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كلمة املركز:

وتعّلمها  تلقيها  يف  ليس  العربية،  اللغة  مع  ممتد  عريق  تاريخ  للهند  كان  لقد 
فحسب، بل يف احلفاظ عليها، ونرشها، وحتقيق تراثها، والعناية بعلومها، حتى لقد 
َنَبَه يف اهلند علامء صاروا أساتذة للعربية يشار إليهم بالبنان، ويعّدون إذا عّد أعالم 

العربية وحراسها.
ويسعد مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية بمد صالته 
وتوثيقها مع اجلهات اخلادمة للعربية يف اهلند، ومع العلامء املختصني يف العربية من 
النتاج  من  جانب  عىل  العرب  وغري  العرب  املختصني  ُيْطِلَع  بأن  يسعد  كام  اهلنود، 

املعريف الرصني الذي أنجزه املتخصصون يف اجلامعات اهلندية.
ويضع املركز بني يدي القارئ الكريم هذا الدليل لألبحاث املنجزة يف اجلامعات 
ويطبعه  الندوي،  الدكتور مجشيد  ه  أعدَّ الذي  العريب،  العربية واألدب  اهلندية حول 

املركز بالتعاون مع جممع الفقه اإلسالمي باهلند.
وإن هذا النتاج )كاًم وكيفًا وتارخيًا( ليضع العرب أمام مسؤوليتهم يف دعم لغتهم 
لغة  تستحقه  ما  وإيالئها  وخارجها،  العربية  البالد  داخل  هويًة  وحتقيقها  ومتكينها 

القرآن من عناية واهتامم.
كام يرجو املركز أن يكون هذا الرصد مفتاحًا ملرشوعات علمية تستثمر ما أنجز 



-4-

يف  أثر  ذات  الحقة  مرشوعات  إلنجاز  وتتكامل؛  وتتعاون  سابقة،  مرشوعات  من 
العربية ونرشها داخل اهلند وخارجها.

العربية من اهلند، ويسعد بأن يطلق سلسلة  كام يمّد املركز يده للمتخصصني يف 
من األعامل العلمية والنشاطات العربية يف اهلند، ويأيت هذا الكتاب حلقة من سلسلة 

يعمل املركز عىل إطالقها تباعًا.
 بارك اهلل يف اجلهود، وسّددها، وأعاننا عىل قضاء بعض حق العربية .
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البحوث اجلامعية حول الأدب العربي 
يف اجلامعات الهندية

الدكتور مجشيد أمحد الندوي)1(

لتوطد  العصور  خمتلف  يف  املختلفة  اهلند  أوساط  بني  معروفة  العربية  اللغة  إن 
االتصاالت الودية بني اهلند والبالد العربية منذ زمن قديم، وحينام نالت اهلند استقالهلا 
تدعمت هذه الروابط بني أهل اهلند والعرب من جديد يف جماالت علمية وثقافية وغري 
املقررات  العربية مادة يف  اللغة  القيمة يف نرش  ذلك. وبذلت احلكومة اهلندية جهودها 
الدراسية من املرحلة الثانوية إىل املستوى اجلامعي فأسست أقسام اللغة العربية وآداهبا 
يف اجلامعات اهلندية العديدة مثل جامعة عيل كره اإلسالمية، وجامعة بنارس اهلندوكية، 
وجامعة إله آباد، وجامعة دهلي، وجامعة جواهر الل هنرو، واجلامعة امللية اإلسالمية، 
العثامنية حيدرآباد،  بحيدرآباد، واجلامعة  األجنبية  واللغات  اإلنجليزية  اللغة  وجامعة 
وجامعة بركة اهلل هبوفال، وجامعة كشمري، وجامعة ناغفور، وجامعة بومباي، وجامعة 
موالنا آزاد القومية األردية حيدرآباد، وجامعة كشمري، وجامعة سلجر آسام، وجامعة 

غوهايت وغريها من اجلامعات.
1941م  سنة  من  بدأت  قد  وآداهبا  العربية  اللغة  يف  والتحقيق  البحث  سلسلة  إن 
فأول  العربية وآداهبا، جامعة عيل كره اإلسالمية،  اللغة  – يف قسم  أعلم  ما  – حسب 

1- أستاذ يف جامعة بمبائي، مهاراشرتا.
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امليمني  العزيز  العالمة عبد  القسم حتت إرشاف األستاذ  أطروحة دكتوراه سلمت إىل 
)1888-1978م( عليه رمحة اهلل، والباحث األول هو الدكتور حممد يوسف )1916-

الباكستان. وكان  العربية وآداهبا األسبق، جامعة كراتيش  اللغة  1978م( رئيس قسم 
عنوان األطروحة »حياة املهلب بن أيب صفرة« ومسرية البحث والتحقيق يف اهلند مل تزل 
تتقدم إىل األمام حتى اليوم، وأستطيع أن أقول إن عدد البحوث اجلامعية حول األدب 

العريب يبلغ نحو ألف أطروحة عىل أغلب الظن.
أقسام  يف  وسلمت  قدمت  التي  فل  وإم  الدكتوراه  أطروحات  نستعرض  وحينام 
اهلندية نجدها كتبت حتت موضوعات خمتلفة من  املختلفة يف اجلامعات  العربية  اللغة 
العريب،  والنثر  الشعر  يف  اجلديدة  واالجتاهات  والنزعات  وآداهبا،  العربية  اللغة  أعالم 
ذلك،  وغري  والنقد  والصحافة  والقصة  الرواية  من  املختلفة  العريب  األدب  وأصناف 
واحلركات  والعلمية،  األدبية  النصوص  وحتقيق  القيمة،  واملؤلفات  الكتب  ودراسة 
وأعالمها  املحلية  واآلداب  النبوي  واحلديث  الكريم  القرآن  ودراسة  وغريها،  األدبية 

مثل األدب األندليس واألدب اهلندي العريب وغري ذلك.
موضوعات  حتت  كتبت  فل  وإم  الدكتوراه  أطروحات  من  كثريًا  أن  نجد  وطبعًا 
القيمة، وحينام ندرس تلك األطروحات نجد  اهلندي ملكانته  العريب  خمتلفة يف األدب 
أهنا كتبت حول أعالم األدب العريب اهلندي وإسهاماهتم العلمية واألدبية يف املجاالت 
ويتعلق  الرشيف،  احلديث  ودراسات  القرآنية  والدراسات  والنثر  الشعر  من  املختلفة 

بعضها بدراسة الكتب واملؤلفات القيمة، وحتقيق النصوص األدبية والعلمية.
وجدير بالذكر أن هذه القائمة حتيط بأطروحات الدكتوراه التي قدمت وسلمت يف 
أقسام اللغة العربية املختلفة يف جامعة إله آباد، وجامعة بنارس اهلندوكية، وجامعة بتنه، 
وجامعة جواهر الل هنرو، وجامعة دهلي، واجلامعة العثامنية بحيدرآباد، وجامعة عيل كره 
اإلسالمية وجامعة كاليكوت، وجامعة كلكته، وجامعة كرياال، وجامعة اللغة االنجليزية 
واللغات األجنبية بحيدرآباد، وجامعة لكناؤ، وجامعة مدراس، واجلامعة امللية اإلسالمية 
بدهيل اجلديدة من اجلامعات اهلندية فحسب. وسلمت األطروحات يف اجلامعات اهلندية 
الباقية مثل جامعة بركة اهلل هبوفال، وجامعة كشمري، وجامعة ناغفور وغري ذلك أيضًا 
ولكن ليس عندنا سجالت أطروحات لتلك اجلامعات حتى اآلن ونحن اآلن نبذل كل 

جهدنا أن نسجل املعلومات عن سائر األطروحات وإن شاء اهلل نستوعبها يف املستقبل.
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وتتضح من هذه القائمة النقاط اآلتية:
 أن عدد أطروحات الدكتوراه يبلغ نحو ألف أطروحة، وقد قمت واألخ الدكتور 
شبري أمحد الصديقي بإعداد قائمة أطروحات الدكتوراه التي سلمت يف جامعة إله آباد، 
دهلي،  وجامعة  هنرو،  الل  جواهر  وجامعة  بتنه،  وجامعة  اهلندوكية،  بنارس  وجامعة 
واجلامعة العثامنية بحيدرآباد، وجامعة عيل كره اإلسالمية، وجامعة كاليكوت، وجامعة 
اإلسالمية  امللية  واجلامعة  مدراس،  وجامعة  لكناؤ،  وجامعة  كرياال،  وجامعة  كلكته، 
بدهيل اجلديدة وأصدرها قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة عيل كره اإلسالمية يف أربع 

جملدات. واآلن أنا مشغول يف إعداد قائمة أطروحات الدكتوراه للجامعات الباقية.
وعدد أطروحات الدكتوراه التي تدور حول األدب العريب اهلندي يبلغ نحو مائتني.

الكتب  ودراسة  األعالم  من  واحد  موضوع  حول  عديدة  أطروحات  سلمت   

واحلركات واآلداب املحلية وغري ذلك يف اجلامعات املختلفة عىل سبيل املثال سلمت 
أطروحات حول الشيخ حممد عبده والدكتور أمحد أمني ونجيب حمفوظ واحسان عبد 
القدوس واألمري النواب صديق حسن خان والشيخ غالم عيل آزاد البلكرامي، والشاه 
ويل اهلل الدهلوي، والشيخ عبد األول، والشيخ سيد عبد احلي احلسني وأمحد رضا خان 
والشيخ  السهارنفوري  احلسن  فيض  والشيخ  الفراهي  الدين  محيد  والشيخ  الربيلوي 
عيل  جامعة  يف  وآداهبا  العربية  اللغة  يف  وإسهامهم  وغريهم  الكريانوي  الزمان  وحيد 
كره اإلسالمية، وجامعة بنارس اهلندوكية، وجامعة لكناؤ، وجامعة جواهر الل هنرو 

واجلامعة العثامنية بحيدرآباد وغري ذلك.
واجلامعة  )أطروحتان(  لكناؤ  جامعة  يف  اخلواطر  نزهة  حول  أطروحات  وقدمت 

العثامنية، وجامعة عيل كره اإلسالمية.
وكتبت أطروحات حول الصحافة العربية يف اهلند يف جامعة دهلي، وجامعة عيل كره 

اإلسالمية وجامعة لكناؤ، وجامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية.
وأطروحات تستعرض إسهام ندوة العلامء يف األدب العريب سلمت يف جامعة عيل 

كره اإلسالمية، وجامعة جواهر الل هنرو، وجامعة لكناؤ، واجلامعة امللية اإلسالمية.
وقدمت أطروحتان حول إسهام علامء الفرنجي حميل يف تطور اللغة العربية وآداهبا 

يف جامعة عيل كره اإلسالمية، وجامعة لكناؤ.
تأثري  حول  أطروحتان  سلمت  اإلسالمية  كره  عيل  وجامعة  العثامنية  اجلامعة  ويف 
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اللغة العربية يف اللغة األردية.
لكناؤ  إقبال وسلمتا يف جامعة  أمحد شوقي وحممد  بني  باملقارنة  أطروحتان  وتقوم 

واجلامعة العثامنية.
وتبحث أطروحتان األدب املحيل عىل سبيل املثال قدمت أطروحتان حول إسهام 
علامء روهيل كهاند يف اللغة العربية وآداهبا يف جامعة عيل كره اإلسالمية وجامعة لكناؤ، 
وسلمت أطروحتان حول إسهام علامء بيهار يف اللغة العربية وآداهبا يف جامعة عيل كره 

اإلسالمية وجامعة دهلي.
وقدمت أطروحات حول القواميس العربية اهلندية يف جامعة لكناؤ، وجامعة اللغة 

االنجليزية واللغات األجنبية وجامعة عيل كره اإلسالمية.
بنته  جامعة  يف  النبوي  احلديث  يف  اهلند  علامء  إسهام  حول  أطروحات  وسلمت 

واجلامعة امللية واجلامعة العثامنية.
العربية وآداهبا يف  اللغة  العثامنية يف  املعارف  دائرة  وكتبت أطروحتان حول إسهام 

اجلامعة العثامنية واجلامعة امللية.
وحول الشعر العريب اهلندي قدمت أطروحات يف جامعة لكناؤ وجامعة عيل كره 

اإلسالمية.
يف  القرآنية  والدراسات  التفسري  يف  اهلند  علامء  إسهام  حول  أطروحات  وسلمت 

جامعة عيل كره اإلسالمية وجامعة كلكتا.
 اقرتح موضوع واحد ألطروحة الدكتوراه ورسالة إم فل يف اجلامعات املختلفة، 
ومن ذلك أطروحتان حول نزهة اخلواطر يف جامعة لكناؤ، ومقالة إم فل يف جامعة عيل 
الرمحن األعظمي ووحيد  كره اإلسالمية، كام سلمت أطروحات حول إسهام حبيب 
الزمان الكريانوي يف جامعة لكناؤ وجامعة عيل كره اإلسالمية واجلامعة امللية اإلسالمية 

وقدمت رسالة إم فل حول نفس املوضوع يف جامعة جواهر الل هنرو وجامعة دهلي.
 سلمت أطروحات حول موضوع واحد يف اجلامعة نفسها، ومنها أطروحتان حول 

مقالتان  وقدمت  واحد،  مرشف  حتت  بتنه  جامعة  يف  الرشيف  الفلواري  علامء  إسهام 
حول حياة املقريزي وآثاره يف جامعة عيل كره اإلسالمية لنيل شهادة إم فل.

 قدمت بعض األطروحات عىل نحٍو مسلسل يف اجلامعة نفسها، ومنها األطروحة 
التي قدمها الدكتور حممد إعجاز حول الشعر العريب اهلندي حتى القرن الثالث عرش يف 
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قسم اللغة العربية، جامعة لكناؤ، وفيام بعد سّلم الدكتور نثار أمحد األعظمي أطروحته 
حول الشعر العريب اهلندي )من سنة 1857م حتى اآلن( يف قسم اللغة العربية، جامعة 

لكناؤ تكملة ألطروحة الدكتور حممد اعجاز.
كام كتب مؤيد عبد الستار أطروحته حول »السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث 
حول  أطروحته  سلطان  صفدر  الدكتور  وكتب  نقدية«،   )1850-1950م(:دراسة 
التطور يف فن السرية الذاتية يف اللغة العربية )من سنة 1952م حتى اآلن( تكملة لتلك 

الرسالة، وكالمها سلمت يف جامعة عيل كره.
واللغة  األردية  اللغة  يف  العربية  اللغة  تأثري  حول  األطروحات  بعض  سلمت   

البنغالية واللغة اهلندوسية.
 قدمت بعض األطروحات حول الدراسات اإلسالمية والعربية يف البلدان املختلفة.
 بعض األطروحات يتناول املقارنة بني شخصية عربية وشخصية هندية والفضل 
الشخصيات  بني  املقارنة  موضوع  اقرتحت  بأهنا  هنرو  الل  جواهر  جامعة  إىل  يرجع 
العربية واهلندية عىل باحثيها املختلفني فقدمت إليها أطروحات حول املقارنة بني عبد 
اهلل نديم وأكرب إله آبادي، واإلصالحات األدبية والدينية والتعليمية للشيخ حممد عبده 
وسيد أمحد خان )دراسة مقارنة(، وصورة املرأة يف كتابات نجيب حمفوظ وقرة العني 
نات طاغور:  ورابندر  القصرية جلربان خليل جربان  والقصة  مقارنة(،  )دراسة  حيدر 
دراسة مقارنة، ومفهوم اإلنسان يف كتابات جربان خليل جربان ورابندر نات طاغور: 

دراسة مقارنة وغري ذلك.
اهلندية  الشخصيات  بني  باملقارنة  يكتفوا  مل  هنرو  الل  جواهر  جامعة  باحثي  إن 
سبيل  عىل  أيضًا  والنثر  الشعر  يف  والنزعات  األفكار  بني  باملقارنة  قاموا  بل  والعربية 
)دراسة  1920-1975م  عام  خالل  واألردي  العريب  الشعر  يف  القومية  »فكرة  املثال 
انتقادية مقارنة(«، و»مقارنة بني املوضوعات االجتامعية يف الروايات العربية واألردية« 

و»الرتاكيب العربية واهلندية: دراسة مغايرة ومتباينة« وغري ذلك.
)الشاعر  لكناؤ  جامعة  يف  الشخصيات  بني  املقارنة  حول  أطروحة  قدمت  كام 
أمحد شوقي والدكتور حممد إقبال – دراسة مقارنة نقدية( وجامعة اللغة االنكليزية 
جربان  خليل  جربان  كتابات  يف  اإلنسان  )مفهوم  بحيدرآباد  األجنبية  واللغات 
العثامنية بحيدرآباد )دراسة مقارنة  ورابندرنات طاغور: دراسة مقارنة(، واجلامعة 
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بني شعر شوقي وإقبال(.
وتناول الباحثون املقارنة بني الكتب مثل أطروحة »دراسة مقارنة لكتاب »كليلة 
ودمنة« وترامجه الفارسية« قدمت يف جامعة إله آباد، وأطروحة »دراسة مقارنة ونقدية 
واهلند خالل  والعربية يف مرص  األردية  باللغتني  ألفت  التي  النبوية  السرية  بني كتب 
واللغات  اإلنجليزية  اللغة  جامعة  يف  سلمت  األطروحة  هذه  العرشين«.  القرن 

األجنبية بحيدرآباد.
حول  أطروحات  سلمت  املثال  سبيل  عىل  العلوم  بني  باملقارنة  الباحثون  وقام 
دراسة تقابلية يف النحو العريب واإلنجليزي، ودراسة عن مشاكل الداللة يف الرتمجة من 

االنكليزية إىل العربية يف جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية بحيدرآباد.
 بعض األطروحات تستعرض إسهام علامء منطقة أو والية خاصة، فقد درس 
الباحثون اآلداب املحلية، مثل إسهام أترابراديش، وبنجاب الرشقية، وبيهار، وتامل 
نادو، وجونفور، وحيدرآباد الدكن، ودهيل، ورامفور، وكشمري، وكرياال ومئو وغري 

ذلك من املناطق والواليات يف أطروحاهتم وسلموها يف جامعات خمتلفة.
 تتناول بعض األطروحات إسهام البلدان العربية املختلفة، وذلك نحو دراسة األدب 
السعودية، والعراق، ومرص  العربية  اململكة  املثال  املختلفة عىل سبيل  البلدان  العريب يف 
اجلامعات  يف  األطروحات  هذه  سلمت  وقد  ذلك  وغري  والكويت  واندونيسا،  واليمن 

املختلفة، وسلمت أطروحات حول األدب العريب وجوانبه املختلفة يف األندلس.
 بعض األطروحات تتناول إسهام علامء اهلند يف جمال خاص، مثل حتقيق النصوص 
األدبية، والدراسات القرآنية، واحلديث الرشيف، والشعر العريب، والنثر العريب وغري ذلك.
العربية  اللغة  يف  اهلند  علامء  إسهام  مثل  معني  بعرص  حيدد  األطروحات  بعض   

املمتد من سنة 1857م إىل سنة 1974م أو عرص  وآداهبا يف العرص املغويل أو العرص 
الدولة الدهلوية أو عرص السالطني الرشقية وغري ذلك.

