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ة الذاتية   الس

ي .د   تاج الدين املنا

ية  ستاذ املساعد س قسم اللغة العر   ورئ

 ، ترفاندرامجامعة ك

ند  ،والية ك    695581 - ال

وال   00919446827141: ا

ي و لك يد   thajudeenmannani@gmail.com:  ال

ب[   ])Trivandrum( ترفاندرام الدومطار : املطار القر

 

الت امل )أ(   :العلميةؤ

ية اةدكتور ال • ا  اللغة العر رو ، وآدا ر الل    ، نيو دلجامعة جوا

بية • ب وال ا  التدر الور وتالب الي  ، جامعة 

ية )ستعداد للدكتوراة( ما قبل الدكتوراة • رو ،  اللغة العر ر الل    نيو دل، جامعة جوا

ادة • يةبال لألساتذة لية الوطنية ش   لغة العر

ية اجست امل • ا اللغة العر   جامعة ك، وآدا

يةال • وس  اللغة العر الور ا ب  جامعة ك، وآدا

ادة الدبلوم  • ية  ش ية بالراديو مناللغة العر  ، مصرالعر

ادة الفاضل   • سالميةش عة    ، كسالمية املنايةجامعة ، الشر

ادة العالم   • سالميةالشرش سالمية، ك، عة   جامعة املناية 

ادة  • دش م القرآن تالوة تجو سالمية، كالكر  ، جامعة املناية 

رديةال • ند، نيو دل ،NCPUL، دبلوم  اللغة  ومة ال  ح
 

  :التخصص )ب(

ية قواعد ي( اللغة العر ي ال ،)النحو العر  نديدب العر

ية )ج( لقات التدر   ا

ية ملعل املدرسة ورشة  .1 نجل ية(عمل لعشرة أيام  اللغة  جني عليم اللغة   م2009، )كيفية 

2.  ، ية، جامعة ك نامج التعلي للغة العر ن عن ال  م2010ورشة عمل ليوم

ية ملعل املدرسة  .3 نجل ية املتقدمة لستة أيام  اللغة  عليم اللغة (ورشة عمل التدر يةكيفية   م2011، )جني

4.  ، ية الفعا س اللغة العر قة تدر ية لعشرة أيام حول طر  م2012ورشة عمل التدر

5.  ، ية، جامعة ك نامج التعلي ألفضل العلماء  اللغة العر   م2012ورشة عمل لثالثة أيام عن ال

