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)أ( اﳌؤ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻼت العلمية:
الدكتوراة اللغة العر ية وآدا ا ،جامعة جوا ر ﻻل رو ،نيو دل
الب الور ا التدر ب وال بية ،جامعة الي وت
اﳌاجست الفلسفة اللغة العر ية )ما قبل الدكتوراة( ،جامعة جوا ر ﻻل رو ،نيو دل
ش ادة لية الوطنية لﻸساتذة باللغة العر ية
اﳌاجست اللغة العر ية وآدا ا ،جامعة ك
الب الور وس اللغة العر ية وآدا ا ،جامعة ك
ش ادة الدبلوم اللغة العر ية مﻦ العر ية بالراديو ،مﺼر
ش ادة الفاضل الشر عة سﻼمية ،جامعة اﳌناية سﻼمية ،ك
ش ادة العالم الشر عة سﻼمية ،جامعة اﳌناية سﻼمية ،ك
ش ادة تجو د تﻼوة القرآن الكر م ،جامعة اﳌناية سﻼمية ،ك
الدبلوم اللغة ردية ،NCPUL ،ح ومة ال ند ،نيو دل

)ب( التخصص:

قواعد اللغة العر ية )النحو العر ي( ،دب العر ي ال ندي

)ج( ا لقات التدر ية
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

ورشة عمل لعشرة أيام اللغة نجل ية ﳌعل اﳌدرسة )كيفية عليم اللغة جني ية(٢٠٠٩ ،م
ورشة عمل ليوم ن عﻦ ال نامج التعلي للغة العر ية ،جامعة ك ٢٠١٠ ،م
ورشة عمل التدر ية اﳌتقدمة لستة أيام اللغة نجل ية ﳌعل اﳌدرسة )كيفية عليم اللغة جني ية(٢٠١١ ،م
ورشة عمل التدر ية لعشرة أيام حول طر قة تدر س اللغة العر ية الفعا ٢٠١٢ ،م
ورشة عمل لثﻼثة أيام عﻦ ال نامج التعلي ﻷفضل العلماء اللغة العر ية ،جامعة ك ٢٠١٢ ،م