تناولت بعض األطروحات األدب العريب يف عرص معني، نحو دراسة الرثاء يف   
العرص  يف  الديني  الشعر  وتطور  العبايس،  والعرص  األموي  والعرص  اجلاهيل  العرص 
العرص  السيايس يف  الشعر  اهلجري، وتطور  الرابع  القرن  إىل  الثاين  القرن  العبايس من 
العربية  العلوم  وتطور  واملتوكل،  الواثق  عرص  يف  واألديب  العلمي  والتطور  األموي، 
واإلسالمية املختلفة يف العرص العبايس: دراسة حضارية، وتطور النثر العريب يف عرص 
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املوحدين )524-674(، وتطور النثر الفني يف العرص السلجوقي، وقد سلمت هذه 
األطروحات يف جامعات خمتلفة.

 بعض األطروحات حييط بإسهام املدارس أو اجلامعات أو املؤسسات أو املجامع 
ومدرسة  العلامء،  وندوة  بديوبند،  العلوم  دار  إسهام  حول  أطروحات  مثل  العلمية 
العثامنية  املعارف  ودائرة  املصنفني  ودار  دهيل،  وجامعة  حمل،  والفرنجي  اإلصالح، 

واجلمعية اآلسيوية وغري ذلك.
ومشكالته  ومناهجه  والتعليم  التدريس  طرق  تبحث  األطروحات  بعض   

الدراسية  املقررات  تشكيل  مثل:  واملدارس  واجلامعات  املختلفة  اهلندية  املناطق  يف 
لألصوات العربية لطالب مرحلة البكالورية بوالية آسام )جامعة اللغة اإلنجليزية(، 
ومناهج الدراسات العربية واإلسالمية للبنات يف اهلند خالل القرن العرشين )دراسة 
التسلسل والتغريات )جامعة جواهر الل  اهلند:  املدراس يف  تعليم  حتليلية(، ونظام 
هنرو(، ودراسة نقدية وحتليلية للمناهج الدراسية لتعليم اللغة العربية يف اجلامعات 

اهلندية )اجلامعة امللية اإلسالمية(.
لنيل  اهلندية من خالل أطروحاهتم  العربية  املؤلفات  الباحثون بعض  حقق   

درجة الدكتوراه يف بعض اجلامعات مثل: سبحة املرجان يف آثار هندوستان لغالم 
الدين  محيد  للشيخ  القرآن  ومفردات  )1116-1200هـ(،  البلكرامي  آزاد  عيل 
الفراهي، واحلصن احلصني يف أحوال الوزراء والسالطني لعباس مرزا اللكهنوي 
قام بتحقيقها فضل الرمحن الندوي والدكتور حممد أمجل اإلصالحي وحممد سميع 

اهلل أسد بالرتتيب.
 كتبت األطروحات باللغة األردية والعربية واالنكليزية.

 قام بعض الباحثني بتحقيق الكتب األدبية املهمة وقدموها لنيل شهادة الدكتوراه. 
ويف هذا املجال امتازت جامعة عيل كره اإلسالمية، وجامعة بتنه واجلامعة العثامنية.

 ويناسب هنا أن أذكر أن بعض اهلنود غري املسلمني قد نالوا شهادة الدكتوراه يف 

من  الدكتوراه  شهادة  نال  الذي  باهومك  كامر  رنجيت  الدكتور  ومنهم  العربية،  اللغة 
موضوعه  وكان  برق،  كريم  عطا  الدكتور  إرشاف  حتت  1990م  سنة  كلكتا  جامعة 
حول »تأثري الفنون اجلميلة واحلضارة اإلسالمية واللغة عىل املغرب«. وكتب الباحث 

أطروحته باللغة اإلنكليزية.
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قائمة البحوث اجلامعية

جامعة لكناؤآثار اللغة العربية وآداهبا يف املجتمع اإلندونييساملوضوع:

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشف:شافعي سريجياراسم الباحث:

1992مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

6عدد األبواب:228عدد الصفحات:

املوضوع

أبرز كتب الرتاجم باللغة العربية للمؤلفني اهلنديني
– دراسة نقدية )عريب زبان مني هندوستاين 
مصنفني كى تذكرى وتراجم كي اهم كتابني: 

تنقيدي مطالعه(

جامعة عيل كره

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشفرفيع اهلل بكاسم الباحث

1993مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب210عدد الصفحات

جامعة إله آبادابن احلريري ومقاماتهاملوضوع

اسم املرشفحممد أمحد الصديقياسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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جامعة لكناؤابن خلدون – دراسة نقديةاملوضوع

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفأمحد نسيم الصديقياسم الباحث

1978مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

354+9 عدد الصفحات
6عدد األبواب)املقدمة واملراجع(

جامعة عيل كرهابن سناء امللك ومسامهته يف األدب العريباملوضوع

الربوفيسور مسعود أنور العلوياسم املرشفسيد حممد جمتبى حسنياسم الباحث

2007مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبواب450عدد الصفحات

ابن النديم ودراسته للفرق يف اهلند القديمة املوضوع
)Ibn An-Nadim on religious sect in ancient India(جامعة كلكتا

الدكتور عطا برقاسم املرشفسعيد معني احلقاسم الباحث

1987مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

6عدد األبواب213عدد الصفحات

أبناء أمري عطاء اهلل بالفلواري الرشيف – حياهتم املوضوع
جامعة بتنهوخدماهتم يف اللغة العربية وآدابه

الربوفيسور فضل كربيا الصديقياسم املرشفعميد الديناسم الباحث

1990مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

8عدد األبواب510عدد الصفحات
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أبو العتاهية وشعره اخللقي املوضوع
جامعة لكناؤ)أبو العتاهية كي أخالقي شاعري(

مشري كريم القدوائياسم املرشفمرزا أفضل بيغاسم الباحث

سنة التقديماألرديةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة لكناؤ)اإلمام( أبو عيسى الرتمذي وحتليل مسامهته يف احلديث النبوياملوضوع

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفسيد أبرار أمحداسم الباحث

2001مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب179عدد الصفحات

أبو الفضل ابن منظور: املوضوع
جامعة عيل كرهحياته وأعامله

الدكتور طارق خمتاراسم املرشفحممد أبو الفضلاسم الباحث

2005مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب239عدد الصفحات

)سيدنا( أبو هريرة املوضوع
– حياته ومقامه يف احلديث

جامعة لكناؤ

الدكتور أمحد نسيم الصديقياسم املرشفرحيانة جياليناسم الباحث

2003مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

6عدد األبواب257عدد الصفحات
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أبو هالل العسكري املوضوع
يف النقد األديب العريب

جامعة 
عيل كره

الدكتور طارق خمتاراسم املرشفأبو القاسم حممد حمب اهللاسم الباحث

2001مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب228عدد الصفحات

االجتاهات اإلصالحية املوضوع
يف األدب العريب احلديث

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور حممد عبد املجيداسم املرشفحممد شهاب الديناسم الباحث

2007سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

االجتاهات اجلديدة يف الشعر العراقي املوضوع
بإشارة خاصة إىل عبد الوهاب البيايت

جامعة اللغة 
االنجليزية

البورفيسور حممد إقبال حسنياسم املرشفحممد نوشاد عاملاسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

8عدد األبواب379عدد الصفحات

جامعة إله آباداالجتاهات اجلديدة يف النثر العريب احلديثاملوضوع

الربوفيسور عبد القادر اجلعفرياسم املرشفمهتاب أمحداسم الباحث

2001مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

273+3 عدد الصفحات
8عدد األبواب)املحتويات(
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االجتاهات الدينية املوضوع
يف الشعر العريب اجلاهيل

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور عبد العليماسم املرشفاحلافظ غالم مصطفى خاناسم الباحث

1962مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

4عدد األبواب254عدد الصفحات

اجتاهات الشعر العريب احلديث املوضوع
جامعة عيل كرهبني احلربني العامليتني

الربوفيسور حممد إقبال حسنياسم املرشفحممد عبد احلميداسم الباحث

2001مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

7عدد األبواب344عدد الصفحات

جامعة لكناؤاالجتاهات العرصية يف الشعر العريباملوضوع

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفأمحد سعيداسم الباحث

1982مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد الصفحات
 10+200

)املحتويات واملقدمة 
واملراجع(

2عدد األبواب

جامعة عيل كرهاالجتاهات الوجودية يف الشعر العريب احلديثاملوضوع

الباحث قدم أطروحته أستاذًااسم املرشفحممد ثناء اهلل الندوياسم الباحث

1997مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب549عدد الصفحات
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أثر اختالف القراءات السبع والعرش املوضوع
عىل املعاين واألحكام والعرب

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور جورية مجيل النساءاسم املرشفسيد راشد نسيماسم الباحث

1999مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة عيل كرهأثر الرومانسية يف شعر اليمن العريب احلديثاملوضوع

الدكتور حممد فيضان بكاسم املرشفعيل مبارك عبد اهلل اهلميساسم الباحث

2007مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3 )فصول(عدد األبواب237عدد الصفحات

أثر )األستاذ( عباس حممود العقاد املوضوع
جامعة لكناؤيف الفكر الديني واألديب

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفحممد هاروناسم الباحث

1988مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب143عدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةأثر القرآن الكريم يف األدب العريب حتى عهد بني أميةاملوضوع

الربوفيسور حممد سلطان حميي الديناسم املرشفحافظ حممد حممود رشيفاسم الباحث

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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أثر اللغة العربية عىل اللغة البنغالية وآداهبا يف العرص املوضوع
جامعة دهلياحلديث )1851-1993م(

الدكتور شفيع الرمحناسم املرشفحممد خمتار عاملاسم الباحث

1995مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

4عدد األبواب205عدد الصفحات

أثر اللغة العربية يف اللغة األردية املوضوع
جامعة عيل كرهووجوهها األدبية املختلفة

الربوفيسور سيد كفيل أمحد القاسمياسم املرشفسيد عليم أرشف اجلائيساسم الباحث

2003مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب611عدد الصفحات

أثر القومية العربية يف الشعر العريب احلديث املوضوع
يف القرن العرشين

جامعة عيل 
كره

سيد كفيل أمحد القاسمياسم املرشفشبري أمحد الصديقياسم الباحث

1999مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبواب208عدد الصفحات

أمحد أمني – الكاتب العريب احلديث املوضوع
)Ahmad Amin- A Modern Arabic Writer(جامعة بنارس

الربوفيسور سيد بدر الدين العابدياسم املرشفبديع الزمان األزهري اسم الباحث

1978مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

9عدد األبواب477عدد الصفحات
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)الشيخ( أمحد رضا خان املوضوع
جامعة بتنهومكانته يف الفقه اإلسالمي

الدكتور سيد أطهر شرياسم املرشفحسن رضا خاناسم الباحث

1978مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

8عدد األبواب507عدد الصفحات

اجلامعة العثامنية)الشيخ( أمحد الرسهندي )املجدد لأللف الثاين(املوضوع

الربوفيسور حممد عبد املجيداسم املرشفحسن حممداسم الباحث

1998مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة لكناؤأمحد شوقياملوضوع

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفمدثر أمحداسم الباحث

1991مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

265+3 )املحتويات عدد الصفحات
4 )فصول(عدد األبوابوكلمة الباحث(

)الشاعر( أمحد شوقي والدكتور حممد إقبال املوضوع
– دراسة مقارنة نقدية

جامعة لكناؤ

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفحممد شاهجهان الندوياسم الباحث

2009مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب508عدد الصفحات
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أدب السرية النبوية يف اللغة العربية من البداية وحتى املوضوع
جامعة لكناؤالعرص العبايس )656هـ(

حفيظ الرمحن أنصار اسم الباحث
الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفالفالحي

1996مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب361عدد الصفحات

جامعة لكناؤأدب الفتن واملالحم يف احلديث النبوي الرشيفاملوضوع

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفنذير أمحداسم الباحث

2001مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب360+1 )االهداء(عدد الصفحات

املوضوع
األدب املعارص يف اململكة العربية السعودية احلديثة 

– دراسة نقدية )جديد سعوديه عربية مني معارص ادب كا 
تنقيدي مطالعه(

جامعة لكناؤ

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفشهاب الدين الصديقياسم الباحث

1993مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

442+11 )اإلهداء عدد الصفحات
8عدد األبوابواملحتويات واملقدمة واملراجع(

جامعة بتنهارتقاء احلديث وانتشاره يف والية بيهاراملوضوع

الربوفيسور فضل كربيا الصديقياسم املرشفحممد سكندراسم الباحث

1988مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب247عدد الصفحات
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االستعارات يف القرآن الكريم ومكانتها األدبيةاملوضوع

الربوفيسور حممد عبد اجلميل خاناسم املرشفحممد فضل اهلل رشيفاسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

األسلوب القصيص يف القرآن الكريماملوضوع

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفحممد هارون رشيداسم الباحث

2008مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب231+6 )املقدمة(عدد الصفحات

إسهام الفقهاء يف الشعر يف العرص العبايس املوضوع
جامعة عيل كره)132-332هـ(

الدكتور طارق خمتاراسم املرشفحممد عبد املنان املالاسم الباحث

2001مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب213عدد الصفحات

إسهامات وحيد الزمان الكريانوي املوضوع
اجلامعة املليةيف نرش اللغة العربية وآداهبا يف اهلند

الربوفيسور زبري أمحد الفاروقياسم املرشفرسفراز أمحداسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب255عدد الصفحات
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اإلصالحات األدبية والدينية والتعليمية املوضوع
للشيخ حممد عبده وسيد أمحد خان )دراسة مقارنة(

جامعة 
جواهر الل

الربوفيسور ظهور الباري األعظمياسم املرشفمنظر عاملاسم الباحث

2004مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب222عدد الصفحات

جامعة لكناؤأصول التوفيق بني األحاديث املعارضةاملوضوع

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفاقبال أمحد حممد إسحاقاسم الباحث

1999مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب278+1 )شكر وتقدير(عدد الصفحات

املوضوع
اإلعجاز البالغي يف القرآن الكريم يف كتاب الربهان
 يف علوم القرآن لبدر الدين الزركيش )ت794هـ( 

– دراسة نقدية 
جامعة عيل كره

سيد كفيل أمحد القاسمياسم املرشففضل حييى حممد زيداسم الباحث

2007مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4 )فصول(عدد األبواب231عدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةاألعامل األدبية للجاحظاملوضوع

الربوفيسور قمر النساءاسم املرشفيب يب زينباسم الباحث

1998مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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األفكار االجتامعية والسياسية الرئيسية املوضوع
جامعة عيل كرهيف روايات نجيب حمفوظ

الباحث قدم أطروحته أستاذًااسم املرشفحممد فيضان بك اسم الباحث

1999مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب331عدد الصفحات

األفكار االجتامعية والسياسية والدينية للشاه ويل اهلل املوضوع
جامعة جواهر اللالدهلوي من خالل كتابه »حجة اهلل البالغة«

الربوفيسور فيضان اهلل الفاروقياسم املرشفضياء الرمحناسم الباحث

2005مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب245عدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةاألقوال التمثيلية يف األحاديث النبوية املوضوع

الربوفيسور حممد سلطان حميي الديناسم املرشفحممد منظور حسنياسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

األمثال واحلكم املوضوع
يف القرآن الكريم

اجلامعة 
العثامنية

أمة املبني فرحانة بنت اسم الباحث
الربوفيسور حممد مصطفى رشيفاسم املرشفحممد عبد الغفور 

2009مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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اجلامعة العثامنيةاألمثال ورشحها األدبية يف احلديثاملوضوع

سيد حممد سيف اهللاسم املرشفسيد عبد املعز القادرياسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

إنشاء جامعة الدول العربية املوضوع
جامعة عيل كرهودورها يف العامل العريب

الربوفيسور عبد العليماسم املرشفحممد إقبال األنصارياسم الباحث

1964مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

7عدد األبواب217عدد الصفحات

ايليا أبو مايض كشاعر احلب والفطرة املوضوع
)Iliya Abu Madi-As a poet of love & nature(جامعة إله آباد

حبيب أمحداسم املرشفسيد حممد مياناسم الباحث

سنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

205+8 )اإلهداء واملحتويات عدد الصفحات
6عدد األبوابواملصادر واملراجع(

جامعة مدراسبحر العلوم حياته وأعاملهاملوضوع

د.ب- نثار أمحداسم املرشفن-أمحد باشااسم الباحث

1981مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

3عدد األبواب249عدد الصفحات
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جامعة إله آبادبديع الزمان اهلمداين وتأليفاتهاملوضوع

الربوفيسور حممد أمحد الصديقياسم املرشفشبري فاطمةاسم الباحث

1956مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

7عدد األبواب244عدد الصفحات

برهان القرآن املوضوع
 اجلامعة العثامنيةللعالمة حممود بن محزة بن نرص الكرماين

الربوفيسور حممد سلطان حميي الديناسم املرشفسيد حسني القادري شوراسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

بستان املحدثني – دراسة نقدية املوضوع
جامعة لكناؤ)تعريب وحتقيق(

الربوفيسور عبيد اهلل الفراهياسم املرشفحممد أكرم الندوياسم الباحث

1998م )عىل الغالف(  1996م )يف الداخل(سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

)األطروحة تشتمل عىل املقدمة واملتن(عدد األبواب333عدد الصفحات

بشار بن برد وأبو نواس املوضوع
– دراسة نقدية مقارنة

جامعة لكناؤ

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفعبيد اهلل الفراهياسم الباحث

1973مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب313عدد الصفحات
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اجلامعة العثامنيةبعض النواحي األدبية والعلمية من إعجاز القرآناملوضوع

الربوفيسور حممد مصطفى رشيفاسم املرشفعبد املعزاسم الباحث

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

7عدد األبواب412عدد الصفحات

البالغة يف العصور العباسية: املوضوع
دراساهتا ومدارسها – دراسة نقدية

جامعة عيل 
كره

حممد ظهور احلقاسم املرشفمسعود أمحداسم الباحث

1997مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب309عدد الصفحات

البناء النحوي يف اللغة العربية احلديثة املوضوع
بإشارة خاصة إىل تأثري اللغة االنجليزية فيها

جامعة اللغة 
االنجليزية

اسم الباحث
حممد أكرب )رمحه اهلل( )ناقاًل من 

مقدمة أطروحة )دراسة تقابلية ... 
للدكتور بشري أمحد(

اسم املرشف

سنة التقديملغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

هبجة املجالس وأمس املجالس البن عبد الرب املوضوع
جامعة عيل كره)368-463هـ( )السفر األول(: ختريج وتعليق

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشفحممد ظهور احلقاسم الباحث

1975مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب889عدد الصفحات
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هبجة املجالس وأمس املجالس البن عبد الرب املوضوع
جامعة عيل كره)368-463هـ( )السفر الثاين(: ختريج وتعليق

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشفمقتدى حسن األزهرياسم الباحث

1976مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

750 )مع التعليقات عدد الصفحات
عدد األبوابعىل ظهر الورقة(

اجلامعة العثامنيةتأثري حرب اخلليج عىل األدب الكويتياملوضوع

الدكتور سيد بديع الدين الصابرياسم املرشفسيد عرفان اهللاسم الباحث

2008مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة كلكتاتأثري الفنون اجلميلة واحلضارة اإلسالمية واللغة عىل املغرباملوضوع