 :الكتب )د(

ند -  تال تبال .1  ال

ل شاه و هللال .2 ة هللا البالد ند - ةلغاوي و  ال



2 
 

ديث  .3 ي ا ند - مختارات من الشعر العر  ال

ي املعاصر  .4 ند - منتخبات من الشعر العر  ال

ن  .5 ن التاسع عشر والعشر ية  تاميل نادو  القرن  العراق - اللغة العر

 العراق - املنظومات  .6

ند -أجناس الوسطى  .7  ال

ل العوامل  .8 ند - س  ال

ية .9 ول  -  كتاب العر زء  ند - ا  ال

يةكتاب ال .10 ي  -  عر زء الثا ند - ا  ال

ية .11 زء الثالث  -  كتاب العر ند -ا  ال

ية .12 ع  -  كتاب العر زء الرا ند -ا  ال

  املشروع )ه(

ية  .1 ليات العر دب والثقافة  جنوب كدور ال   م2014،  تطور 

  املقاالت )ح(

)a (ية املقاالت الت العر كمة العلمية  ا   ا

مية دراسات الشا .1 ذا العصر القلق أ لوي     مجلة الفرقان - ه و هللا الد

ند .2 ي  ال  دبية لفيصل امجلة  –مبدأوه و تطوره : الشعر العر

ي .3 دة : املعد مة املضط  مجلة الفرقان - رمز 

وت دمحم ع مسليار .4 خية : الشيخ نلي  مجلة البحوث - م الدراسات التار

ن العر  .5 لوي الواسطة ب ند و هللا الد ية - ب و ال   مجلة العر

ندي دمحم اسماعيل الندوي  .6  دبيةمجلة الفيصل  – - العالم ال

ن  .7 ن التاسع عشر و العشر ية  التاميل نادو  القرن  مجلة ك –تطور الدراسات العر

ي  .8  مجلة العاصمة –العالم التامي دمحم إسماعيل الندوي وخدماته لألدب العر

ن الدين م .9 ند –خدوم الصغ الشيخ ز  مجلة ثقافة ال

ي  .10 سالمية –العالم التامي دمحم إسماعيل الندوي وخدماته لألدب العر وة   ال

ندية  .11 سالمية  والية تاميل نادو ال ند -املدارس   مجلة ثقافة ال

ندية  .12 امعات ال ية  ا ديثة لتعليم اللغة العر ات ا  ك مجلة - تجا

انته  الفقه الشاف كتاب فتح امل .13 ن وم ود –ع اسر ومية،  لية الفنون والعلوم ا  مجلة البحوث، 

ي  .14 يع العر  مجلة ك –املرأة  الر

ي السعودي .15 ان املقدس  الشعر العر  مجلة ك –نموذجا  –مكة املكرمة واملدينة املنورة : سورة امل

ة  والية تاميل نادو  .16 نادم –املدائح النبو حان، و  جلة الر

سالمية  ك .17 ية و ضة الدراسات العر ند -أعالم   مجلة ثقافة ال

 مجلة ك –دراسة تحليلة : النقل  البناء الصر .18
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سالمي .19 ي  اث العل العر عض كتب ال سوف   رة ا  مجلة ك –دراسة تحليلية : ظا

امعات .20 ية  ا ندية  الدراسات البحثية العر  مجلة ك –ال

دوات املركبة  الكالم  .21 رة  ليل وموقفه من ظا  مجلة ك –ا

ردية .22 ية و ن العر مثال ب خالقية    مجلة ك –دراسة تطبيقية مقارنة : القيم 

زائري  .23 لية ملقاطع مختارة(صورة العميل  الشعر الشع ا  مجلة ك – )مقارنة تأو

ند  نظر دمحم ناصر العبوديرا .24  مجلة ك – ء ال

خر لألدب املقارن  .25 سية أنموذجا"الوجه   مجلة ك - " املدرسة الفر

ي .26 س النحو العر يل تدر س سرة‘كتاب : طرق  ية امل وت -   نموذجا’ القواعد العر الي  مجلة 

ند  .27 ية بال ية  املدارس الدي عليم اللغة العر ردنمجلة جرش الثقافية - تحليل من   ، 

)b (ية املقاالت الت العر كمة  ا   العلمية غ ا

الدة  .1 ا ا سالمية وآثار امعة املنانية  سالمية –ا  مجلة املنة، جامعة املنانية 

ية  ثقافة ك  .2 لية م –تأث اللغة العر ال. م.س.مجلة النور،   ادا

)c (امللياملية املقاالت  

خ ا .1 ا للتار ل ستان - لعالم الكب الذي ض حياته   مجلة ال

رو  .2 ر الل   يفة ماترفومي –جامعة جوا

ند  .3 ية  ال خ اللغة العر ية –تار  شرة معل اللغة العر

ية -عبد الرحيم . ستاذ ف .4  شرة معل اللغة العر

ائية  .5 روف ال ية(ا بية –) نجل يب وال لية ال  مجلة 

لية  .6 ياة ال ة ا بية - تجر يب وال لية ال  مجلة 

كيم  .7 ية إ لغة مااليالم –القا ا ستان -  ترجمة من العر  مجلة ال

   املؤتمر داخالتامل) ط(

ند، جامعة ك .1 ي  ال ر الشعر العر  تطو

لية صدقة هللا أبا، .2 وس،  الور ي  مستوى الب ديثة نحو التعليم العر  تاميل نادو النظرات ا