)د( الكتب:
 .١البتﻼت  -ال ند
 .٢الشاه و ﷲ الد لوي و ة ﷲ البالغة  -ال ند
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 .٣مختارات مﻦ الشعر العر ي ا ديث  -ال ند
 .٤منتخبات مﻦ الشعر العر ي اﳌعاصر  -ال ند
 .٥اللغة العر ية تاميل نادو القرن ن التاسع عشر والعشر ﻦ  -العراق
 .٦اﳌنظومات  -العراق
 .٧أجناس الوسطى  -ال ند
 .٨س ل العوامل  -ال ند
 .٩كتاب العر ية  -ا زء ول  -ال ند
 .١٠كتاب العر ية  -ا زء الثا ي  -ال ند
 .١١كتاب العر ية  -ا زء الثالث  -ال ند
 .١٢كتاب العر ية  -ا زء الرا ع  -ال ند
)ه( اﳌشروع
 .١دور ال ليات العر ية تطور دب والثقافة جنوب ك ٢٠١٤ ،م
)ح( اﳌقاﻻت
) (aاﳌقاﻻت العر ية ا ﻼت ا كمة العلمية
 .١أ مية دراسات الشاه و ﷲ الد لوي ذا العﺼر القلق  -مجلة الفرقان
 .٢الشعر العر ي ال ند :مبدأوه و تطوره – مجلة الفيﺼل دبية
 .٣اﳌعد ي :رمز مة اﳌضط دة  -مجلة الفرقان
 .٤الشيخ نلي وت ﷴ ع مسليار :م الدراسات التار خية  -مجلة البحوث
 .٥و ﷲ الد لوي الواسطة ب ن العرب و ال ند  -مجلة العر ية
 .٦العالم ال ندي ﷴ اسماعيل الندوي  – -مجلة الفيﺼل دبية
 .٧تطور الدراسات العر ية التاميل نادو القرن ن التاسع عشر و العشر ﻦ – مجلة ك
 .٨العالم التامي ﷴ إسماعيل الندوي وخدماته لﻸدب العر ي – مجلة العاصمة
 .٩الشيخ ز ﻦ الديﻦ مخدوم الﺼغ – مجلة ثقافة ال ند
 .١٠العالم التامي ﷴ إسماعيل الندوي وخدماته لﻸدب العر ي – ال وة سﻼمية
 .١١اﳌدارس سﻼمية وﻻية تاميل نادو ال ندية  -مجلة ثقافة ال ند
 .١٢تجا ات ا ديثة لتعليم اللغة العر ية ا امعات ال ندية  -مجلة ك
 .١٣كتاب فتح اﳌع ن وم انته الفقه الشاف – مجلة البحوث ،لية الفنون والعلوم ا ومية ،اسر ود
 .١٤اﳌرأة الر يع العر ي – مجلة ك
 .١٥سورة اﳌ ان اﳌقدس الشعر العر ي السعودي :مكة اﳌكرمة واﳌدينة اﳌنورة – نموذجا – مجلة ك
 .١٦اﳌدائح النبو ة وﻻية تاميل نادو – مجلة الر حان ،و ناد
 .١٧أعﻼم ضة الدراسات العر ية و سﻼمية ك  -مجلة ثقافة ال ند
 .١٨النقل البناء الﺼر  :دراسة تحليلة – مجلة ك
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 .١٩ظا رة ا سوف عض كتب ال اث العل العر ي سﻼمي :دراسة تحليلية – مجلة ك
 .٢٠الدراسات البحثية العر ية ا امعات ال ندية – مجلة ك
 .٢١ا ليل وموقفه مﻦ ظا رة دوات اﳌركبة الكﻼم – مجلة ك
 .٢٢القيم خﻼقية مثال ب ن العر ية و ردية :دراسة تطبيقية مقارنة – مجلة ك
 .٢٣صورة العميل الشعر الشع ا زائري )مقارنة تأو لية ﳌقاطع مختارة( – مجلة ك
راء ال ند نظر ﷴ ناصر العبودي – مجلة ك
.٢٤
) (bاﳌقاﻻت العر ية ا ﻼت العلمية غ ا كمة
 .١ا امعة اﳌنانية سﻼمية وآثار ا ا الدة – مجلة اﳌنة ،جامعة اﳌنانية سﻼمية
 .٢تأث اللغة العر ية ثقافة ك – مجلة النور ،لية م.س.م .ادا ال
) (cاﳌقاﻻت اﳌلياﳌية
 .١العالم الكب الذي ض حياته ل ا للتار خ  -مجلة ال ستان
 .٢جامعة جوا ر ﻻل رو – يفة ماترفومي
 .٣تار خ اللغة العر ية ال ند – شرة معل اللغة العر ية
 .٤ستاذ ف .عبد الرحيم  -شرة معل اللغة العر ية
 .٥ا روف ال ائية ) نجل ية( – مجلة لية ال يب وال بية
 .٦تجر ة ا ياة ال لية  -مجلة لية ال يب وال بية
 .٧القا ا كيم – ترجمة مﻦ العر ية إ لغة ماﻻيالم  -مجلة ال ستان
)ط( اﳌداخﻼت اﳌؤتمر
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣
.١٤
.١٥