الدكتور عطا كريم برقاسم املرشفرنجيت كامر باهومكاسم الباحث

1990مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

8عدد األبواب147عدد الصفحات

اجلامعة تأثري اللغة العربية عىل اللغة األرديةاملوضوع
العثامنية

سيد عبد القادر اسم الباحث
الربوفيسور سيد إبراهيم الندوياسم املرشفاحلسيني

1991مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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تأثري اللغة العربية يف اللغة اهلندوستانية املوضوع
جامعة دهلييف اهلند احلديثة

الربوفيسور حممد نعامن خاناسم املرشففرند فارقاسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

تأثريات اللغة العربية وآداهبا وثقافتها املوضوع
اجلامعة املليةيف منظومات إقبال

الربوفيسور شفيق أمحد خان الندوياسم املرشفسعيد الظفراسم الباحث

2009مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة لكناؤتاريخ احلركة البهائية من بدايتها حتى اليوماملوضوع

الربوفيسور وحيد املرزااسم املرشفأكمل األيويباسم الباحث

نحو 1955مسنة التقديملغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

تاريخ صنعاء اليمن املوضوع
اجلامعة العثامنيةللعالمة املؤرخ الكبري أمحد بن عبد اهلل الرازي

حممد عبد الستار خاناسم املرشفسيد إبراهيم الندوياسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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املوضوع
العرشين يف ضوء مسامهة  القرن  العريب يف  الشعر  التجديد يف 
أمحد زكي أيب شادي األدبية )بيسوين صدي كي عريب شاعري 
مني جدت أمحد زكي أبو شادي كى كارنامون كي روشني مني(

جامعة 
لكناؤ

الدكتور نثار أمحد األعظمياسم املرشفرشيده ام هباؤ نغر واالاسم الباحث

2005مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة اللغة التجديد يف شعر املهجراملوضوع
االنجليزية

الربوفيسور حممد إقبال الندوياسم املرشفحممد عزيز الديناسم الباحث

2004مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب255عدد الصفحات

حتقيق وتعليق عىل أزهار التنزيل للعالمة حممد بن محزة املوضوع
اجلامعة العثامنيةاأليديني )اجلزء األول(

الربوفيسور حممد مصطفى رشيفاسم املرشفعزيز شهزاداسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب341عدد الصفحات

حتقيق وتعليق عىل أزهار التنزيل للعالمة حممد بن محزة املوضوع
اجلامعة العثامنيةاأليديني )النصف الثاين والثالث(

حممد متني الدين اسم الباحث
الربوفيسور حممد مصطفى رشيفاسم املرشفالقادري

2008مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب586عدد الصفحات
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اجلامعة العثامنيةحتليل نقدي ألعامل حممد مندوراملوضوع

)القايض(اسم الباحث
الربوفيسور حممد سلطان حميي الديناسم املرشف حممد نسيم أمحد

1997مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة الرتاكيب العربية واهلندية: دراسة مغايرة ومتباينةاملوضوع
جواهر الل

الربوفيسور فيضان اهلل الفاروقياسم املرشفرضوان الرمحناسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبواب200عدد الصفحات

جامعة بتنهترتيب وهتذيب األثامر اجلنية يف أسامء احلنفية للمال عيل القارياملوضوع

الربوفيسور عبد الرشيداسم املرشفسليم الدين أمحداسم الباحث

1987مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب503عدد الصفحات

ترتيب وهتذيب اختيار الرفيق لطالب الطريق أليب املوضوع
جامعة بتنهالعباس أمحد بن سالمة املقديس )ت 769هـ/1367م(

الربوفيسور عبد الرشيداسم املرشفمسعود أمحد الكاظمياسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب337عدد الصفحات
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املوضوع
ترتيب وهتذيب تاريخ ابن أيب الدم  )570هـ/1230م( 

للقايض شهاب الدين أيب إسحاق بن عبد اهلل الشهري بابن 
أيب الدم احلموي )583-642هـ/1187-1244م(

جامعة بتنه

الربوفيسور سيد أمحداسم املرشففخر الدين أمحداسم الباحث

1963مسنة التقديمالعربية واالنكليزيةلغة األطروحة

عدد األبواب565عدد الصفحات

جامعة بتنهترتيب وهتذيب حتقيق النرصة يف معامل دار اهلجرةاملوضوع

الربوفيسور سيد أمني أمحد الكاظمياسم املرشفشمس الضحىاسم الباحث

1979مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب494عدد الصفحات

ترتيب وهتذيب العقد املهذب يف محلة أهل املذهب املوضوع
جامعة بتنهالبن امللقن )723-804هـ(

الربوفيسور سيد أمحداسم املرشفعبد الرشيداسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

الرتمجة العربية منها وإليها يف اهلند بعد االستقالل املوضوع
جامعة لكناؤلغاية عام 1990م

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفحبيب اهلل خاناسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6 )فصول(عدد األبواب275عدد الصفحات
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تشكيل املقررات الدراسية لألصوات العربية لطالب املوضوع
مرحلة البكالورية بوالية آسام

جامعة اللغة 
االنجليزية

الدكتور سيد راشد نسيم الندوياسم املرشفحممد جهانكري عاملاسم الباحث

2007مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبوابعدد الصفحات

التصحيح والتعليق عىل تفسري غرائب القرآن املوضوع
اجلامعة العثامنيةللشيخ عمر بن إسحاق للغزنوي )ت 703هـ(

الربوفيسور سيد إبراهيم الندوياسم املرشفاحلافظ حممد عبد احلليماسم الباحث

1988مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة التصوف يف األدب العريباملوضوع
لكناؤ

الربوفيسور عبيد اهلل الفراهياسم املرشفغالم قادرلوناسم الباحث

1985مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةتطور االجتاهات والعوامل احلديثة يف األدب املعارصاملوضوع

الربوفيسور حممد سلطان حميي الديناسم املرشفحممد سميع اهلل خاناسم الباحث

1993مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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تطور األدب العريب يف عرص السالطني الرشقية )رشقي املوضوع
جامعة لكناؤسالطني كى عهد مني عريب أدب كا ارتقاء

الدكتور أمحد نسيم الصديقياسم املرشفحممد منصور خاناسم الباحث

2007مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

6عدد األبواب115+1 )املحتويات(عدد الصفحات

املوضوع
تطور األدب العريب يف عرص السلطان أكرب وشاهجهان 
)من 1556م إىل 1658م( )اكرب وشاهجهان كى دور 
حكومت مني عريب ادب كا ارتقاء )1556ء تا 1658ء(

جامعة عيل كره

الدكتور طارق خمتاراسم املرشفحممد إبراهيماسم الباحث

1997مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

3عدد األبواب265عدد الصفحات

جامعة عيل كرهتطور تفسري القرآن يف األندلساملوضوع

الدكتور حممد ظهور احلقاسم املرشفسكندر عيل اإلصالحياسم الباحث

1996مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب265عدد الصفحات

تطور الرثاء يف العرص األموي )A critical study of املوضوع
)elegies composed during the Umayyad period

جامعة عيل كره

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفحممد يوسف خاناسم الباحث

1980مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

5عدد األبواب190عدد الصفحات
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تطور الرثاء يف العرص العبايس إىل القرن الثالث اهلجري: املوضوع
جامعة عيل كرهدراسة نقدية

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفعبد اجلبار القاسمي اسم الباحث

1993مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب297عدد الصفحات

تطور الرواية العربية يف الشام املوضوع
جامعة عيل كرهيف النصف األول من القرن العرشين امليالدي

الربوفيسور مسعود أنور العلوياسم املرشفعفاف خالد أحسن اسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4 )فصول(عدد األبواب345عدد الصفحات

تطور الشعر الديني يف العرص العبايس املوضوع
جامعة عيل كرهمن القرن الثاين إىل القرن الرابع اهلجري

الربوفيسور حممد صالح الدين العمرياسم املرشفسيد سهيل أمحداسم الباحث

1999مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب230عدد الصفحات

جامعة عيل كرهتطور الشعر السيايس يف العرص األموياملوضوع

الدكتور فيضان أمحداسم املرشفحممد مظهر عاملاسم الباحث

1999مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب191عدد الصفحات
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جامعة لكناؤتطور الشعر العريب بعد البارودياملوضوع

اسم املرشفحممد شمس الدين الندوياسم الباحث

1982مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

تطور الشعر العريب يف األندلس املوضوع
اجلامعة العثامنيةيف العهد اإلسالمي

الربوفيسور حممد سلطان حميي الديناسم املرشفسيد حممد سيف اهللاسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

تطور الصحافة العربية يف اهلند املوضوع
جامعة لكناؤ)هندوستان مني عريب صحافت كا ارتقاء(

الربوفيسور حممد يونس النغرامياسم املرشففهيم الديناسم الباحث

1983مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبواب271عدد الصفحات

جامعة عيل كرهتطور الصحافة العربية يف اهلند بعد استقالهلااملوضوع

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفرسور عامل الندوياسم الباحث

2000مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب390عدد الصفحات
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تطور علم احلديث يف اهلند املوضوع
اجلامعة العثامنية)1274-1384هـ/1857-1964م(

الربوفيسور حممد سلطان حميي الديناسم املرشفخالدة رحيانةاسم الباحث

1994مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

التطور العلمي واألديب يف عرص الواثق واملتوكل )علمي املوضوع
جامعة لكناؤواديب ترقي واثق ومتوكل كى عهد مني(

الربوفيسور عبيد اهلل الفراهياسم املرشفعارفه سيمنياسم الباحث

1979مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

6عدد األبواب335عدد الصفحات

تطور العلوم واألدب يف عرص املتوكل املوضوع
جامعة لكناؤ)علوم وادب كا ارتقاء عهد متوكل مني(

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفرفعت آراءاسم الباحث

1988مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

املوضوع
تطور العلوم العربية واإلسالمية املختلفة يف العرص العبايس 

ودراسة حضارية لذلك العرص )عبايس دور مني خمتلف اسالمي 
اور عريب علوم كا ارتقاء اور اس عهد كا هتذيبي مطالعه(

جامعة 
لكناؤ

اسم املرشفطلعت خاناسم الباحث

1982مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات
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املوضوع
تطور فن التاريخ يف األندلس من القرن العارش إىل الثاين عرش 

 Development of Histori -graphy in Spain( اهلجري
).from Tenth to Twelth Century A.H

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور رياض الرمحن خان الرشوايناسم املرشفعبيد إيهاسم الباحث

1981مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

5عدد األبواب305عدد الصفحات

جامعة عيل كرهتطور فن الرثاء يف العرص اجلاهيلاملوضوع

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفأبو اخلري حممد شمس احلق الصديقياسم الباحث

2000مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

7عدد األبواب273عدد الصفحات

املوضوع
تطور فن السرية الذاتية يف اللغة العربية )من سنة 1952م حتى 

اآلن( )عريب زبان مني خود نوشت سوانحي ادب كا ارتقاء 
)1952م كى بعد سى اب تك(

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشفصفدر سلطاناسم الباحث

1993مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب364عدد الصفحات

تطور فن السرية النبوية عند العرب املوضوع
)Development of Biographies Among the Arabs(جامعة لكناؤ

الربوفيسور عبيد اهلل الفراهياسم املرشفهبجت فاطمة العلوياسم الباحث

1979مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

)مل تقسم الباحثة أطروحتها إىل عدد األبواب214+2 )املحتويات(عدد الصفحات
أبواب أو فصول(
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جامعة عيل كرهتطور فن املقالة يف مرص )1875-1950م(املوضوع

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشفأبوسفيان اإلصالحياسم الباحث

1990مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

10عدد األبواب458عدد الصفحات

تطور القومية يف مرص )من سنة 1870 إىل 1914م( املوضوع
)Development of Nationalism in Egypt 1870 to 1914(

جامعة عيل 
كره

الربوفيسور سيد مقبول أمحداسم املرشفعابد رضا بيداراسم الباحث

1959مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

6عدد األبواب263عدد الصفحات

املوضوع

تطور اللغة العربية وآداهبا يف بنكال )اهلند( يف القرن 
العرشين – دراسة حتليلية )هندوستان مني بيسوين صدي 
كى بنكال )هند( مني عريب زبان وادب كي ترقي – ايك 

حتلييل جتزية(

جامعة 
لكناؤ

الربوفيسور الشاه عبد السالماسم املرشفنور الصباحاسم الباحث

2008مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب412عدد الصفحات

تطور اللغة العربية يف اهلند يف القرن العرشين )هندوستان املوضوع
جامعة لكناؤمني بسيوي صدي مني عريب زبان كا ارتقاء(

الربوفيسور الشاه عبد السالماسم املرشفظفر اإلسالماسم الباحث

1988مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات
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تطور اللغة العربية وآداهبا يف روهيل كهاند يف القرن املوضوع
جامعة لكناؤالتاسع عرش والقرن العرشين

الربوفيسور الشاه عبد السالماسم املرشفأبوسعيد اإلصالحياسم الباحث

2001مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب213عدد الصفحات

جامعة لكناؤتطور املرسحية يف األدب العريب احلديثاملوضوع

الربوفيسور عبيد اهلل الفراهياسم املرشفحممد أسلم اإلصالحياسم الباحث

1985مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب348+8عدد الصفحات

تطور املقالة الدينية يف مرص املوضوع
جامعة عيل كرهمن أوائل القرن العرشين إىل 1952م

سيد كفيل أمحد القاسمياسم املرشفحممد طارقاسم الباحث

2000مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب347عدد الصفحات

املوضوع
تطور املوشحات يف األندلس يف القرن الرابع واخلامس 

اهلجري )اندلس مني جوهتي اور بانجوين صدي هجري 
مني موشحات كا ارتقاء(

جامعة عيل كره

سيد كفيل أمحد القاسمياسم املرشفتبسم جهاناسم الباحث

2007مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب208عدد الصفحات
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جامعة عيل كرهتطور النثر احلديث يف اململكة العربية السعوديةاملوضوع

الربوفيسور حممد صالح الدين العمرياسم املرشففائزة أفضل حسنياسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب255عدد الصفحات

تطور النثر العريب املوضوع
يف عرص املوحدين )674-524(

جامعة 
عيل كره

الدكتور حممد ظهور احلقاسم املرشفأنس بن حممد الندوياسم الباحث

1994مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبواب303عدد الصفحات

تطور النثر الفني العريب خالل العرص العبايس األول املوضوع
)من سنة 132هـ إىل 300هـ(

جامعة 
عيل كره

سيد حبيب احلسن اسم الباحث
الربوفيسور عبد البارياسم املرشفالقادري

2002مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

5عدد األبواب279عدد الصفحات

جامعة تطور النثر الفني يف العرص السلجوقياملوضوع
عيل كره

الدكتور حممد سميع أخرتاسم املرشفحممد عبد امللكاسم الباحث

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبواب207عدد الصفحات
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تطور النثر يف العرص العبايس– دراسة نقدية )A Critical Study املوضوع
)of prose and its development in Abbasid period

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور حممد سلطان حميي الديناسم املرشفكامل النساء بيغماسم الباحث

1994مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة عيل كرهتطور النظام التعليمي يف العرص العبايس بالعراقاملوضوع

عيل عبد الرمحن اسم الباحث
الربوفيسور سيد مقبول أمحداسم املرشفالباحسني

1964مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6 )فصول(عدد األبواب241عدد الصفحات

تطور النقد األديب: االجتاهات القديمة واحلديثة املوضوع
– دراسة نقدية

جامعة عيل كره

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفحممد سميع أخرتاسم الباحث

1996مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب440عدد الصفحات

تطور النقد األديب اجلديد يف سورية املوضوع
جامعة عيل كرهقبل منتصف القرن العرشين

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشفقمر إقبالاسم الباحث

1994مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب345عدد الصفحات
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تطور النقد األديب عند العرب املوضوع
جامعة عيل كره)من العرص اجلاهيل إىل سقوط بغداد(

الربوفيسور عبد احلليماسم املرشفاحتشام أمحد الندوياسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب257عدد الصفحات

جامعة كلكتاالتطور والتجديد يف دراسة تفسري القرآن الكريماملوضوع

الربوفيسور بديع الرمحناسم املرشفحممد روح األمنياسم الباحث

2007مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب338عدد الصفحات

التعليم اإلسالمي واملكتبات يف والية بنغال املوضوع
)Islamic Education and libraries in Bengal(جامعة كلكتا

الربوفيسور حممد راحة اهللاسم املرشفحممد كليم الديناسم الباحث

1992مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

7عدد األبواب313عدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةالتفاسري العربية يف العرص احلديثاملوضوع

الربوفيسور قمر النساء بيغماسم املرشفحممد رساج أمحداسم الباحث

2001مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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جامعة بتنهتفسري اإلمام جعفر الصادق – حتقيق وتعليقاملوضوع

الربوفيسور فضل كربياء الصديقياسم املرشفسيد نذر عيلاسم الباحث

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب362عدد الصفحات

جامعة اللغة التناص يف القصة اليمنية املعارصة – دراسة نقدية حتليليةاملوضوع
االنجليزية

مجال عبد اهلل عبد ربه اسم الباحث
الربوفيسور حممد اقبال حسني اسم املرشفالدربجي

الندوي

2011مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5 )فصول(عدد األبواب255عدد الصفحات

توفيق احلكيم املوضوع
)Tawfiq Al-Hakim as a Social Dramatist and critic(

اجلامعة 
العثامنية

عصمت حيدر عيل اسم الباحث
الربوفيسور سيد مقبول أمحداسم املرشفخان

نحو 1978مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة لكناؤالثقافة اإلسالمية يف الياباناملوضوع

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفسليم الرمحن خاناسم الباحث

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

251+96 )كلمة شكر عدد الصفحات
6عدد األبوابوتقدير واملقدمة واملالحق(
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جامعة دهلي)الشيخ( ثناء اهلل األمرترسي: حياته وخدماتهاملوضوع

نعيم احلسن بن عبد اسم الباحث
الربوفيسور حممد سليامن أرشفاسم املرشفاحلفيظ األثري

2004مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب374عدد الصفحات

جامعة لكناؤاجلاحظ وأثره يف النثر العريباملوضوع

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفحممد عامر شهباز عاملاسم الباحث

1994مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب310+5 )املقدمة(عدد الصفحات

جربان خليل جربان املوضوع
جامعة لكناؤ)جربان خليل جربان – فن اور شخصيت(

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفأشفاق أمحداسم الباحث

1974مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

8عدد األبواب450عدد الصفحات

جرجي زيدان كروائي تارخيي املوضوع
– دراسة نقدية

 جامعة اللغة 
االنجليزية

الربوفيسور السيدة عصمت لطيف اسم املرشفمنظور أمحد خاناسم الباحث
مهدي

1991مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب324عدد الصفحات
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)سيد( مجال الدين األفغاين – حياته وآثاره املوضوع
جامعة لكناؤ)سيد مجال الدين افغاين – حيات وكارنامى(

الربوفيسور أشفاق أمحد الندوياسم املرشفماه نازاسم الباحث

1986مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

11عدد األبواب350+3 )املحتويات(عدد الصفحات

جامعة مجال الدين األفغاين وآراؤه الدينيةاملوضوع
عيل كره

الربوفيسور عبد العليماسم املرشفأنور عيل خاناسم الباحث

1963مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

6عدد األبواب252عدد الصفحات

)سيد( مجال الدين األفغاين وتأثريه الفكري يف علامء املوضوع
جامعة بتنهالعرب واهلند وحركاهتم