رو، نيو دل .3 رالل   تأث ألف ليلة وليلة  أدب امللياملية، جامعة جو

رو، نيو دل .4 رالل  سالمي، جامعة جو خ  وت دمحم ع مسليار  التار مة نلي  مسا

م وترجمته، جامعة ك .5 مة علماء تاميل نادو  تفس القرآن الكر  مسا

، تاميل نادو .6 ي العال سالمية، مؤتمر التاميل الكالسي مة تاميل نادو  الدراسات   مسا

لية صدقة هللا أبا، تاميل نادو .7 ا،  ية وتطور خ اللغة العر  تار

وت، ك .8 الي ي، جامعة  دب العر مة تاميل نادو    مسا

لية م .9 سالم أبو حامد الغزا و سلوكه  التصوف،  ف، كة   يالد شر

ية املتحدة .10 مارات العر درو من دولة   أعمال سيد عبد الرحمن 

ر، آلواي، ك .11 ز لية  ية،  ية  املدارس الدي س اللغة العر  منا تدر

ية، جامعة مدراس .12 م، قسم اللغة العر ة للقرآن الكر  التفس اللغو
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ت  ضوء رسائل النور للنور  .13 ل الب مية أ ، جامعة ملية إسالمية، نيو دلأ  ر

لية جمال دمحم، تاميل .14 سالم،  ديث النبوي   مية ا  نادو أ

جتماعية .15 لية سيدة حميدة، املسؤوليات  ديث النبوي،  م وا  نادو تاميل  ضوء القرآن الكر

لية ت .16 بتدائية،  ية  مدارس ك  ا مدرسو اللغة العر وتاملشكالت ال يواج الي ن،  ب املدرس  در

ات، جامعة ك .17 ية وامللياملية، قسم اللغو ن العر ة ب  العالقة اللغو

لية أفياقوري، والية آسام .18 ية،  ية املستخدمة  لغة مااليالم، قسم اللغةالعر لمات العر  ال

ندية املؤثرة  .19 ية التامبدراسة عن اللغات ال ية مع إشارة خاصة إ اللغة العر ات، جامعة كيليةالعر  ، قسم اللغو

ة مل .20 ل مية اللغو ات، جامعة كمابيالالياملية أ  ، قسم اللغو

، العتبة القلمية املقدسة، العراق .21 ن  ك مة املسلم م  ترقية  ما  أسرة أئمة البقيع  ك ومسا

ف .22 ديث الشر صية  ضوء ا ية،تنمية ال  لية صدق، تاميل نادو ، قسم اللغةالعر

ستاذ سعيد النور  تفسأ .23 لكتا، القرآن سلوب  ية، جامعة عالية،   قسم اللغةالعر

دى، شمادو .24 لية دار ال ايل باتنام، قسم الفقه وأصول الفقه،  ية    سرة املع

وت .25 الي ية، جامعة  ي، قسم اللغة العر مارا دب  ساء   مات ال  مسا

ية، النظرة ا .26 ر اللغة العر ندية، مركز البحث العل والتق لتطو امعات ال ي  مستوى ا ديثة نحو التعليم العر

زائر  ا

د دمحم ناصر العبودي .27 ند الذي شا زائرراء ال رجان الثقا الدو لألدب والكتاب والشعر، ا  ، محافظ امل

م دمحم ملسو هيلع هللا ىلص،  .28 خ الرسول الكر  لية سيدة حميدة، تاميل نادوتار

وت .29 الي ية، جامعة  ندية، قسم اللغة العر امعات ال ية  ا  الدراسات البحثية العر

ر، مصر .30 ز ية للبنات، جامعة  سالمية والعر لية الدراسات  بية،  نديات  مجال ال مات املسلمات ال  مسا

ي ‘ الوفاء’ .31 رو، نيو دل شعر ز نموذجا، مركز – الشعر العر رالل  قية، جامعة جو فر ية و  الدراسات العر

