اسامعيل يب
الجامع الرئييس مقديشو
جامع قرية كبجاك
جامع الغازي ارتغرك آشك آباد

الواليات املتحدة االمريكية
اذربيجان
االرنئوط  /البانيا
بالروسيا
البوسنة والهرسك
جيبويت
الفلبني
هايتي
كازاكستان
جمهورية شامل قربص الرتكية
قرغيزستان
كوسوفا
لتوانيا
مايل
ناخي تشيفان

القرم

الصومال
تركامنستان
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هناك  ١٢٧جامعا هدمت من قبل حزب العامل
الكردستاين قمنا بإنشائها

مساجدنا

 127جامعا تعرضت للهجامت االرهابية من قبل الحزب
العامل الكردستاين يف رشق وجنوب رشقي تركيا قام
وقف الديانة الرتيك بإصالحها وإعادتها فتحها للعبادة.
وبعد االنتهاء من الجوامع التي الزالت تحت االعامر
يصبح عدد الجوامع أكرث من 150جامع تم فتحها من
قبل وقف الديانة الرتيك
ضمن حملة (وقت تضميد الجراح االن) قام وقف
الديانة الرتيك و رئاسة الشؤون الدينية بإمتام إصالح 127
جامعا تعرضت للتخريب عىل يد الحزب االرهايب حزب
العامل الكردستاين يف رشق و جنوب رشقي تركيا ايضا.
وسيتم إعامر املساجد التي ال زالت يف اماكن العمليات
العسكرية بعد تطهريها من الجامعات االرهابية
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بصمة (قامش) عىل
جوامع العامل
يقوم وقفنا باالشرتاك مع (قامش آش) مبشاريع الجوامع يف العامل
من أجل دعم الحمالت التي يقوم بها الوقف الديانة الرتيك ومن
أجل احياء الحضارة القدمية وتراثنا العريق قمنا بتأسيس (قامش) عام
 25مايس  1983ومن اجل دعم الوقف الديانة الرتيك ودعم رئاسة
الشؤون الدينية وتحقيق غايته وتطويرها قام (قامش) بالفعاليات
الصناعية والتجارية أيضا
وبصفتها ذات خربة وكفاءة التي اكتسبتها منذ  30عاما تقوم باملشارع
وتقديم االستشارات والخدمات التعهدية يف تركيا وخارجها ايضا عىل
ان لها الصدارة يف مجالها
وتعمل (قامش) بشكل أكرث عىل املشاريع الدينية واىل يومنا هذا
قامت بأعامل مشاريع الجوامع ومراكز تحفيظ القران الكريم
ومجموعات االفتاء ومساكن للطلبة ومدارس ومراكز االعامل وأماكن
الضيوف واملستشفيات وما شابه ذلك من املشاريع
ومبا ان (قامش) لها الخربة الكبرية يف مجال االعامر والتعديل واالصالح
يف داخل البلد وخارجها لذلك لها أهمية كبرية وموقعا عريقا يليق
باالحرتام يف املجال البنايئ
ويتم إعامل البيبان والشبابيك واملنرب وكرايس الوعظ واملحراب يف
رشكة اعامر الجوامع وصناعة االخشاب التاريخية كازان انقرة (قامش).
ومن أجل املحافظة عىل التاريخ العثامين السلجوقي االسالمي الرتيك
تقوم بإنشاء ما يلزم ذلك يف الرشكة ويقوم الوقف الديانة الرتيك بعد
ذلك بإرسالها إىل الجوامع التي يقوم بإنشائها وإعامرها

مساجدنا
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ابينية االماكن التعليمية
ومساكن الطلبة

إعامل القبب والسقوف
وجمع أنواع أبينة االماكن
الدينية والجوامع

أبينة الخدمات االجتامعية
والعمومية

املناطق السكنية والتجارية

مشارع إعادة الهيكلية

املجاالت التي تقوم بها
رشكة (قامش) والتي تعد
الفريدة من نوعها يف إنشاء
األعامل الدينية وخصوصا يف
مشاريع الجوامع هي:

مشاريع إعادة االعامر

أعامل التعديل واالصالحات

االماكن الصحية
أعامل التقوية والحامية
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