الربوفيسور حممد شمس الضحىاسم املرشفحممد إنعام ظفراسم الباحث

2003مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

8عدد األبواب220عدد الصفحات

جامعة عيل كرهمجيل صدقي الزهاوي – حياته وشعرهاملوضوع

سيد كفيل أمحد القاسمياسم املرشفعميم اإلحساناسم الباحث

1998مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب277عدد الصفحات
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جامعة عيل كرهجهود املسترشقني األدبية حول القرآن الكريماملوضوع

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفتوقري عاملاسم الباحث

1992مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

4عدد األبواب402عدد الصفحات

اجلوانب البالغية للقرآن الكريم يف ضوء صفوة املوضوع
التفاسري للمفرس حممد عيل الصابوين

جامعة اللغة 
اإلنجليزية

الربوفيسور حمسن العثاميناسم املرشفسيد فهيم الدين القادرياسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

اجلواهر املكللة يف األخبار املسلسلة للحافظ حممد بن عبد املوضوع
الرمحن السخاوي )831-902م(: حتقيق وتعليق

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور احلافظ اسم املرشف)شيخ( حممد عبدالغفوراسم الباحث
سيد بديع الدين الصابري

2007مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة عيل كره)املال( جيون: حياته وآثارهاملوضوع

الدكتور حامد عيل خاناسم املرشفأشفاق عيلاسم الباحث

1987مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

6عدد األبواب307عدد الصفحات
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حافظ إبراهيم )1869-1932م( حياته وآثاره املوضوع
جامعة لكناؤ)حافظ إبراهيم )1869-1932ء( حيات وكارنامى(

الربوفيسور أشفاق أمحد الندوياسم املرشفسيد سهيل إقبالاسم الباحث

1997-1998سنة التقديماألرديةلغة األطروحة

8عدد األبواب360عدد الصفحات

)الشيخ( حبيب الرمحن األعظمي ومسامهته العلمية )موالنا املوضوع
حبيب الرمحن األعظمي اور ان كي علمي خدمات(

جامعة 
لكناؤ

الربوفيسور شمس تربيز خاناسم املرشفحممد صهيباسم الباحث

2005مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب375عدد الصفحات

احلركات األدبية املرصية املوضوع
جامعة عيل كرهيف املنتصف األول من القرن العرشين

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشفظفر عيل أنجماسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب196عدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةحركة أبولو وتأثريها يف تطوير األدب العريب احلديثاملوضوع

الربوفيسور حممد سلطان حميي الديناسم املرشفسيدة أصفياء كوثراسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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حركة حترير املرأة يف مرص املوضوع
جامعة عيل كرهوتأثريها عىل األدب العريب احلديث

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفسطوت رحيانةاسم الباحث

1997مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب269عدد الصفحات

حركة ندوة العلامء ومسامهتها يف تطور اللغة العربية وآداهبا املوضوع
)حتريك ندوة العلامء: عريب زبان وادب مني اس كا حصه(

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشفحممد  صهيب  الصديقياسم الباحث

1993مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

10عدد األبواب253عدد الصفحات

جامعة لكناؤحسن البناء يف تكوين احلضارة واألدباملوضوع

حممد سفيان بن اسم الباحث
شاهدين اإلندونييس

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشف

2004مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

230+8 )املحتويات عدد الصفحات
والباحث يف سطور(

5عدد األبواب

احلصن احلصني يف أحوال الوزراء والسالطني لعباس املوضوع
مرزا اللكهنوي: حتقيق وتعليق

جامعة 
كلكتا

الدكتور عطا كريم برقاسم املرشفحممد سميع اهلل أسداسم الباحث

1977م حسب مقدمة الباحثسنة التقديمالعربية واإلنكليزيةلغة األطروحة

)التمهيد واملقدمة ونص الكتاب(عدد األبواب366عدد الصفحات
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احلامسة البرصية لصدر الدين البرصي )659هـ(، املوضوع
جامعة عيل كرهاجلزء األول والثاين: ختريج وتعليق

العالمة عبد العزيز ميمناسم املرشفخمتار الدين أمحداسم الباحث

1952مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب820 )جزءان(عدد الصفحات

جامعة عيل كره)محيد الدين( الفراهي وأثره يف تفسري القرآناملوضوع

الربوفيسور عبد العليماسم املرشفمعني الدين األعظمياسم الباحث

1968مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب324عدد الصفحات

احلياة االجتامعية والثقافية والسياسية املوضوع
اجلامعة العثامنيةيف الشعر العريب احلديث

الربوفيسور جويرية مجيل النساءاسم املرشفدردانة شاهنياسم الباحث

1998سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

حياة )النواب( املوضوع
جامعة بنارسصديق حسن ومآثره

الدكتور عمران رضا الرضوياسم املرشفأبو حاتم خاناسم الباحث

1989مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

9عدد األبواب433عدد الصفحات
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حياة  )العالمة(املوضوع
اجلامعة امللية عبد العزيز امليمني وإنتاجه العلمي واألديب

الربوفيسور زبري أمحد الفاروقياسم املرشففوزان أمحداسم الباحث

2004مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب600عدد الصفحات

حياة )الشيخ( حممد عبده العبقرية املوضوع
اجلامعة العثامنيةمع أعامله اإلصالحية واألدبية

الربوفيسور سيد إبراهيم الندوياسم املرشفمه جبنياسم الباحث

1990مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

حياة )الشيخ( حممد الغزايل املوضوع
– دراسة نقدية ألعامله

اجلامعة العثامنية

سمية أنجم بنت اسم الباحث
حممد عبد احلكيم

الربوفيسور سيد بديع الدين الصابرياسم املرشف

2009مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب281عدد الصفحات

جامعة عيل كرهحياة املهلب بن أيب صفرةاملوضوع

العالمة عبد العزيز ميمناسم املرشفسيد حممد يوسفاسم الباحث

1941مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

30عدد األبواب342عدد الصفحات
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حياة وآثار حممد بن سالم اجلمحي املوضوع
جامعة عيل كرهومسامهته يف النقد األديب

الدكتور حممد فيضان بكاسم املرشفظفر عاملاسم الباحث

2004مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب222عدد الصفحات

حياة وآثار نرص اهلل أيب الفتح ضياء الدين ابن األثري املوضوع
جامعة عيل كرهاجلزري: دراسة نقدية

الدكتور حممد سميع أخرتاسم املرشفحممد حمسن الديناسم الباحث

2000مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب201عدد الصفحات

حياة وأعامل العالمة السيد رشيد رضا املوضوع
)1282-1354هـ( بأخص نظر إىل تفسريه للقرآن املجيد

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور السيدة مهر النساءاسم املرشفحممد عبد اجلميل خاناسم الباحث

1990مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةحياة وأعامل مري غالم عيل آزاد بلجرامي )هكذا(املوضوع

حممد عبد السميع اسم الباحث
الصديقي

الربوفيسور حممد سلطان حميي اسم املرشف
الدين

1996مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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جامعة بتنهخدمات علامء الفلواري الرشيف يف األدب العريباملوضوع

الربوفيسور فضل كربيا الصديقياسم املرشفحممد شكيل أخرتاسم الباحث

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

10عدد األبواب687عدد الصفحات

جامعة بتنهخدمات علامء اهلند للحديثاملوضوع

الربوفيسور الشاه أمني أمحد الكاظمياسم املرشففضل كربيا الصديقياسم الباحث

1974مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب316عدد الصفحات

جامعة عيل كرهاخلطب النبوية ومكانتها األدبيةاملوضوع

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفاسم الباحث

2002مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب224عدد الصفحات

خالصة سري سيد البرش للشيخ أيب العباس أمحد بن عبد املوضوع
اهلل حمب الدين الطربي املكي الشافعي املتوىف 694هـ

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور سيد إبراهيم الندوياسم املرشفحممد عبد الغفار خاناسم الباحث

1991مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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جامعة لكناؤخالفات البرصيني والكوفيني يف النحواملوضوع

السيد غياث الدين حممد اسم الباحث
عبد القادر الندوي

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشف

1981مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

218+13 )املحتويات عدد الصفحات
وتصدير واملصادر(

4عدد األبواب

جامعة عيل كره)األستاذ الرئيس( خليل مردم بك  – حياته وآثارهاملوضوع

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشفالقايض نثار أمحداسم الباحث

1983مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5 )أقسام(عدد األبواب260عدد الصفحات

جامعة اللغة خليل مطران – الشاعر الرومانيساملوضوع
االنجليزية

الربوفيسور حممد إقبال حسنياسم املرشفعبد املجيد إيس إيهاسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب338عدد الصفحات

اخلوارج: مبدأهم وتارخيهم من القرن األول من اهلجرة إىل املوضوع
)القرن( الثالث وعقائدهم وشعرهم

جامعة 
لكناؤ

اسم املرشفحممد راشد النقوياسم الباحث

غري مذكورة )يف الداخل نجد سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة
تاريخ 1950/8/5م(

4عدد األبواب341عدد الصفحات
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دراسات يف الرشوح لقصيديت: بانت سعاد املوضوع
جامعة عيل كرهوالربدة  باللغة العربية يف اهلند

الربوفيسور سيد كفيل أمحد القاسمياسم املرشفعبد الرشيد خان الندوياسم الباحث

2003مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب535عدد الصفحات

جامعة عيل كرهدراسات يف املدائح النبوية باهلند باللغة العربيةاملوضوع

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفحممد صدر احلسن الندوياسم الباحث

1999مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

7عدد األبواب1041 )جزءان(عدد الصفحات

 جامعة عيل كرهالدراسات األدبية التحليلية للتشبيهات القرآنيةاملوضوع

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفعبد املاجد القايض الندوياسم الباحث

1996مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب249عدد الصفحات

الدراسات اإلسالمية يف والية بنغال )1757-1947م( املوضوع
)Islamic Studies in Bengal: 1757-1947(

جامعة كلكتا

الربوفيسور سيد منان الشاه القادرياسم املرشفحممد بديع الرمحناسم الباحث

1993مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

5عدد األبواب386عدد الصفحات
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جامعة دهليالدراسات العربية واإلسالمية بجامعة دهلياملوضوع

الربوفيسور حممد نعامن خاناسم املرشفعقيلةاسم الباحث

2009مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

الدراسات العربية واإلسالمية املوضوع
جامعة مدراسيف متل نادو منذ 1857م

الدكتور ب نثار أمحداسم املرشفحممد سليامناسم الباحث

1993مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

8عدد األبواب635عدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةالدراسة التحليلية يف مآخذ سرية ابن هشاماملوضوع

الربوفيسور سيد مهر النساءاسم املرشفوجاهة النساء بيغماسم الباحث

1981مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة لكناؤدراسة حتليلية نقدية يف أدب طه حسنياملوضوع

الربوفيسور حممد يونس النغرامياسم املرشفعبد القادر خاناسم الباحث

1994مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب218عدد الصفحات
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جامعة اللغة دراسة تقابلية يف النحو العريب واإلنجليزياملوضوع
اإلنجليزية

الربوفيسور معني الدين األعظمياسم املرشفبشري أمحد بن عبد الرمحناسم الباحث

1994مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبواب379عدد الصفحات

دراسة سورة املائدة املوضوع
جامعة كلكتامن ناحية الفقه اإلسالمي وعلوم البالغة

الربوفيسور بديع الرمحناسم املرشفحممد مسيح الرمحن الندوياسم الباحث

2005مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

12 )كتابا(عدد األبواب343عدد الصفحات

جامعة بتنهدراسة صوتية عن اهلمزة وأبداهلااملوضوع

الربوفيسور فضل كربيا الصديقياسم املرشفعبد املتني أرشفاسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

دراسة عن مشاكل الداللة املوضوع
يف الرتمجة من اإلنكليزية إىل العربية

جامعة اللغة 
اإلنجليزية

الربوفيسور حممد اقبال حسنياسم املرشفعبد اهلل يس كيهاسم الباحث

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5 )فصول(عدد األبواب240عدد الصفحات
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اجلامعة العثامنيةدراسة مقارنة بني شعر شوقي وإقبالاملوضوع

الربوفيسور قمر النساء بيغماسم املرشفسيد حممد حمامد اهلاشمياسم الباحث

2008مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

دراسة مقارنة لكتاب املوضوع
جامعة إله آباد»كلية ودمنة« وترامجه الفارسية

حبيب أمحداسم املرشفحممد راشد األنصارياسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب302عدد الصفحات

دراسة مقارنة للمالحظات البالغية املؤرشة إليها من املوضوع
قبل اإلمام الرازي وسيد قطب

جامعة اللغة 
اإلنجليزية

الربوفيسور معني الدين األعظمياسم املرشفسيد إبراهيماسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

دراسة مقارنة ونقدية بني كتب السرية النبوية التي ألفت املوضوع
باللغتني األردية والعربية يف مرص واهلند خالل القرن العرشين

جامعة اللغة 
اإلنجليزية

الربوفيسور حمسن العثامين الندوياسم املرشفحممد أنظراسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب594عدد الصفحات
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دراسة نزهة اخلواطر النقدية املوضوع
)نزهة اخلواطر كا حتقيقي وتنقيدي جائزة(

جامعة 
لكناؤ

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفسيد مطلوب حسناسم الباحث

2006مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5 )فصول(عدد األبواب220عدد الصفحات

دراسة النقد األديب بني العرباملوضوع
)Study of literary criticism among the Arabs( 

جامعة 
لكناؤ

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفحممد اقبال حسنياسم الباحث

1986مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة لكناؤدراسة نقدية أليب الفرج األصفهاين وكتابه األغايناملوضوع

حممد أسجد اسم الباحث
القاسمي الندوي

الربوفيسور شمس تربيز خاناسم املرشف

2004مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

11عدد األبواب422عدد الصفحات

دراسة نقدية لألدب العريب املعارص املوضوع
اجلامعة العثامنيةيف اململكة العربية السعودية

الربوفيسور جويرية مجيل النساءاسم املرشفسيد جهانكرياسم الباحث

1996مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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دراسة نقدية للحياة االجتامعية والثقافية واألكاديمية يف املوضوع
جامعة دهلياهلند كام رسمها أبو الرحيان البريوين

الربوفيسور نثار أمحد الفاروقياسم املرشفحممد خليقاسم الباحث

1993مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

5عدد األبواب308عدد الصفحات

دراسة نقدية لرسالة منتخبة من كتب الصحاح لشيخ املوضوع
اإلسالم حممد أنوار اهلل فضيلت جنك )املجلد األول(

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور حممد عبداملجيداسم املرشفسيد حممد نارص الدين جياليناسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة دهليدراسة نقدية للمؤلفات العربية حول الشاعر إقبال وفلسفتهاملوضوع

رفعت اسم الباحث
حجازي

الربوفيسور حمسن العثاميناسم املرشف

2003مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب234عدد الصفحات

دراسة نقدية وحتليلية للمناهج الدراسية لتعليم اللغة املوضوع
اجلامعة املليةالعربية يف اجلامعات اهلندية

الربوفيسور ضياء احلسن الندوياسم املرشفإرشاد أمحداسم الباحث

1998مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

7عدد األبواب408عدد الصفحات
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دراسة نقدية ملسامهة أيب حيان التوحيدي املوضوع
جامعة عيل كره)ت414هـ( يف األدب العريب

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفحممد رفيق القاسمياسم الباحث

1994مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5 )فصول(عدد األبواب394عدد الصفحات

املوضوع
دستور املفرسين للشيخ عامد الدين عبد النبي الشطاري 
– حتقيق وتعليق )شيخ عامد الدين عبد النبي شطاري 

كي دستور املفرسين: حتقيق وتعليق(

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور مسعود أنور العلوياسم املرشفذاكر حسنياسم الباحث

2005مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب296عدد الصفحات

جامعة لكناؤدمشق: معهد الثقافة اإلسالمية )دمشق: اسالمي ثقافت كا كهواره(املوضوع

الربوفيسور ايس يب الصمدياسم املرشفحممد رضوان العلوياسم الباحث

نحو 1957مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

دور دار العلوم لندوة العلامء يف ترويج األدب العريب املوضوع
والدراسات اإلسالمية )دراسة حتليلية نقدية(

جامعة 
جواهر الل

الربوفيسور سيد إحسان الرمحناسم املرشفحممد قطب الديناسم الباحث

2008مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب370عدد الصفحات
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جامعة لكناؤدور الشعر العريب يف التفسري اللغوي للقرآناملوضوع

الدكتور نثار أمحد األعظمياسم املرشفسعود أمحد بن عزيز الرمحن اسم الباحث

2003مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبواب665عدد الصفحات

املوضوع
دور املدارس العربية اهلندية يف تطور الصحافة 

العربية احلديثة )جديد عريب صحافت كى ارتقاء مني 
هندوستاين مدارس عربيه كا كردار(

جامعة لكناؤ

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفسبحان عامل خاناسم الباحث

2006مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

386+5 )املقدمة عدد الصفحات
واملحتويات(

4عدد األبواب

دور اململكة العربية السعودية يف تطوير األدب العريب املوضوع
جامعة لكناؤاحلديث )1932-1995م(

الربوفيسور حممد يونس النجرامياسم املرشفحممد أنور حفيظاسم الباحث

2001مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب404عدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةديوان ابن حجر العسقاليناملوضوع

اسم املرشفسيد أبو الفضلاسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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املوضوع
ديوان السيد عيل صدر الدين بن السيد أمحد نظام الدين 

بن معصوم املدين الشريازي 
)ت 1119هـ/1707م(

اجلامعة 
العثامنية

اسم املرشفاسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة مدراسذكر اهلند يف أمهات الكتب العربيةاملوضوع

د.ب. نثار أمحداسم املرشفحافظ ح. عبد الرمحناسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب577عدد الصفحات

جامعة كرياالالرحالة العرب عن اهلند اجلنوبيةاملوضوع

الدكتور عبيد ع.اسم املرشفسليامن شمس الديناسم الباحث

1996مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب252عدد الصفحات

رسالة التعليم اإلسالمي يف العصور الوسطى The( املوضوع
 Message of Islamic Education in Medieval Period(

جامعة 
لكناؤ

اسم املرشفأنوار احلقاسم الباحث

نحو 1958مسنة التقديملغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات
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املوضوع
الروائع األدبية يف كتاب اجلوهرة يف نسب النبي  

وأصحابه العرشة )لألديب حممد بن أيب بكر األنصاري 
التلمساين الشهري بالرُبّي(

جامعة 
عيل كره

سيد كفيل أمحد القاسمياسم املرشفحممد أنساسم الباحث

2000مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب361عدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةزوائد ابن ماجة عىل الكتب اخلمسةاملوضوع

الربوفيسور حممد عبد الستار خاناسم املرشفحممد خمتار حسنياسم الباحث

1987مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة عيل كرهزياد بن أبيه: حياته وأعاملهاملوضوع

العالمة عبد العزيز ميمناسم املرشفخورشيد أمحد فارقاسم الباحث

1944مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

8عدد األبواب300عدد الصفحات

سبحة املرجان يف آثار هندوستان لغالم عيل آزاد املوضوع
جامعة عيل كرهالبلكرامي )1116-1200هـ(: ختريج وتعليق 