لية إسالمية، نيو دل .32 ية، جامعة  ي  تاميل نادو، قسم اللغة العر  الشعر العر

ية، جامعة ك .33 ديث، قسم اللغة العر ية  العصر ا مية اللغة العر  أ

ند .34 قيا وال ن أفر ي الرابط ب  املغرب، ابن بطوطة السف املغر

ي .35 س النحو العر يل تدر س سرة‘كتاب : طرق  ية امل  نموذجا’ القواعد العر

ية قادرة  للبحوث  العلوم ؟ .36   ل اللغة العر

ندية .37 ية ال ت الن ملسو هيلع هللا ىلص  املؤلفات العر ل ب ور أ  ظ
  

سق املؤتمرات )ي(   والندوات م

  )a( ن العام م   نائب 

م،  .1   م2010الندوة الدولية حول القرآن الكر

ية املتحدة،  .2 ندية باإلمارات العر   م2011الندوة الدولية حول العالقات ال

ف، الندوة الدولية حول ا .3   م2012ديث النبوي الشر

ي،  .4 يع العر  م2013الندوة الدولية حول الر

  )b (ن العام   م

عد  .5 ا  ية وآدا اير 1970الندوة الدولية حول اللغة العر   م2015م ، ف
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ل  .6 م، أبر ي حول القرآن الكر  م2015املؤتمر الدو الثا

طفال  اللغة ا .7 شأة وتطور أدب  ية، يناير املؤتمر الدو حول   م2016لعر

اير  .8 ، ف خالق  ضوء رسائل النور لسعيد النور  م2016املؤتمر الدو حول التعليم و

سن ع الندوي  .9 ي ا مام أ ن"الندوة الوطنية حول كتاب   م2016، "ماذا خسر العالم بانحطاط املسلم

غ  .10 ن  ية للناطق عليم اللغة العر اير : ااملؤتمر الدو التاسع حول   م2017توقعات وتحديات، ف

ر  .11 سالمية، أكتو ية و ي  الدراسات العر دوم الثا ن الدين ا  م2017املؤتمر الوط حول الشيخ ز

اير  .12 ية، ف س اللغة العر  م2018املؤتمر الدو العاشر حول منا تدر

ر  .13 ن، أكتو ي بفلسط دب العر  م2018املؤتمر الوط حول 

سم املؤتمر  .14 وض، د ية وتحديات ال  م2018الوط حول اللغة العر

اير  .15 صية، ف ا  بناء ال ندة علىالقيم ودور امج التعليمية املس ادي عشر حول ال   م2019املؤتمر الدو ا

سق ال) ك( ية/ ورشات العلمية م ن العام( الدورات التدر   )م

ية ملعمل لعشرة أيام ورشة  .1  م2016، ناسبات مختلفةحول اللغة العر

ية  .2 ةورشة عمل التدر ارات اللغو س العناصر وامل  م2017، لثالثة أيام حول تدر

ية  .3 يةورشة عمل التدر ة العص مجة اللغو  م2018، لثالثة أيام حول ال

ية أل  .4 عة ورشة عمل التدر ية  منا الدراسات لتعليمأيام حول ر االلغة العر ن   م2018، لغ الناطق

ادمية،  .5 ية والقيادة  س اللغة العر مسة أيام حول الطرق املستجدة  تدر ية   م2018الدورة التدر

الت )ل( ر ا   تحر

لة ك من جامعة ك من  .1 ر  س التحر  م2013م إ يناير 2010نائب رئ

لة ك من جامعة ك من يوليو  .2 ر   م2014م إ 2013مدير التحر

لة ك من جامعة ك من ر  .3 ر  س التحر ن م2015ئ  إ 

جتماعية .4 سانية و ة  مجلة جيل العلوم  شار س يئة   عضو ال

يئة العلمية  مجلة  .5 امعة عضو ال سانية  زائر، سكيكدة- 1955أوت  20مجلة البحوث والدراسات   ا

ة  .6 شار س يئة   يةيفة اللغة العر  -عضو ال
  

ا )م(   البالد ال زار

ا .1 الن  سر

ية السعودية .2  اململكة العر

 قطر .3

زائر .4  ا

 مصر .5

 أبو ظ .6

ي .7  املغرب العر

  العراق .8