تطو ر الشعر العر ي ال ند ،جامعة ك
النظرات ا ديثة نحو التعليم العر ي مستوى الب الور وس ،لية صدقة ﷲ أبا ،تاميل نادو
تأث ألف ليلة وليلة أدب اﳌلياﳌية ،جامعة جو رﻻل رو ،نيو دل
مسا مة نلي وت ﷴ ع مسليار التار خ سﻼمي ،جامعة جو رﻻل رو ،نيو دل
مسا مة علماء تاميل نادو تفس القرآن الكر م وترجمته ،جامعة ك
مسا مة تاميل نادو الدراسات سﻼمية ،مؤتمر التاميل الكﻼسي ي العال  ،تاميل نادو
تار خ اللغة العر ية وتطور ا ،لية صدقة ﷲ أبا ،تاميل نادو
مسا مة تاميل نادو دب العر ي ،جامعة الي وت ،ك
ة سﻼم أبو حامد الغزا و سلوكه التﺼوف ،لية ميﻼد شر ف ،ك
أعمال سيد عبد الرحمﻦ درو مﻦ دولة مارات العر ية اﳌتحدة
منا تدر س اللغة العر ية اﳌدارس الدي ية ،لية ز ر ،آلواي ،ك
التفس اللغو ة للقرآن الكر م ،قسم اللغة العر ية ،جامعة مدراس
أ مية أ ل الب ت ضوء رسائل النور للنورر  ،جامعة ملية إسﻼمية ،نيو دل
أ مية ا ديث النبوي سﻼم ،لية جمال ﷴ ،تاميل نادو
اﳌسؤوليات جتماعية ضوء القرآن الكرم وا ديث النبوي ،لية سيدة حميدة ،تاميل نادو
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.١٦
.١٧
.١٨
.١٩
.٢٠
.٢١
.٢٢
.٢٣
.٢٤
.٢٥
.٢٦
.٢٧
.٢٨
.٢٩
.٣٠
.٣١
.٣٢
.٣٣
.٣٤
.٣٥

بتدائية ،لية تدر ب اﳌدرس ن ،الي وت
اﳌشكﻼت ال يواج ا مدرسو اللغة العر ية مدارس ك
العﻼقة اللغو ة ب ن العر ية واﳌلياﳌية ،قسم اللغو ات ،جامعة ك
ال لمات العر ية اﳌستخدمة لغة ماﻻيالم ،قسم اللغةالعر ية ،لية أفياقوري ،وﻻية آسام
دراسة عﻦ اللغات ال ندية اﳌؤثرة بالعر ية مع إشارة خاصة إ اللغة العر ية التاميلية ،قسم اللغو ات ،جامعة ك
مية اللغو ة ﳌﻼياﳌية أ ل مابيﻼ ،قسم اللغو ات ،جامعة ك
أسرة أئمة البقيع ك ومسا ما م ترقية مة اﳌسلم ن ك  ،العتبة القلمية اﳌقدسة ،العراق
تنمية ال ﺼية ضوء ا ديث الشر ف ،قسم اللغةالعر ية ،لية صدق ،تاميل نادو
تفس القرآن ،قسم اللغةالعر ية ،جامعة عالية ،لكتا
أسلوب ستاذ سعيد النور
سرة اﳌع ية ايل باتنام ،قسم الفقه وأصول الفقه ،لية دار ال دى ،شمادو
مسا مات ال ساء دب مارا ي ،قسم اللغة العر ية ،جامعة الي وت
النظرة ا ديثة نحو التعليم العر ي مستوى ا امعات ال ندية ،مركز البحث العل والتق لتطو ر اللغة العر ية،
ا زائر
راء ال ند الذي شا د ﷴ ناصر العبودي ،محافظ اﳌ رجان الثقا الدو لﻸدب والكتاب والشعر ،ا زائر
تار خ الرسول الكر م ﷴ ﷺ ،لية سيدة حميدة ،تاميل نادو
الدراسات البحثية العر ية ا امعات ال ندية ،قسم اللغة العر ية ،جامعة الي وت
مسا مات اﳌسلمات ال نديات مجال ال بية ،لية الدراسات سﻼمية والعر ية للبنات ،جامعة ز ر ،مﺼر
’الوفاء‘ الشعر العر ي – شعر ز نموذجا ،مركز الدراسات العر ية و فر قية ،جامعة جو رﻻل رو ،نيو دل
الشعر العر ي تاميل نادو ،قسم اللغة العر ية ،جامعة لية إسﻼمية ،نيو دل
أ مية اللغة العر ية العﺼر ا ديث ،قسم اللغة العر ية ،جامعة ك
ابﻦ بطوطة السف اﳌغر ي الرابط ب ن أفرقيا وال ند ،اﳌغرب
طرق س يل تدر س النحو العر ي :كتاب ‘القواعد العر ية اﳌ سرة’ نموذجا