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشففضل الرمحن الندوياسم الباحث

1966مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبواب330عدد الصفحات
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املوضوع
سلوة الغريب وأسوة األريب املعروفة برحلة ابن 

معصوم لسيد عيل صدر الدين املدين بن أمحد نظام 
الدين )1052-1120هـ(

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور سيد إبراهيم الندوياسم املرشفجسارة النساء بيغماسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة لكناؤالسنة بني منهجي املتكلمني والفقهاءاملوضوع

الربوفيسور عبيداهلل الفراهياسم املرشفعبد القيوم حممد شفيع البستوياسم الباحث

2001مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد الصفحات
  39+346

)كلمة الباحث وكلمة شكر 
وتقدير وغري ذلك(

2عدد األبواب

جامعة كلكتاسياسية عبد اهلل بن الزبري وموقفه من الدولة األمويةاملوضوع

الربوفيسور حممد راحة اهللاسم املرشفحممد حياة اهللاسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب273عدد الصفحات

السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث املوضوع
جامعة عيل كره)1850-1950م(: دراسة نقدية

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشف:مؤيد عبد الستاراسم الباحث

1984مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5 )فصول(عدد األبواب228عدد الصفحات
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)اإلمام( الشافعي حجة اللغة املوضوع
– حياته وأعامله

اجلامعة 
العثامنية

حممد خواجه معني اسم الباحث
الدين

الربوفيسور حممد سلطان حميي الديناسم املرشف

1997مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة لكناؤ)سيد( الرشيف الريض )359-407هـ(: حياته ومآثرهاملوضوع

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفمهدي خواجه بريياسم الباحث

الربوفيسور حممد رضوان العلويسنة التقديممهدي خواجه برييلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة كاليكوتالشعر العريب يف كرياال مبدأه وتطورهاملوضوع

الدكتور كيه ام حممداسم املرشف:كيه وي ويران حميي الديناسم الباحث

1405هـسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

9عدد األبواب350عدد الصفحات

جامعة عيل كرهالشعر العريب يف اهلند )هندوستان كي عريب شاعري(املوضوع

الربوفيسور عبد العليماسم املرشف:حامد عيل خاناسم الباحث

1962مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب454عدد الصفحات
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الشعر العريب يف اهلند )من سنة 1857م حتى اآلن( املوضوع
)هندوستان مني عريب شاعري 1857ء كى بعد سى تا حال(

جامعة 
لكناؤ

الباحث قدمها أستاذًااسم املرشف:نثار أمحد األنصاري األعظمياسم الباحث

2010مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

6عدد األبواب511عدد الصفحات

جامعة لكناؤالشعر يف العرص النبوياملوضوع

الربوفيسور شمس تربيز خاناسم املرشفعبد احلميد أطهر الندوياسم الباحث

2007مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

7عدد األبواب466+8 )املحتويات(عدد الصفحات

الشعر يف مرص من أواخر القرن التاسع عرش إىل وسط املوضوع
جامعة لكناؤالقرن العرشين

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفايس ايه ايج العابدي اسم الباحث

1983مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

269+33 عدد الصفحات
)التقديم واملصادر(

5عدد األبواب

جامعة إله آبادشعراء البالط يف العرص العبايس )132-232هـ(املوضوع

الدكتورة أمامة خاتوناسم املرشفة:محيدة بانواسم الباحث

1997مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب337عدد الصفحات
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شعراء اللغة العربية يف اهلند )من القرن الثاين إىل القرن املوضوع
)Arabic Poets of India( )جامعة لكناؤالثالث عرش اهلجري

الربوفيسور حممد وحيد مرزا  )عىل أغلب الظن(اسم املرشفإعجاز أمحداسم الباحث

نحو 1959مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

3عدد األبواب226عدد الصفحات

الشعراء املحافظون ومسامهتهم يف الشعر العريب املوضوع
اجلامعة العثامنيةاحلديث: دراسة وبحث

الربوفيسور حممد سلطان حميي الديناسم املرشف:وقار النساءاسم الباحث

1996مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

املوضوع
)األمري( شكيب أرسالن ككاتب جديد مع أعامله األدبية – 
 )A critical study of Al-Ameer Shakeeb دراسة نقدية
Arsalan as a modern writer with his literary works(

اجلامعة 
العثامنية

اسم املرشف:ايس ايس أعظم أمحد النهرياسم الباحث

1993مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

)الشيخ( شلتوت ومسامهته يف اللغة العربية وآداهبا املوضوع
– دراسة نقدية

جامعة عيل كره

سيد كفيل أمحد القاسمياسم املرشف:ذبيح اهللاسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب291عدد الصفحات
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اجلامعة العثامنية)الدكتور( شوقي ضيف – حياته وأعاملهاملوضوع

الربوفيسور جويرية مجيل النساءاسم املرشفة:زكية سلطانةاسم الباحث

2004مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة دهليالصحافة العربية يف اهلند يف القرن العرشيناملوضوع

الربوفيسور حممد سليامن اسم املرشف:حممد أيوب تاج الديناسم الباحث
أرشف

1996مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب267عدد الصفحات

)النواب سيد( صديق حسن خان: حياته وآثاره العربية املوضوع
)Life and Arabic works of Siddiq Hasan Khan(

جامعة 
لكناؤ

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشف:عبد العيلاسم الباحث

1982مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

12عدد األبواب216عدد الصفحات

صفوة األدب وديوان العرب ألمحد بن عبد السالم املوضوع
جامعة عيل كرهاجلراوي: ختريج وتعليق

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشفأمحد إسامعيل اللبياسم الباحث

1986مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب478عدد الصفحات
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صالح الدين الصفدي أديبًا ومؤرخا املوضوع
– دراسة نقدية

جامعة عيل 
كره

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفأبو الربهان حممد خملص الرمحناسم الباحث

1999مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب228عدد الصفحات

صورة املرأة يف كتابات نجيب حمفوظ وقرة العني املوضوع
حيدر )دراسة مقارنة(

جامعة 
جواهر الل

الربوفيسور سيد إحسان الرمحناسم املرشف:رياض الديناسم الباحث

2006مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

4عدد األبواب249عدد الصفحات

جامعة عيل كرهطبقات الشافعية أليب بكر ابن قايض شهبة: ختريج وتعليقاملوضوع

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشفعبد العليم خاناسم الباحث

1965مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب1054 )جملدان(عدد الصفحات

طرب األماثل برتاجم األفاضل للشيخ أيب احلسنات املوضوع
عبد احلي األنصاري

جامعة عيل 
كره

الدكتور حامد عيل خاناسم املرشف:غالم مرسلنياسم الباحث

1986مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

مقدمة املحقق ونص الكتابعدد األبواب492عدد الصفحات
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الطريقة املحمدية يف بيان السرية األمحدية للشيخ حميي املوضوع
اجلامعة العثامنيةالدين حممد بن بري عيل الربكوي

الربوفيسور سيد إبراهيم الندوياسم املرشف:حممد مبرش الديناسم الباحث

غري مذكورسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

ظفر أمحد الصديقي: حياته وآثاره املوضوع
جامعة عيل كره)موالنا ظفر أمحد: حيات وخدمات(

الدكتور أبو سفيان اإلصالحياسم املرشف:عبيد إقبال عاصماسم الباحث

2001مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب252عدد الصفحات

)موالنا( ظهري أحسن شوق النيموي املوضوع
جامعة بتنه)1278-1325هـ( حياته وآثاره يف علم احلديث

الربوفيسور سيد أمني أمحد الكاظمياسم املرشفحممد عتيق الرمحن القاسمياسم الباحث

1979مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب271عدد الصفحات

جامعة عيل كرهعائشة عبد الرمحن بنت الشاطي ومسامهتها يف األدب العريباملوضوع

الربوفيسور حممد صالح الدين العمرياسم املرشفنذير أمحد عبد املجيداسم الباحث

1997مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب433عدد الصفحات
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جامعة لكناؤعباس حممود العقاد – عرصه، حياته، أدبهاملوضوع

الربوفيسور شمس تربيز خاناسم املرشف:عبد اجلليلاسم الباحث

2003مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

303+2 عدد الصفحات
)املحتويات(

6عدد األبواب

جامعة عيل كرهعباس حممود العقاد كاتبًا للسرية – دراسة نقديةاملوضوع

سيد كفيل أمحد القاسمياسم املرشفحميي الدين آزاد اإلصالحياسم الباحث

1993مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب310عدد الصفحات

جامعة بنارس)الشيخ( عبد األول – حياته وآثارهاملوضوع

الربوفيسور نسيمة الفاروقياسم املرشفة:عبد الوحيداسم الباحث

1997مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

8عدد األبواب409عدد الصفحات

)الشيخ( عبد األول ومسامهته املوضوع
جامعة لكناؤيف تطور اللغة العربية وآداهبا يف اهلند

الربوفيسور الشاه عبد السالماسم املرشف:عبد الوحيداسم الباحث

سنة التقديملغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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)الشيخ( عبد احلكيم السيالكويت: حياته وآثاره املوضوع
جامعة عيل كره)موالنا عبد احلكيم سيالكويت – حيات وخدمات(

الربوفيسور مسعود أنور العلوياسم املرشف:نعيم النساءاسم الباحث

1997مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب370عدد الصفحات

جامعة بنارس)سيد( عبد احلي – حياته وآثارهاملوضوع

الربوفيسور نسيمة الفاروقياسم املرشفة:حسنة آراءاسم الباحث

1995مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

9عدد األبواب305عدد الصفحات

)سيد( عبد احلي احلسني – حياته وآثاره املوضوع
جامعة لكناؤ)سيد عبد احلئ حسني – حيات وكارنامى(

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشف:عبد الرحيم الندوياسم الباحث

1990مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

11عدد األبواب452+7عدد الصفحات

اجلامعة العثامنية)الشيخ( عبد الفتاح أبو غدة دراسة نقدية ألعاملهاملوضوع

الربوفيسور حممد مصطفى رشيفاسم املرشف:محرياء أفروزاسم الباحث

2009مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب307عدد الصفحات
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عبد اهلل بن املقفع – شخصيته وفنه )عبد اهلل بن مقفع املوضوع
جامعة لكناؤ– فن اور شخصيت(

اسم املرشف:رفيق أمحد خاناسم الباحث

1984مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة جواهر اللعبد اهلل نديم وأكرب إله آبادياملوضوع

الربوفيسور ظهور الباري األعظمياسم املرشف:حممد سليماسم الباحث

2004مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب265عدد الصفحات

جامعة بنارسعبد املنعم الفرطويس – حياته وشعرهاملوضوع

الربوفيسور عمران رضااسم املرشف:طالب عيل حسناسم الباحث

1993مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبواب319عدد الصفحات

العالقات العربية يف كرياال املوضوع
جامعة كرياالومسامهاهتم يف اللغة العربية وآداهبا

الربوفيسور عبيد. عاسم املرشف:حممد باوا بن عبد الرمحناسم الباحث

2009مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

10عدد األبواب276عدد الصفحات



-74-

املوضوع

مع  والعرب  ديش  بنغلة  بني  احلضارية  العالقة 
بنغلة  من  البارزين  األعالم  بمسامهة  خاص  إملام 
حتى  البداية  من  وآداهبا  العربية  اللغة  يف  ديش 
 )Cultural Relations Between احلارض  العرص 
 Bangladesh and Arab with special reference
 to the contribution of prominent scholars to
 Arabia in Bangladesh from early ages upto

present age(

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور حممد عبد الستار خاناسم املرشف:حممد نور احلقاسم الباحث

1985مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

علم احلديث يف القرن العارش يف اهلند باإلشارة إىل املوضوع
اجلامعة العثامنيةالشيخ املتقي من حيث املحدث 

الربوفيسور مهر النساء بيغماسم املرشفة:وزير النساء بيغماسم الباحث

1987مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

علامء اجلامعة النظامية املوضوع
اجلامعة العثامنيةومسامهتهم يف األدب العريب

الربوفيسور حممد عبد املجيداسم املرشف:احلافظ حممد مستان عيلاسم الباحث

2005مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب375عدد الصفحات
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علامء العربية ومسامهاهتم يف األدب العريب يف عهد املوضوع
اآلصفجاه من 1264-1367هـ/1848-1948م(

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور مهر النساءاسم املرشفة:سلطان حمي الديناسم الباحث

1987مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة علامء الفرنجي حمل ومسامهاهتم يف تطور اللغة العربية وآداهبااملوضوع
لكناؤ

الربوفيسور الشاه عبد السالماسم املرشف:إقبال أمحداسم الباحث

نحو 1989مسنة التقديملغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

العلامء الكبار من أرسة القايض بدر الدولة ومسامهاهتم املوضوع
للعلوم العربية واإلسالمية

جامعة 
مدراس

د. ب. نثار أمحداسم املرشف:صالح الدين حممد أيوباسم الباحث

1999مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3 )فصول(عدد األبواب293عدد الصفحات

علامء مقاطعة مئو يف خدمة اللغة العربية والدراسات العربية املوضوع
اإلسالمية خالل القرن العرشين )دراسة تقيمية نقدية(

جامعة 
جواهر الل

الربوفيسور سيد احسان الرمحناسم املرشف:حممد أطهراسم الباحث

2007مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب225عدد الصفحات
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املوضوع
عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه وأفكاره الدينية والسياسية كام 

  )Hadrat Ali bin Abi Talib: His Religiousتظهر من خطباته
& Political Activities as reflected in his sermons(

جامعة 
بنارس

الربوفيسور سيد عمران رضا الرضوياسم املرشفسيد إحسان الرمحناسم الباحث

1989مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

4عدد األبواب313عدد الصفحات

جامعة لكناؤعيل الطنطاوي )1908-1999( – حياته وآثارهاملوضوع

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشف:شري افغناسم الباحث

2003مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب213عدد الصفحات

جامعة إله آباد)األستاذ( عيل الطنطاوي ككاتب بارعاملوضوع

الربوفيسور حممد اجتباء الندوياسم املرشف:كبري فاطمةاسم الباحث

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب225عدد الصفحات

جامعة عيل كرهعيل الطنطاوي: مسامهته يف تطوير النثر العريب احلديثاملوضوع

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشف:عبد اهلل فاروقاسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب289عدد الصفحات
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جامعة لكناؤعمر بن ربيعة املخزومي – حياته وشعرهاملوضوع

الربوفيسور شبري أمحد اسم املرشفسيد حممد صبيحاسم الباحث
الندوي

2005مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

231+1عدد الصفحات
 )املحتويات إمجاالً(

4عدد األبواب

جامعة لكناؤالعنرص اإلسالمي يف األدب العبايساملوضوع

الربوفيسور أشفاق أمحد الندوياسم املرشفمظفر حسني الندوياسم الباحث

1998مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب374عدد الصفحات

املوضوع
العوامل اإلقليمية املؤثرة يف ظهور الشعر السيايس 
األندليس منذ أواخر  عرص الوالة إىل هناية عرص 

املرابطني – دراسة موضوعية فنية 

جامعة 
عيل كره

الدكتور حممد سميع أخرتاسم املرشفحممد مسعد معجب حييىاسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

2عدد األبواب231عدد الصفحات

غاية املرام يف رشوط املأموم واإلمام لشمس الدين حممد املوضوع
بن أمحد الرميل األنصاري

جامعة 
لكناؤ

الربوفيسور شبري اسم املرشفعبد املحسن بن عبد امللك بن دهيشاسم الباحث
أمحد الندوي

2000مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب128عدد الصفحات
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)حسان اهلند( غالم عيل آزاد البلغرامي ومسامهته يف املوضوع
اجلامعة املليةإثراء اللغة العربية وآداهبا

الربوفيسور زبري أمحد الفاروقياسم املرشف:غالم زرقايناسم الباحث

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب235عدد الصفحات

فكرة االستقالل ضد السيطرة الربيطانية املوضوع
يف املؤلفات العربية لعلامء اهلند

جامعة 
جواهر الل

الربوفيسور فيضان اهلل الفاروقياسم املرشفجاويد نديم الندوياسم الباحث

2001مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5 )فصول(عدد األبواب229عدد الصفحات

جامعة لكناؤفكرة إعجاز القرآن – دراسة تارخييةاملوضوع

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفرياض احلسن الندوياسم الباحث

1992مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

)مل تقسم األطروحة إىل أبواب أو فصول(عدد األبواب290+1 )املقدمة(عدد الصفحات

فكرة القومية يف الشعر العريب واألردي خالل عام املوضوع
1920-1975م )دراسة انتقادية مقارنة(

جامعة جواهر 
الل

الربوفيسوراسم املرشف:حممد عليماسم الباحث

2007مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب216عدد الصفحات
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جامعة عيل كرهفن السرية والرتاجم يف العرص العبايس – دراسة نقديةاملوضوع

الربوفيسور مسعود أنور العلوياسم املرشف:عبد الكريماسم الباحث

2000مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب201عدد الصفحات

جامعة لكناؤفواتح السور يف القرآن الكريماملوضوع

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفإبراهيم عبد الرمحن خطيباسم الباحث

2000مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد الصفحات
 16+515

)املقدمة واملحتويات 
واإلهداء وغري ذلك(

4عدد األبواب

جامعة لكناؤالقسم يف القرآناملوضوع

الربوفيسور عبيد اهلل الفراهياسم املرشفآفتاب عامل منظور الندوياسم الباحث

2000مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

246+8 )اإلهداء عدد الصفحات
واملقدمة وكلمة الشكر(

3عدد األبواب

القصة القصرية جلربان خليل جربان ورابندر نات املوضوع
جامعة جواهر اللطاغور: دراسة مقارنة

الربوفيسور سيد احسان الرمحناسم املرشف:مرزا هنال أمحد بكاسم الباحث

2005مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

4عدد األبواب247عدد الصفحات
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القصص القصرية إلحسان عبد القدوس املوضوع
– دراسة نقدية

جامعة اللغة 
االنجليزية

الربوفيسور حممد اقبال حسنياسم املرشف:ارشاد أمحد مرياسم الباحث

2009مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

7 )فصول(عدد األبواب289عدد الصفحات

قضية فلسطني يف الشعر العريب احلديث املوضوع
)1948-1973م(

جامعة اللغة 
االنجليزية

الربوفيسور حممد اقبال حسنياسم املرشفيس-يم-رساج الديناسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبواب290عدد الصفحات

جامعة لكناؤالقواميس العربية ومؤلفوها يف اهلنداملوضوع

الربوفيسور حممد وحيد املرزااسم املرشفسيد اقبال أمحد الندوياسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبواب260عدد الصفحات

كامل كيالين – حياته وآثاره املوضوع
)Kamil Kelani-His life & works(جامعة إله آباد

الربوفيسور عبد اللطيف اهلندياسم املرشفأفضال أمحداسم الباحث

سنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

5عدد األبواب273عدد الصفحات
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اجلامعة العثامنيةكتاب اإلملام بأحاديث األحكام البن دقيق العيداملوضوع

سيد غوث حمي الدين اسم الباحث
الربوفيسور حممد عبد اجلميل خاناسم املرشفقادري )هكذا(

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة عيل كرهكتاب األوائل أليب هالل العسكري: ختريج وتعليقاملوضوع

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشفسيد إحسان احلق احلسنياسم الباحث

1972مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب948 )جزءان(عدد الصفحات

املوضوع
كتاب البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة للعالمة اإلمام 

جمد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي 
)ت817هـ/1415(

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور سيد إبراهيم الندوياسم املرشفحممد أنوار اهلل خاناسم الباحث

1989مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

املوضوع
كتاب التبرصة يف القراءات السبع للشيخ أيب حممد مكي 
بن أيب طالب محوش بن حممد بن خمتار القييس القريواين 

القرطبي )ت 437هـ/1045م(

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور حممد عبد الستار خاناسم املرشف:حممد غوث الندوياسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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كتاب اجلليس الصالح الكايف أليب الفرج النهرواين: املوضوع
ختريج وتعليق )من جملس 1 إىل 25 جملسًا( 

جامعة عيل 
كره

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشفرياض الرمحن الرشوايناسم الباحث

1970مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابنحو 747 )جزءان(عدد الصفحات

كتاب اجلليس الصالح الكايف أليب الفرج النهرواين: املوضوع
ختريج وتعليق )من جملس 26 إىل جملس 50 (

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشف:سيد أمحد احلسينياسم الباحث

1977مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب678عدد الصفحات

كتاب اجلليس الصالح الكايف أليب الفرج النهرواين: املوضوع
ختريج وتعليق )من جملس 51 إىل جملس 75 (

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشف:خليل اهلل األمينياسم الباحث

1976مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب738عدد الصفحات

جامعة عيل كرهكتاب خاص اخلاص أليب منصور الثعالبي: ختريج وتعليقاملوضوع

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشفسيد كلب صادق النقوياسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب752عدد الصفحات
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جامعة عيل كرهكتاب املغازي ليحيى بن سعيد األموي )ت194هـ(املوضوع

الربوفيسور حممد صالح الدين العمرياسم املرشفمجشيد أمحد الندوياسم الباحث

1998مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب117عدد الصفحات

كتاب املقفى الكبري لتقي الدين املقريزي املوضوع
)املجلد األول(: ختريج وتعليق

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشف:سيد حممود أسد اللهي اسم الباحث

1973مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب462عدد الصفحات

كتاب املقفى الكبري لتقي الدين املقريزي )املجلد الثاين(: املوضوع
ختريج وتعليق

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشف:غالم حييى أنجم اسم الباحث

1986مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب653عدد الصفحات

كتاب املقفى الكبري لتقي الدين املقريزي )املجلد الثالث(: املوضوع
ختريج وتعليق

جامعة عيل 
كره

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشف:سيد كفيل أمحد القاسمياسم الباحث

1987مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب701عدد الصفحات
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كتابة التاريخ يف األدب العريب حتى 1442م املوضوع
)Historigraphy in Arabic Literature till 1442 A.D.(

جامعة 
كلكتا

الدكتور عطا كريم برقاسم املرشف:عبد الغني اسم الباحث

1975مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

5عدد األبواب318عدد الصفحات

كتب السرية النبوية يف اللغة العربية املوضوع
جامعة عيل كرهمن سنة 1850 إىل 1970- دراسة نقدية

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشفعبد احلميد الفاضيلاسم الباحث

1993مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبواب271عدد الصفحات

كثري بن عبد الرمحن املعروف بكثري عزة شاعر الغزل املوضوع
الشهري يف العرص األموي

جامعة 
إله آباد

اسم املرشف:أجمد عيلاسم الباحث

1956مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

7عدد األبواب260عدد الصفحات

املوضوع
الكلامت العربية يف اللغة األردية )دراسة علمية وصفية 

 )Arabic word in Urdu )Whose Meaning، )حتليلية
Pronounciation or Forms have changed(

جامعة عيل 
كره

جمتبى حسنياسم الباحث
اسم 

املرشف:
العالمة عبد العزيز امليمن

1947-1949م )هكذاسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

7عدد األبواب174عدد الصفحات
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جامعة عيل كرهالكمية يف األصوات الصامتة يف اللغة العربيةاملوضوع

الدكتور حممد ثناء اهلل الندوياسم املرشفأمحد مسعود عيسى العزايباسم الباحث

2005مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب582 )جملدان(عدد الصفحات

جامعة عيل كرهلسان الدين ابن اخلطيب – حياته وآثارهاملوضوع

قدمها الباحث أستاذااسم املرشف:احتشام بن حسنياسم الباحث

1992مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

7عدد األبواب319عدد الصفحات

لطائف اإلشارات لإلمام أيب القاسم عبد الكريم بن هوزان املوضوع
القشريي )465-376(

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور سيد إبراهيم الندوياسم املرشفحممد عارف الدين الفاروقياسم الباحث

1987مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

اللغة العربية وآداهبا يف والية أترابراديش يف القرن املوضوع
جامعة عيل كرهالعرشين )بيسوين صدي مني يويب مني عريب ادب(

الربوفيسور سيد كفيل أمحد القاسمياسم املرشفأطهر أحسناسم الباحث

1994مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب311عدد الصفحات
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اللغة العربية وآداهبا يف اهلند بعد االستقالل – دراسة حتليلية املوضوع
)عريب زبان وادب اور اس كى خمتلف هبلوؤن كا حتقيقي جائزه(

جامعة 
لكناؤ

الربوفيسور الشاه عبد السالماسم املرشفحممد إرشاد النوغانوياسم الباحث

2005مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

6عدد األبواب397عدد الصفحات

اللغة العربية وآداهبا ودراسة نواحيها املختلفة – دراسة حتليلية املوضوع
)عريب زبان وادب اور اس كى خمتلف هبلوؤن كا حتقيقي جائزه(

جامعة 
لكناؤ

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشف:عبد الواحد الندوياسم الباحث

2007مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب165عدد الصفحات

املوضوع
»لكناؤ« – مركز اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف 

 )Lucknow a centre of Arabic and القرن التاسع عرش
Islamic studies during the nineteenth century(

جامعة 
إله آباد

الربوفيسور حممد رفيقاسم املرشف:فيضان اهلل الفاروقياسم الباحث

غري مذكورةسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

4عدد األبواب308عدد الصفحات

جامعة لكناؤاملتنبي )حياته ومآثره( )Al-Mutanabbi )His life& works(املوضوع

حممد وحيد مرزااسم املرشفسيد عباس عيلاسم الباحث

غري مذكورسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

231+4 عدد الصفحات
)املحتويات واملقدمة(

9عدد األبواب
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جامعة إله آباد)اخلليفة( املتوكل عىل اهلل وعرص حكومتهاملوضوع

الربوفيسور سيد حممد رفيقاسم املرشف:سيد طفيل أمحد املديناسم الباحث

نحو 1965-1966سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

8عدد األبواب318عدد الصفحات

املوضوع
املحدث العظيم واملؤرخ الكبري ابن عساكر – حياته 

 )The Great Arab Traditionist cum وآثاره
Historian ibn-i-Asakir:Life & works(

جامعة بنارس

اسم وزير حسناسم الباحث
الدكتور سيد بدر احلسن العابدياملرشف:

1984مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

9عدد األبواب343عدد الصفحات

جامعة مدراساملحدثون يف اهلند وخدماهتم اجلليلة يف نرش علم احلديثاملوضوع

د.ب. نثار أمحداسم املرشف:أنور بادشاه وي، يساسم الباحث

2007مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب443عدد الصفحات

املوضوع
)الشيخ( حممد أكرم خان )1868-1968م( حياته 

 )Mulana Mohammad Akram Khan وآثاره
)1868-1968(: His life and works(

جامعة كلكتا

الربوفيسور حممد راحة اهللاسم املرشف:حممد قاصد عيلاسم الباحث

1989مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

5عدد األبواب191عدد الصفحات
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اجلامعة )الشيخ( حممد بن صالح العثيمني – حياة وأعاملاملوضوع
العثامنية

الربوفيسور حممد اسم املرشفظل مها بنت عبد العليم اإلصالحياسم الباحث
عبد املجيد

2009مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

7عدد األبواب469عدد الصفحات

حممد روح األمني – حياته وآثاره Muhammad( املوضوع
Rohul Amin: His life and works(جامعة كلكتا

الدكتور حممد شهيد اهللاسم املرشف:مصطفى عبد القيوماسم الباحث

1993مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

4عدد األبواب296عدد الصفحات

اجلامعة العثامنية)الدكتور( حممد حسني هيكل حياته ومآثرهاملوضوع

الربوفيسور قمر النساء بيغماسم املرشفة:السيدة عاتكة نور الصباحاسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةحممد راغب الطباخ – حياته وأعاملهاملوضوع

الربوفيسور حممد سلطان حمي الديناسم املرشفسيد حممد صفي اهللاسم الباحث

1999مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات



-89-

)املفتي( حممد عباس كعامل عريب Mufti Mohd( املوضوع
Abbas As An Arabic Scholer(

جامعة 
بنارس

ايس ام سليامن عباساسم املرشف:سيد عمران رضا الرضوياسم الباحث

1975مسنة التقديماالنكليزيةلغة األطروحة

6عدد األبواب404عدد الصفحات

املوضوع
)الشيخ( حممد عبد الرمحن املحدث املباركفوري )1283-

1253هـ(: حياته وآثاره )موالنا حممد عبد الرمحن 
مباركفوري )1283-1353هـ(: حيات وخدمات(

جامعة 
لكناؤ

شمس تربيز خاناسم املرشف:عني احلقاسم الباحث

1996مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

8عدد األبواب171عدد الصفحات

جامعة عيل كره)الشيخ( حممد عبده: حياته وآثارهاملوضوع

الربوفيسور مقبول أمحداسم املرشف:حممود احلقاسم الباحث

1962مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

6عدد األبواب238عدد الصفحات

)الشيخ( حممد عبده – حياته وآثاره املوضوع
جامعة بنارس)شيخ حممد عبده – حيات وكارنامى(

الربوفيسور سيد بدر احلسن العابدياسم املرشف:خالد شفاء اهللاسم الباحث

نحو 1989مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

8عدد األبواب308عدد الصفحات



-90-

جامعة حممد قطب: مسامهته يف النثر العريب احلديثاملوضوع
عيل كره

الربوفيسور حممد صالح الدين العمرياسم املرشفحممد أرشف عيلاسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب135عدد الصفحات

جامعة اللغة االنكليزيةحممد مندور: ناقدا يف العرص احلديثاملوضوع

الدكتور سيد راشد نسيم الندوياسم املرشفحممد عيل الكليماسم الباحث

2009مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4 )فصول(عدد األبواب273عدد الصفحات

جامعة لكناؤحممد املويلحي – حياته وآثاره األدبيةاملوضوع

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشف:ندرت حمموداسم الباحث

1999مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

6عدد األبواب260عدد الصفحات

املحمدون من الشعراء للعالمة األديب أيب احلسن عيل املوضوع
بن يوسف القفطي

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور حممد عبد املعيد خاناسم املرشفحممد عبد الستار خاناسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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املدح النبوي باللغة العربية يف العرص النبوي املوضوع
جامعة بنارس)عريب نعتيه شاعري عهد نبوي مني(

الربوفيسور أبوحاتم خاناسم املرشفحممد كامل الدين األنصارياسم الباحث

1998مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب403عدد الصفحات

املوضوع
)العالمة سيد( املرتىض البلغرامي الزبيدي – حياته 

وآثاره العلمية )عالمة سيد مرتىض بلكرامي زبيدي – 
حيات اور كارنامى(

جامعة لكناؤ

رخسانة نكهت اسم الباحث
الربوفيسور حممد يونس النغرامياسم املرشف:الالري

1985مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب516عدد الصفحات

جامعة عيل كرهمسامهة ابن حزم األندليس يف دراسة التحليالت النفسيةاملوضوع

الدكتور حممد ظهور احلقاسم املرشفحمي الدين ساجداسم الباحث

1994مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب367عدد الصفحات

جامعة عيل كرهمسامهة ابن زيدون يف النثر العريباملوضوع

الدكتور حممد ظهور احلقاسم املرشف:حممد أمحداسم الباحث

1992مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

6عدد األبواب282عدد الصفحات
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مسامهة ابن عبد ربه يف اللغة العربية وآداهبا مع دراسة املوضوع
خاصة للعقد الفريد

جامعة 
عيل كره

الدكتور أبو سفيان اإلصالحياسم املرشف:حممد قمر الديناسم الباحث

2003مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب168عدد الصفحات

جامعة عيل كرهمسامهة ابن املعتز يف األدب العريباملوضوع

الدكتور حممد ظهور احلقاسم املرشفنشاط حسام الدين الفاروقياسم الباحث

1986مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب357عدد الصفحات

مسامهة أيب الفرج ابن اجلوزي يف اللغة العربية وآداهبا  املوضوع
– دراسة نقدية

جامعة
عيل كره

الربوفيسور عبد البارياسم املرشف:عبد املالك الندوياسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب298عدد الصفحات

مسامهة أيب منصور الثعالبي يف األدب العريب املوضوع
– دراسة نقدية -

جامعة
عيل كره

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشف:حممد أبو بكر صديقاسم الباحث

1983مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

4عدد األبواب510عدد الصفحات
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املوضوع
مسامهة )والية( أترابراديش الغربية يف تطور العلوم العربية 

وفنوهنا يف القرن الرابع عرش اهلجري )جودهوين صدي هجري 
مني عريب علوم وفنون كى ارتقاء مني مغريب اتربرديش كا حصه(

جامعة 
عيل كره

الدكتور طارق خمتاراسم املرشف:حممد نجم خاناسم الباحث

1996مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب321عدد الصفحات

املوضوع:
املسامهة األدبية ملراكز الدراسات العربية املهمة يف والية 

 )The Literary contribution of the prominent أترابراديش
centres of Arabic Studies in Uttar Pradesh(

جامعة 
لكناؤ

ايس يب الصمدياسم املرشف:معراج أمحداسم الباحث:

1974مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

5عدد األبواب225عدد الصفحات

جامعة عيل كرهمسامهة أمحد أمني يف األدب العريباملوضوع

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشف:سيد عيل اسم الباحث

1981مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

8عدد األبواب255عدد الصفحات

مسامهة )الشيخ( أمحد رضا خان الربيلوي يف اللغة املوضوع
جامعة بنارسالعربية وآداهبا

الربوفيسور أبو حاتماسم املرشف:شبنم خاناسم الباحث

2008مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

10عدد األبواب498عدد الصفحات
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جامعة عيل كرهمسامهة اإلخوان املسلمني يف تطوير األدب العريب املعارصاملوضوع

الربوفيسور حممد صالح الدين العمرياسم املرشفإحسان اهلل خاناسم الباحث

2004مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب244عدد الصفحات

جامعة عيل كرهمسامهة األرسة البستانية يف اللغة العربية وآداهبااملوضوع

الدكتور حممد فيضان بكاسم املرشف:حممد دالور حسنياسم الباحث

2004مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبواب542عدد الصفحات

جامعة عيل كرهمسامهة أنور اجلندي يف األدب العريب املعارصاملوضوع

الدكتور حممد ثناء اهلل الندوياسم املرشف:عرفان أمحداسم الباحث

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4 )فصول(عدد األبواب202عدد الصفحات

مسامهة أنور شاه الكشمريي يف احلديث النبوي املوضوع
جامعة جواهر اللواألدب العريب

الربوفيسور ظهور الباري األعظمي اسم املرشف:حممد أمجلاسم الباحث
وحممد أسلم اإلصالحي

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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جامعة لكناؤمسامهة أهل بنغالديش يف تطور اللغة العربية وآداهبااملوضوع

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفحممد أمري حسني رسكاراسم الباحث

1992مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

522+2 )اإلهداء عدد الصفحات
وخريطة بنغالديش(

4عدد األبواب

املوضوع
مسامهة )منطقة( أودهـ يف األدب العريب )من سنة 

1721م إىل 1856م(: دراسة نقدية )عريب ادب مني 
اودهـ كا حصه )1721-1856ء( ايك تنقيدي مطالعه(

جامعة 
عيل كره

الدكتور حامد عيل خاناسم املرشف:مسعود أنور العلوياسم الباحث

1986مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

13عدد األبواب307عدد الصفحات

مسامهة )جملة( البعث اإلسالمي يف ترويج الدراسات املوضوع
العربية واإلسالمية – دراسة نقدية

جامعة جواهر 
الل

الربوفيسور حممد أسلم اإلصالحياسم املرشف:حممد أكرماسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

مسامهة )مديرية( بلكرام يف النثر العريب املوضوع
)عريب نثر مني بلكرام كا حصه(

جامعة 
عيل كره

الدكتور طارق خمتاراسم املرشف:ثمينة يباسم الباحث
2002مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب396عدد الصفحات
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املوضوع
مسامهة )والية( بنجاب الرشقية يف اللغة 
العربية وآداهبا )إىل 1947م( )مرشقي 
بنجاب كا عريب زبان وادب مني حصه(

جامعة عيل كره

الربوفيسور حممد صالح الدين العمرياسم املرشفحممد عامر الصمدايناسم الباحث
2001مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

12عدد األبواب311عدد الصفحات

جامعة عيل كرهمسامهة بنغالديش يف تطور اللغة العربية وآداهبااملوضوع

الدكتور حممد يوسف خاناسم املرشف:حممد هارون رشيداسم الباحث

2000مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب290عدد الصفحات

املوضوع
مسامهة )جملة( ثقافة اهلند يف تطور اللغة العربية وآداهبا 

يف اهلند )هندوستان مني عريب زبان وادب كى ارتقاء مني 
جمله ثقافة اهلند كا حصه(

جامعة 
عيل كره

الدكتور حممد سميع أخرتاسم املرشف:شائسته أخرتاسم الباحث

2003مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب210عدد الصفحات

مسامهة اجلامعات اهلندية الشاملية يف الدراسات العربية املوضوع
جامعة دهليمنذ االستقالل عام 1947م

الربوفيسور خورشيد أمحد فارقاسم املرشف:عبد احلقاسم الباحث

1987مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

8عدد األبواب141عدد الصفحات



-97-

املوضوع
مسامهة اجلمعية اآلسيوية يف تطور اللغة العربية 

 )Contributions of the والدراسات اإلسالمية
Asiatic Society to Arabic and Islamic Studies(

جامعة 
كلكتا

الربوفيسور منال شاه القادرياسم املرشف:سيد حممد باقي باهللاسم الباحث
1992مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

6عدد األبواب409عدد الصفحات

مسامهة )العالمة( محيد الدين الفراهي يف األدب املوضوع
العريب )دراسة حتليلية آلثاره األدبية(

جامعة جواهر 
الل

الربوفيسور حممد أسلم اإلصالحياسم املرشف:عرفات ظفراسم الباحث

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبواب191عدد الصفحات

مسامهة )العالمة( املوضوع
محيد الدين الفراهي يف اللغة العربية وآداهبا

جامعة 
عيل كره

الدكتور أبوسفيان اإلصالحياسم املرشف:أبوذر متنياسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

3عدد األبوابنحو 300عدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةمسامهة حيدرآباد يف تطوير اخلط العريباملوضوع

الدكتور أمحد حمي الديناسم املرشفسيد مرتىض عيل صويفاسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات
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مسامهة حيدرآباد يف تطوير اللغة العربية املوضوع
يف القرن العرشين