)ي( م سق اﳌؤتمرات والندوات
) (aنائب م ن العام
.١
.٢
.٣
.٤

الندوة الدولية حول القرآن الكر م٢٠١٠ ،م
الندوة الدولية حول العﻼقات ال ندية باﻹمارات العر ية اﳌتحدة٢٠١١ ،م
الندوة الدولية حول ا ديث النبوي الشرف٢٠١٢ ،م
الندوة الدولية حول الر يع العري٢٠١٣ ،م

) (bم ن العام

 .٥الندوة الدولية حول اللغة العر ية وآدا ا عد ١٩٧٠م  ،ف اير ٢٠١٥م
 .٦اﳌؤتمر الدو الثا ي حول القرآن الكر م ،أبر ل ٢٠١٥م
 .٧اﳌؤتمر الدو حول شأة وتطور أدب طفال اللغة العر ية ،يناير ٢٠١٦م
 .٨اﳌؤتمر الدو حول التعليم و خﻼق ضوء رسائل النور لسعيد النور  ،ف اير ٢٠١٦م
 .٩الندوة الوطنية حول كتاب مام أ ي ا سﻦ ع الندوي "ماذا خسر العالم بانحطاط اﳌسلم ن"٢٠١٦ ،م
 .١٠اﳌؤتمر الدو التاسع حول عليم اللغة العر ية للناطق ن غ ا :توقعات وتحديات ،ف اير ٢٠١٧م
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 .١١اﳌؤتمر الوط
 .١٢اﳌؤتمر الدو
 .١٣اﳌؤتمر الوط
 .١٤اﳌؤتمر الوط
 .١٥اﳌؤتمر الدو

حول الشيخ ز ﻦ الديﻦ ا دوم الثا ي الدراسات العر ية و سﻼمية ،أكتو ر ٢٠١٧م
العاشر حول منا تدر س اللغة العر ية ،ف اير ٢٠١٨م
حول دب العر ي بفلسط ن ،أكتو ر ٢٠١٨م
حول اللغة العر ية وتحديات ال وض ،د سم ٢٠١٨م
ا ادي عشر حول ال امج التعليمية اﳌس ندة علىالقيم ودور ا بناء ال ﺼية ،ف اير ٢٠١٩م

)ك( م سق الورشات العلمية  /الدورات التدر ية ) م ن العام(
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

ورشة عمل لعشرة أيام حول اللغة العر ية ﳌناسبات مختلفة٢٠١٦ ،م
ورشة عمل التدر ية لثﻼثة أيام حول تدر س العناصر واﳌ ارات اللغو ة٢٠١٧ ،م
ورشة عمل التدر ية لثﻼثة أيام حول ال مجة اللغو ة العﺼ ية٢٠١٨ ،م
ورشة عمل التدر ية ﻷرعة أيام حول منا الدراسات لتعليم اللغة العر ية لغ الناطق ن ا٢٠١٨ ،م
الدورة التدر ية مسة أيام حول الطرق اﳌستجدة تدر س اللغة العر ية والقيادة ادمية٢٠١٨ ،م

.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

نائب رئ س التحرر لة ك مﻦ جامعة ك مﻦ ٢٠١٠م إ يناير ٢٠١٣م
مدير التحرر لة ك مﻦ جامعة ك مﻦ يوليو ٢٠١٣م إ ٢٠١٤م
رئ س التحرر لة ك مﻦ جامعة ك مﻦ ٢٠١٥م إ ن
عضو ال يئة س شار ة مجلة جيل العلوم سانية و جتماعية
عضو ال يئة العلمية مجلة مجلة البحوث والدراسات سانية امعة  ٢٠أوت -١٩٥٥سكيكدة ،ا زائر
عضو ال يئة س شارة  -يفة اللغة العر ية

)ل( تحر را ﻼت

)م( البﻼد ال زار ا
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

سر ﻼن ا
اﳌملكة العر ية السعودية
قطر
ا زائر
مﺼر
أبو ظ
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