جامعة اللغة 
االنجليزية

الربوفيسور منظور أمحد خاناسم املرشفحافظ شيخ أمحد حميي الديناسم الباحث

1995مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب366عدد الصفحات

مسامهة دار العلوم بديوبند يف األدب العريب حتى عام املوضوع
1400هـ/1980م

اجلامعة 
امللية

الربوفيسور مشري احلقاسم املرشفزبري أمحد الفاروقياسم الباحث

1984مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب276عدد الصفحات

مسامهة دار املصنفني يف األدب العريب املوضوع
جامعة لكناؤ)دار املصنفني كي عريب خدمات(

الربوفيسور عبيد اهلل الفراهياسم املرشفحممد عارف حممد مستقيماسم الباحث

2002مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب237عدد الصفحات

مسامهة دائرة املعارف العثامنية املوضوع
جامعة دهلييف األدب العريب والعلوم اإلسالمية

الربوفيسور نثار أمحد الفاروقياسم املرشفرساج احلسناسم الباحث

1997مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

8عدد األبواب418عدد الصفحات



-99-

اجلامعة العثامنيةمسامهة دائرة املعارف العثامنية يف نرش اللغة العربيةاملوضوع

الربوفيسور حممد سلطان حمي الديناسم املرشف:سيد مجيل أمحداسم الباحث

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

جامعة عيل كرهمسامهة الراغب األصفهاين يف اللغة العربية وآداهبااملوضوع

الربوفيسور مسعود أنور العلوياسم املرشفسيد عيلاسم الباحث

1996مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب271عدد الصفحات

مسامهة )والية( رامفور يف تطور اللغة العربية وآداهبا املوضوع:
)عريب زبان وادب مني رياست رامفور كا حصه(

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور مسعود أنور العلوياسم املرشف:حنا حمموداسم الباحثة:

2004مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

4عدد األبواب:279عدد الصفحات:

جامعة مسامهة رشيد أيوب يف تطور الشعر العريب املعارصاملوضوع
عيل كره

الربوفيسور عبد البارياسم املرشف:حممد عارف حسنياسم الباحث

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

10عدد األبواب316عدد الصفحات
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جامعة عيل كرهمسامهة الشعراء األمويني يف الغزلاملوضوع

قدمتها الباحثة أستاذةاسم املرشف:رئيس فاطمةاسم الباحث

1989مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب278عدد الصفحات

جامعة عيل كرهمسامهة شكيب أرسالن يف األدب العريب احلديثاملوضوع

الدكتور فيضان أمحداسم املرشفخملص الرمحناسم الباحث

2004مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب237عدد الصفحات

مسامهة شمس الدين الذهبي )ت 1347/749م( يف املوضوع:
جامعة عيل كرهاألدب العريب مع دراسة خاصة آلثاره التارخيية

الربوفيسور عبد البارياسم املرشف:سلطانة رضية خانماسم الباحثة:

1990مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

6عدد األبواب:183عدد الصفحات:

اجلامعة العثامنيةمسامهة الصحابة والصحابيات يف الشعر العريباملوضوع:

احلافظ سيد بديع اسم الباحث:
الربوفيسور حممد سلطان اسم املرشف:الدين الصابري

حميي الدين

1996مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

عدد األبواب:عدد الصفحات:
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مسامهة )النواب( صديق حسن خان يف األدب العريب: املوضوع:
دراسة حتليلية

جامعة 
جواهر الل

الربوفيسور فيضان اهلل الفاروقياسم املرشفعبيد الرمحناسم الباحث

2003مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب263عدد الصفحات

مسامهة )األمري( صديق حسن خان املوضوع:
يف املعارف اإلسالمية باهلند

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشفسيد حممد اجتباء الندوياسم الباحث

1976مسنة التقديملغة األطروحة

4عدد األبواب320عدد الصفحات

مسامهة )الدكتور( طه حسني املوضوع
يف دراسة السرية باللغة العربية

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور رياض الرمحن اسم املرشف:القايض أمحد اهللاسم الباحث
خان الرشواين

1984مسنة التقديم:اإلنكليزيةلغة األطروحة

5عدد األبواب:353عدد الصفحات

املوضوع:
مسامهة )أم املؤمنني( عائشة الصديقة ريض اهلل عنها 

العلمية واألدبية )حرضت عائشة صديقه ريض اهلل عنها 
كي علمي واديب خدمات(

جامعة لكناؤ

الربوفيسور يونس النغرامياسم املرشفطلعت فاطمةاسم الباحثة

1985مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب:86+3 )املحتويات(عدد الصفحات
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جامعة عيل كرهمسامهة عبد احلميد الكاتب يف النثر العريباملوضوع

الدكتورة تسنيم كوثراسم املرشفة:عطية قديساسم الباحثة

2007مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة

4عدد األبواب:175عدد الصفحات

املوضوع:

مسامهة )صدر الصدور الشيخ( عبد النبي )ت 991هـ( يف 
اللغة العربية وآداهبا مع دراسة خاصة لكتابه »سنن اهلدى 

يف متابعة املصطفى« )عريب زبان وادب مني عبد النبي صدر 
الصدور )م991هـ( كي علمي خدمات "سنن اهلدى يف 

متابعة املصطفى" كى خصويص مطالعه كى ساهتـ(

جامعة عيل كره

الربوفيسور حممد صالح الدين العمرياسم املرشفصبيحة سلطان خاناسم الباحثة:

1999مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة:

4عدد األبواب338عدد الصفحات:

جامعة عيل كرهمسامهة عرص ملوك الطوائف يف الشعر العريباملوضوع:

الدكتور حممد ظهور احلقاسم املرشف:حممد شاهداسم الباحث:

1993مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

7عدد األبواب:580عدد الصفحات:

مسامهة علامء األندلس يف قواعد اللغة العربية املوضوع:
خالل القرن الرابع واخلامس اهلجري

جامعة 
عيل كره

الدكتور حممد ظهور احلقاسم املرشف:عبد احلياسم الباحث:

1996مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

4عدد األبواب:243عدد الصفحات:
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مسامهة علامء )والية( بيهار املوضوع
جامعة عيل كرهيف تطور اللغة العربية وآداهبا )1850-1950م(

الربوفيسور حممد مسعو أنور العلوياسم املرشفسلطان أمحداسم الباحث

2004مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

3عدد األبواب225عدد الصفحات

مسامهة علامء بيهار يف اآلداب والعلوم العربية املوضوع:
جامعة دهليمن القرن الثاين عرش إىل العرص احلديث

الربوفيسور حممد سليامن أرشف اسم املرشف:مستفيض الرمحناسم الباحث:
وحممد نعامن خان

2002مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

6عدد األبواب:398عدد الصفحات:

املوضوع:
مسامهة علامء )مديرية( جونفور يف تطور اللغة العربية 

وآداهبا )1200-1300هـ( )عريب زبان وادب كي ترويج 
مني علامء جونفور كا حصه )1200-1300هـ(

جامعة 
عيل كره

الدكتور فيضان أمحداسم املرشف:عتيق أمحداسم الباحث:

2002مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

4عدد األبواب:234عدد الصفحات:

مسامهة علامء الدكن ومؤسساهتا يف نثر علم احلديث املوضوع:
اجلامعة العثامنيةالرشيف يف القرن العرشين

الربوفيسور حممد عبد اجلميل خاناسم املرشف:حممد سليامن عيلاسم الباحث:

2006مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

عدد األبواب:عدد الصفحات:
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مسامهة علامء دهيل يف اللغة العربية وآداهبا املوضوع:
اجلامعة املليةحتى عام 1857م

الربوفيسور زبري أمحد الفاروقياسم املرشف:حممد رشف عاملاسم الباحث:

2004مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

3عدد األبواب:487عدد الصفحات:

مسامهة علامء روهيلكهند يف اللغة العربية وآداهبا )علامء املوضوع:
روهيل كهند كي عريب زبان وادب مني خدمات(

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور عبد البارياسم املرشف:حممود حسنياسم الباحث:

1994مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

3عدد األبواب:318عدد الصفحات:

مسامهة علامء كاكوري يف تطور اللغة العربية وآداهبا املوضوع:
جامعة لكناؤ)علامء كاكوري كي عريب خدمات(

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشف:أنجمن بانو الصديقياسم الباحثة:

2008مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

5 )مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبواب:عدد الصفحات:

جامعة عيل كرهمسامهة علامء اهلند يف حتقيق النصوص األدبيةاملوضوع:

الربوفيسور سيد كفيل أمحد اسم املرشف:حممد مسلماسم الباحث:
القاسمي

2006مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

5عدد األبواب:342عدد الصفحات:
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مسامهة علامء اهلند يف دراسة األدب التفسريي املوضوع:
)Indian Contribution to the Study of Tafsir Literature(

جامعة 
كلكتا

عطا كريم برقاسم املرشف:حممد شهيد اهللاسم الباحث:

1985مسنة التقديم:اإلنكليزيةلغة األطروحة:

5عدد األبواب:295عدد الصفحات:

املوضوع:

مسامهة العلامء اهلنود يف تطور اللغة العربية وآداهبا يف 
العرص املغويل )من سنة 1525 إىل سنة 1707م( 
)عهد مغليه مني عريب زبان وادب كى ارتقاء مني 

هندوستانيون كا حصه )1525 تا 1707ء(

جامعة لكناؤ

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشف:شبري أمحد الندوياسم الباحث:

1978مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

7عدد األبواب:585عدد الصفحات:

املوضوع:

مسامهة العلامء اهلنود املمتازين يف تطور اللغة العربية 
وآداهبا من سنة 1857م إىل سنة 1974م( 

 )1857ء سى 1974ء تك هندوستان مني عريب 
علوم وفنون كى ممتاز علامء اور ان كي علمي 

خدمات(

جامعة لكناؤ

حممد يونس اسم الباحث:
الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشف:النغرامي الندوي

سنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

4عدد األبواب:413عدد الصفحات:
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مسامهة )األستاذ( فيض احلسن السهارنفوري املوضوع:
اجلامعة املليةيف اللغة العربية وآداهبا

الربوفيسور سيد خالد عيل احلامدياسم املرشف:اكرام احلقاسم الباحث:

2007مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

6عدد األبواب:440عدد الصفحات:

جامعة عيل كرهمسامهة كرد عيل يف األدب العريباملوضوع:

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشف:خليل أمحداسم الباحث:

1991مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

عدد األبواب:254عدد الصفحات:

مسامهة )والية( كشمري يف تطوير األدب العريب من املوضوع:
جامعة عيل كرهخالل دراسة آثار الشيخ أنور شاه الكشمريي

سيد حممد فاروق اسم الباحث:
الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشف:البخاري

1969مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

7عدد األبواب:305عدد الصفحات:

جامعة عيل كرهمسامهة )والية( كرياال يف تطوير األدب العريباملوضوع:

الدكتور احلافظ غالم مصطفىاسم املرشف:كيه ام حممداسم الباحث:

1976مسنة التقديم:االنكليزيةلغة األطروحة:

10عدد األبواب:266عدد الصفحات:
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مسامهة لطفي السيد يف األدب العريب احلديث املوضوع:
– دراسة نقدية

جامعة عيل كره

الدكتور فيضان أمحداسم املرشف:أنجم آراء الفالحيةاسم الباحثة:

2001مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

5عدد األبواب:209عدد الصفحات:

مسامهة ليىل العثامن املوضوع:
يف إثراء القصة العربية القصرية يف دولة الكويت

جامعة اللغة 
االنجليزية

الربوفيسور سيد جهانغرياسم املرشف:حممد رئيس الدين عاملاسم الباحث:

2009مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

3عدد األبواب:عدد الصفحات:

جامعة عيل كرهمسامهة مارون عبود يف النقد األديباملوضوع:

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشف:أطهر كاملاسم الباحث:

1993مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

5عدد األبواب:283عدد الصفحات:

مسامهة حمب الدين اخلطيب يف اللغة العربية وآداهبا املوضوع:
يف القرن العرشين

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور عبد البارياسم املرشف:حممد طارق مجيلاسم الباحث:

1993مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

6عدد األبواب:195عدد الصفحات:
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مسامهة )الدكتور( حممد حسني هيكل يف النثر العريب املوضوع:
– دراسة نقدية

جامعة 
عيل كره

حممد صالح الدين اسم الباحث:
الربوفيسور حممد اسم املرشف:العمري

راشد الندوي

1987مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

6عدد األبواب:347عدد الصفحات:

مسامهة )السيد( حممد رشيد رضا يف األدب العريباملوضوع:
 – دراسة نقدية

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشف:فيضان أمحداسم الباحث:

1990مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

7 )فصول(عدد األبواب:336عدد الصفحات:

جامعة عيل كرهمسامهة حممد فريد وجدي يف األدب العريب احلديثاملوضوع:

الدكتور أبو سفيان اإلصالحياسم املرشف:جاويد أمحد خاناسم الباحث:

2004مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

4عدد األبواب:220عدد الصفحات:

جامعة عيل كرهمسامهة حممود تيمور يف األدب العريب احلديثاملوضوع:

الربوفيسور حممد راشد الندوياسم املرشف:أبو النرصاسم الباحث:

1993مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

9عدد األبواب:346عدد الصفحات:
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املوضوع:
مسامهة مدرسة اإلصالح )أعظم كره( يف تطور اللغة 

العربية وآداهبا )عريب زبان وادب كى ارتقاء مني 
مدرسة االصالح كي خدمات(

جامعة عيل كره

الدكتور أبو سفيان اإلصالحياسم املرشفحممد أرشد األعظمياسم الباحث:

2003مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة:

4عدد األبواب235عدد الصفحات:

جامعة عيل كرهمسامهة مصطفى صادق الرافعي يف األدب العريب احلديثاملوضوع:

الربوفيسور حممد صالح الدين اسم املرشفحممد حبيب الرمحناسم الباحث:
العمري

1999مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة:

4عدد األبواب243عدد الصفحات:

جامعة إله آبادمسامهة )األستاذ( مصطفى لطفي املنفلوطي يف النثر العريباملوضوع:

أمحد مكني بن اسم الباحث:
الربوفيسور سيد حممد اسم املرشفاملقري حممد مبني

اجتباء الندوي

1999مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

6عدد األبواب287عدد الصفحات:

مسامهة ندوة العلامء يف تطوير الصحافة العربية )هندوستان املوضوع:
جامعة لكناؤمني عريب صحافت كى ارتقاء مني ندوة العلامء كا حصه(

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفحممد أبو بكراسم الباحث:

2002مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة:

5عدد األبواب279عدد الصفحات:
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اجلامعة املليةمسامهة ندوة العلامء يف اللغة العربية وآداهبااملوضوع:

الربوفيسور زبري أمحد الفاروقياسم املرشفأبو احلسناتاسم الباحث:

1991مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

4عدد األبواب245عدد الصفحات:

مسامهة النساء يف تطور األدب العريب املوضوع
جامعة لكناؤ)عريب ادب كى ارتقاء مني خواتني كا حصه(

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفبادشاه خاتوناسم الباحثة

1984مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

503+14 عدد الصفحات
7عدد األبواب)املقدمة واملحتويات(

مسامهة اهلند باللغة العربية يف احلديث النبوي حتى عام املوضوع:
1412هـ/1992م

اجلامعة 
امللية

الربوفيسور شفيق أمحد اسم املرشف:سيد حممد خالد عيلاسم الباحث:
خان الندوي

1992مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

18عدد األبواب:2638 )6 جملدات(عدد الصفحات:

املوضوع:
مسامهة اهلند يف تطور األدب العريب – عرص الدولة 

الدهلوية: 1206-1526م( )عريب ادب مني هندوستان 
كا حصه – عهد سلطنت دهيل مني 1206-1526ء(

جامعة لكناؤ

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشف:شمس تربيز خاناسم الباحث:

1986مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

8 )مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبواب:عدد الصفحات:
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جامعة عيل كرهمسامهة اهلند يف دراسة العلوم القرآنيةاملوضوع:

الربوفيسور عبد العليماسم املرشف:حممد سامل القدوائياسم الباحث:

1969مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

5عدد األبواب:419عدد الصفحات:

جامعة جواهر اللمسامهة اهلند يف النثر العريب خالل القرن العرشيناملوضوع:

الربوفيسور حممد أسلم اإلصالحياسم املرشفأشفاق أمحداسم الباحث:

2002مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

5عدد األبواب325عدد الصفحات:

املوضوع:

مسامهة )الشيخ( وحيد الزمان الكريانوي )ت 1995م( 
يف تطور اللغة العربية وآداهبا يف اهلند )هندوستان مني عريب 

زبان وادب سى متعلق مولوي وحيد الزمان كريانوي 
)م1995ء( كي خدمات(

جامعة عيل كره

الربوفيسور سيد كفيل اسم املرشف:قمر الزماناسم الباحث:
أمحد القاسمي

2001مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

5عدد األبواب:206عدد الصفحات:

املوضوع:
)الشيخ( مسعود عامل الندوي )1910-1954م( – حياته 
ومآثره )موالنا مسعود عامل ندوي )1910-1954ء( – 

حيات وخدمات(

جامعة 
لكناؤ

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشف:كليم الرمحن خاناسم الباحث:

2002مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة:

6عدد األبواب:280عدد الصفحات:
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مسكويه: مؤرخًا ومفكرًا اجتامعيًا وكاتبًا أصياًل من املوضوع:
خالل دراسة جتارب األمم وهتذيب األخالق

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور عبد البارياسم املرشف:بدر الدين بتاسم الباحث:

1982مسنة التقديم:االنكليزيةلغة األطروحة:

6عدد األبواب:448عدد الصفحات:

مظهر الربكات )مزدوجة أدبية يف احلكايات األنيقة األخالقية( املوضوع:
حلسان اهلند العالمة مري غالم عيل آزاد البلكرامي

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور سيدة مهر النساءاسم املرشفة:حممد فضل الديناسم الباحث:

1980مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

عدد األبواب:عدد الصفحات:

جامعة لكناؤاملعارضات يف األدب العريباملوضوع:

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفحممد يوسف النغرامياسم الباحث:

1977مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

12 )فصال(عدد األبواب158عدد الصفحات:

املوضوع:

معارف العوارف )اجلزء األول( لقدوة األولياء الواصلني 
إمام األصفياء الكاملني سلطان العارفني املقربني سيد 

السادات أيب الفتح الويل األكرب الصادق السيد حممد حسيني 
املعروف بكيسودراز خواجه بنده نواز اجلشتي املتوىف 825هـ

اجلامعة 
العثامنية

حممد مصطفى اسم الباحث:
الربوفيسور حممد عبد الستار خاناسم املرشف:رشيف

1988مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

عدد األبواب:عدد الصفحات:
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جامعة )اخلليفة( املعتصم باهلل – حياته وأعاملهاملوضوع:
إله آباد

الدكتورة شبري فاطمةاسم املرشفة:سحبان أمحداسم الباحث:

1988مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

7عدد األبواب:229عدد الصفحات:

معجم األلفاظ العربية املستخدمة املوضوع:
اجلامعة املليةيف اللغة الكشمريية

الربوفيسور حممد أيوب تاج الديناسم املرشفعبد الرمحن راهتراسم الباحث:

2005مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة:

4عدد األبواب215عدد الصفحات:

املعجم العريب يف اهلند – دراسة واستعراض املوضوع:
)العربية بالعربية(

جامعة اللغة 
االنجليزية

الدكتور سيد راشد نسيم الندوياسم املرشفحممد نجم احلقاسم الباحث:

2011مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

3عدد األبواب430عدد الصفحات:

جامعة )الشيخ( حممد عبده: حياته وآثارهاملوضوع:
عيل كره

الربوفيسور سيد مقبول أمحداسم املرشف:اسم الباحث:

سنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

عدد األبواب:عدد الصفحات:
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املغرب يف ترتيب املعرب املوضوع:
أليب الفتح نارص بن عبد السيد املطرزي

جامعة 
عيل كره

احتشام احلق اسم الباحث:
الدكتور حممد ظهور احلقاسم املرشف:القاسمي

1998مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

عدد األبواب:790عدد الصفحات:

جامعة لكناؤمفردات القرآناملوضوع:

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشف:حممد أمجل أيوباسم الباحث:

1983مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

)املقدمة واملتن وزيادات املطبوعة(عدد األبواب:280عدد الصفحات:

مفهوم اإلنسان يف كتابات جربان خليل جربان املوضوع:
ورابندرنات طاغور: دراسة مقارنة

جامعة اللغة 
االنجليزية

الربوفيسور سيد جهانغرياسم املرشف:هارون رشيداسم الباحث:

2009مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

4عدد األبواب:274عدد الصفحات:

مفهوم الواقعية يف الرواية املرصية: املوضوع:
دراسة بإشارة خاصة إىل روايات نجيب حمفوظ

جامعة اللغة 
االنجليزية

الربوفيسور معني الدين األعظمياسم املرشف:صالح الدين تاكاسم الباحث:

1993مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

4عدد األبواب:339عدد الصفحات:
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جامعة لكناؤاملقارنة األدبية بني أمحد أمني وطه حسنياملوضوع:

الربوفيسور أشفاق أمحد الندوياسم املرشف:شجاع احلقاسم الباحث:

2001مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

4عدد األبواب:261عدد الصفحات:

مقارنة بني املوضوعات االجتامعية املوضوع:
يف الروايات العربية واألردية

جامعة 
جواهر الل

الربوفيسور حممد أسلم اإلصالحياسم املرشف:جميب الرمحناسم الباحث:

2004مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

4عدد األبواب:289عدد الصفحات:

جامعة  عيل كرهاملقامات وتطورها يف العرص العبايساملوضوع:

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشفاس ام ضياء اإلسالماسم الباحث:

سنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة:

5عدد األبواب305عدد الصفحات:

امللك الشاه السلجوقي – حياته وعرصه املوضوع:
)Malik Shah Saljuqi-His life and Times(جامعة لكناؤ

اسم املرشفمصطفى حسن العلوياسم الباحث:

سنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة:

عدد الصفحات:
 8+122

)املصادر وخالصة 
البحث واملحتويات(

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبواب
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مناهج الدراسات العربية واإلسالمية للبنات يف املوضوع:
جامعة جواهر اللاهلند خالل القرن العرشين )دراسة حتليلية( 

الربوفيسور حممد فيضان اهلل اسم املرشفنسيم أخرتاسم الباحث:
الفاروقي

2002مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة:

4عدد األبواب274عدد الصفحات:

املنتخب من كنايات األدباء وإشارات البلغاء للقايض  املوضوع
جامعة عيل كرهأيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد اجلرجاين الثقفي

حممد شمس احلق اسم الباحث
الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشفالشميس

1972مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب364عدد الصفحات

املنتخب واملختار يف النوادر واألشعار البن منظور املوضوع:
جامعة لكناؤ)م 711هـ(: حتقيق ودراسة

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفحممد نعامن خاناسم الباحث:

1989مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات:

جامعة لكناؤاملنصوراملوضوع:

الربوفيسور وحيد مرزااسم املرشفحممد يوسف العلوياسم الباحث:

نحو 1956مسنة التقديملغة األطروحة:

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات:



-117-

منهج ابن األثري يف كتابة التاريخ: املوضوع:
دراسة نقدية

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور سيد مقبول أمحداسم املرشفحممود احلسناسم الباحث:

1966مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة:

7عدد األبواب292عدد الصفحات:

منهج النويري يف كتابه هناية األرب يف فنون األدب املوضوع:
– دراسة نقدية

جامعة
عيل كره

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشفعبد احلليم الندوياسم الباحث:

1971مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

5عدد األبواب372عدد الصفحات:

مواقف ابن هشام التفسريية يف كتابه املوضوع:
مغني اللبيب عن كتب األعاريب

جامعة 
لكناؤ

الربوفيسور عبيد اهلل الفراهياسم املرشفحميي الدين غازياسم الباحث:

2007مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

453+6 )املحتويات عدد الصفحات:
5عدد األبوابواإلهداء(

جامعة اللغة ميخائيل نعيمة والتجديد يف األدب العريباملوضوع:
اإلنجليزية

الربوفيسور معني الدين األعظمياسم املرشفعبد الرمحن وايناسم الباحث

1991مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب496عدد الصفحات
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مي زيادة: رائدة احلركة النسائية املوضوع:
يف األدب العريب احلديث 

جامعة اللغة 
اإلنجليزية

الدكتور سيد راشد نسيماسم املرشففرحت سلطانةاسم الباحثة:

11-2010مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

4عدد األبواب441عدد الصفحات:

جامعة مي زيادة: مسامهتها يف األدب العريب احلديثاملوضوع
عيل كره

الربوفيسور عبد البارياسم املرشف:فرحت سلطانةاسم الباحثة

1997مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب:191عدد الصفحات

جامعة لكناؤالنابغة الذبياين – حياته ومآثرهاملوضوع

الربوفيسور أشفاق أمحد الندوياسم املرشفحممد شاهد عيلاسم الباحث

2001مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

243+4 عدد الصفحات
5عدد األبواب)كلمة الباحث(

نجيب حمفوظ وملك راج آنند: دراسة نقدية مقارنة املوضوع:
للقيم االجتامعية والثقافية يف كتاباهتام

جامعة 
جواهر الل

الربوفيسور سيد احسان الرمحناسم املرشف:حممد عفاناسم الباحث:

2007مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

5عدد األبواب:507عدد الصفحات:
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املوضوع
)دار العلوم( ندوة العلامء- مركز مهم للدراسات العربية 

)1892-2000م( )دار العلوم ندوة العلامء – عريب 
تعليم كا ايك اهم مركز )1892-2000م(

جامعة لكناؤ

الربوفيسور عبيد اهلل الفراهياسم املرشف:سيد معيد أرشفاسم الباحث

2002مسنة التقديم:األرديةلغة األطروحة

9عدد األبواب:286عدد الصفحات

جامعة عيل كرهالنزعات االجتامعية يف قصص إحسان عبد القدوساملوضوع:

شاه حممد عبدالكريم اسم الباحث:
الربوفيسور حممد صالح الدين اسم املرشفالقاسمي

العمري

1998مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

5عدد األبواب412عدد الصفحات:

النزعات اجلديدة يف النقد األديب العريب خالل 1900-املوضوع
جامعة عيل كره1925م: دراسة مقارنة ملدرسة الديوان والرومانسية

الربوفيسور رياض الرمحن خان اسم املرشفعباس توفيق رضااسم الباحث
الرشواين

1983مسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

5عدد األبواب306عدد الصفحات

النزعات الدينية االجتامعية يف األدب القصيص العريب املوضوع
جامعة عيل كرهاحلديث

الربوفيسور حممد مهدي األنصارياسم املرشفشفيق أمحد الندوياسم الباحث

1984مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة

4عدد األبواب:278عدد الصفحات
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النزعات السياسية واالجتامعية املوضوع
يف روايات توفيق احلكيم ومرسحياته

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور عبد البارياسم املرشفتسنيم كوثر القرييشاسم الباحث

1997مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب265عدد الصفحات

النزعات السياسية واالجتامعية املوضوع:
يف الشعر املرصي املعارص

جامعة 
عيل كره

الربوفيسور خمتار الدين أمحداسم املرشفحممد راشد الندوياسم الباحث:

1977مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

5عدد األبواب213عدد الصفحات:

املوضوع:
نزهة األرواح وروضة األفراح يف تاريخ احلكامء 

والفالسفة لقدوة املؤرخني شمس الدين حممد بن 
حممود الشهزوري )ت بعد 687هـ/1288م(

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور حممد عبد املعيد خاناسم املرشفخورشيد أمحداسم الباحث:

نحو 1980مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

عدد األبوابعدد الصفحات:

نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر لإلمام املوضوع:
مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن عيل ابن اجلوزي

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور حممد عبد املعيد خاناسم املرشف:مهر النساءاسم الباحثة:

سنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

عدد األبواب:عدد الصفحات:
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جامعة نزهة اخلواطر يف ضوء ميزاته العلمية واألدبيةاملوضوع:
لكناؤ

الربوفيسور شبري أمحد القاسمياسم املرشف:أم عامرةاسم الباحثة:

2009مسنة التقديم:العربيةلغة األطروحة:

7عدد األبواب:209عدد الصفحات:

جامعة النساء العربياتاملوضوع:
لكناؤ

اسم املرشف:در شهواراسم الباحثة:

نحو 1953مسنة التقديم:لغة األطروحة:

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبواب:عدد الصفحات:

جامعة لكناؤنشأة التفسري وتطوره إىل القرن الثالث للهجرةاملوضوع

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفحممد يعقوب الندوياسم الباحث

1988سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

334+10 عدد الصفحات
7عدد األبواب)املحتويات(

جامعةنظام تعليم املدارس يف اهلند: التسلسل والتغرياتاملوضوع
جواهر الل

الربوفيسور سيد إحسان الرمحناسم املرشفمظفر عاملاسم الباحث

غري مذكورسنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة

7عدد األبواب260عدد الصفحات
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نظرة يف املؤلفات العربية للدكتور عظيم الدين أمحد مع مراجعة املوضوع
خصوصية إىل األخبار الصادقة يف القرآن عن املغيبات

جامعة 
بتنه

الربوفيسور الشاه أمني اسم املرشفسيد أطهر شرياسم الباحث
أمحد الكاظمي

1975مسنة التقديماإلنكليزية والعربيةلغة األطروحة

7عدد األبواب299عدد الصفحات

املوضوع
نظرية القومية والوطنية يف الشعر العريب احلديث يف القرن التاسع 

عرش والقرن العرشين )جديد عريب شاعري مني قوميت اور وطنيت 
كا تصور– انيسوين اور بيسوين صدي مني(

جامعة 
لكناؤ

اسم املرشفمشري حسني الصديقياسم الباحث

1985مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

نفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانة ملحمد أمني بن فضل املوضوع:
اهلل بن حمب الدين بن حممد املحبي )1061-1111هـ(

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور حممد عبد الستار خاناسم املرشفسيدة أمة الرافعاسم الباحثة:

1981مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة:

عدد األبوابعدد الصفحات:

جامعة عيل كرهنقد ورشح لكتاب صورة األرض للخوارزمياملوضوع

الربوفيسور سيد مقبول أمحداسم املرشفرضية جعفرياسم الباحثة

1968مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب951 )جملدان(عدد الصفحات
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جامعة لكناؤهنج البالغة وتصور اإللهاملوضوع

اسم املرشفايس ايج ايم اجلعفرياسم الباحث

سنة التقديملغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات

نوادر املخطوطات العربية يف التجويد بمكتبات حيدرآباد املوضوع:
– دراسة نقدية

اجلامعة 
العثامنية

الربوفيسور حممد عبد املجيداسم املرشفسيد صديق حسنياسم الباحث

2003مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

اهلجاء يف العرص األموي املوضوع:
جامعة لكناؤ)هجو كوئي عهد بنو أمية مني(

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفعبد املجيد الندوياسم الباحث:

1997مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة:

265+7 عدد الصفحات:
7عدد األبواب)املحتويات(

جامعة لكناؤهشام بن عبد امللك: حياته وعرصهاملوضوع

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشفحممد شهاب الديناسم الباحث

سنة التقديملغة األطروحة

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات
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هشام بن الوليد – حياته وعرصه )105-125هـ( املوضوع:
)Hesham bin Abdul Malik-Life & Time:105-125(جامعة بتنه

الربوفيسور سيد أمحداسم املرشف:عبد البارياسم الباحث:

1969مسنة التقديم:اإلنكليزيةلغة األطروحة:

9عدد األبواب:360عدد الصفحات:

اجلامعة العثامنيةهيئة الشعر وتوسعته يف العرص العبايس األول والثايناملوضوع:

القايض حممد صغري اسم الباحث
الربوفيسور حممد سلطان حميي اسم املرشفالدين الصديقي

الدين

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

اجلامعة العثامنيةواقعة اإلرساء يف ضوء القرآن واحلديثاملوضوع

سيد عبد العزيز اسم الباحث
الربوفيسور حممد عبد اجلميل خاناسم املرشفقادري )هكذا(

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبوابعدد الصفحات

)الشيخ( وحيد الزمان الكريانوي وخدماته املوضوع
جامعة لكناؤنحو اللغة العربية وآداهبا

الربوفيسور شمس تربيز خاناسم املرشفجاويد خاناسم الباحث

2006مسنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

5عدد األبواب240عدد الصفحات
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اجلامعة العثامنيةورود اللغات األعجمية يف القرآن احلكيماملوضوع

السيد حميي الدين اسم الباحث
الربوفيسور حممد سلطان حميي اسم املرشفالقادري هادي

الدين

سنة التقديمالعربيةلغة األطروحة

عدد األبواب:عدد الصفحات

الوصف يف الشعر العريب اجلاهيل املوضوع
جامعة لكناؤ)جاهيل عريب شاعري مني منظر نكاري(

الربوفيسور حممد رضوان العلوياسم املرشففخر اإلسالماسم الباحث

1986مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

5عدد األبواب323+6عدد الصفحات

جامعة لكناؤ)الشاه( ويل اهلل املحدث الدهلوياملوضوع:

الربوفيسور شبري أمحد الندوياسم املرشفأمحد فضيلاسم الباحث:

سنة التقديملغة األطروحة:

)مل نعثر عىل هذه األطروحة(عدد األبوابعدد الصفحات:

املوضوع
)الشاه( ويل اهلل الدهلوي – حياته وآثاره ومسامهته 
 Shah Waliullah – His( يف الدراسات اإلسالمية
)Life، Works & Contributions to Islamism

جامعة بنارس

الدكتور سيد بدر احلسن العابدياسم املرشفنسيمة الفاروقياسم الباحثة

1978مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

9عدد األبواب333عدد الصفحات
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)الشاه( ويل اهلل الدهلوي ومسامهته يف اللغة العربية وآداهبا املوضوع
)شاه ويل اهلل دلوي: عريب زبان وادب مني ان كا حصه(

جامعة عيل 
كره

الربوفيسور مسعود أنور العابدياسم املرشفسلمى الشريوايناسم الباحثة

2002مسنة التقديماألرديةلغة األطروحة

6عدد األبواب390عدد الصفحات

الوليد بن عبد امللك – حياته وعرصه املوضوع:
)Al-Walid bin Abdul Malik-His Life & Time(

جامعة
إله آباد

اسم املرشفحممد صديق الصديقياسم الباحث:

سنة التقديماإلنكليزيةلغة األطروحة:

9عدد األبواب284عدد الصفحات:
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فهر�س املحتويات

الصفحةاملوضوع

3املقدمة

12آثار اللغة العربية وآداهبا يف املجتمع اإلندونييس. شافعي سريجيار
نقدية  دراسة  اهلنديني–  للمؤلفني  العربية  باللغة  الرتاجم  كتب  أبرز 
اهم  كي  وتراجم  تذكرى  كى  مصنفني  هندوستاين  مني  زبان  )عريب 

كتابني: تنقيدي مطالعه(. رفيع اهلل بك
12

12ابن احلريري ومقاماته.  حممد أمحد الصديقي

13ابن خلدون – دراسة نقدية.  أمحد نسيم الصديقي

13ابن سناء امللك ومسامهته يف األدب العريب. سيد حممد جمتبى حسني
 Ibn An-Nadim on religious(  ابن النديم ودراسته للفرق يف اهلند القديمة

sect in ancient India(.  سعيد معني احلق
13

أبناء أمري عطاء اهلل بالفلواري الرشيف – حياهتم وخدماهتم يف اللغة العربية 
13وآدابه.  عميد الدين



-128-

الصفحةاملوضوع

14أبو العتاهية وشعره اخللقي  )أبو العتاهية كي أخالقي شاعري(. مرزا أفضل بيغ

14)اإلمام( أبو عيسى الرتمذي وحتليل مسامهته يف احلديث النبوي. سيد أبرار أمحد

14أبو الفضل ابن منظور: حياته وأعامله.  حممد أبو الفضل

14)سيدنا( أبو هريرة – حياته ومقامه يف احلديث. رحيانة جيالين

15أبو هالل العسكري  يف النقد األديب العريب. أبو القاسم حممد حمب اهلل

15االجتاهات اإلصالحية  يف األدب العريب احلديث. حممد شهاب الدين
االجتاهات اجلديدة يف الشعر العراقي بإشارة خاصة إىل عبد الوهاب البيايت.  

15حممد نوشاد عامل

15االجتاهات اجلديدة يف النثر العريب احلديث.  مهتاب أمحد

16االجتاهات الدينية يف الشعر العريب اجلاهيل. احلافظ غالم مصطفى خان

16اجتاهات الشعر العريب احلديث  بني احلربني العامليتني. حممد عبد احلميد

16االجتاهات العرصية يف الشعر العريب.  أمحد سعيد

16االجتاهات الوجودية يف الشعر العريب احلديث. حممد ثناء اهلل الندوي
أثر اختالف القراءات السبع والعرش عىل املعاين واألحكام والعرب. سيد راشد 

17نسيم

17أثر الرومانسية يف شعر اليمن العريب احلديث. عيل مبارك عبد اهلل اهلميس

17أثر )األستاذ( عباس حممود العقاد يف الفكر الديني واألديب. حممد هارون
أثر القرآن الكريم يف األدب العريب حتى عهد بني أمية. حافظ حممد حممود 

17رشيف

أثر اللغة العربية عىل اللغة البنغالية وآداهبا يف العرص احلديث )1851-
199318م(. حممد خمتار عامل
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18أثر اللغة العربية يف اللغة األردية ووجوهها األدبية املختلفة. سيد عليم أرشف اجلائيس

18أثر القومية العربية يف الشعر العريب احلديث يف القرن العرشين.  شبري أمحد الصديقي
 Ahmad Amin- A Modern( أمحد أمني – الكاتب العريب احلديث

Arabic Writer(. بديع الزمان األزهري 
18

19)الشيخ( أمحد رضا خان ومكانته يف الفقه اإلسالمي. حسن رضا خان

19)الشيخ( أمحد الرسهندي )املجدد لأللف الثاين(. حسن حممد

19أمحد شوقي. مدثر أمحد
حممد  نقدية.  مقارنة  دراسة   – إقبال  حممد  والدكتور  شوقي  أمحد  )الشاعر( 

19شاهجهان الندوي

أدب السرية النبوية يف اللغة العربية من البداية وحتى العرص العبايس 
20)656هـ(. حفيظ الرمحن أنصار الفالحي

20أدب الفتن واملالحم يف احلديث النبوي الرشيف. نذير أمحد
)جديد  نقدية  دراسة   – احلديثة  السعودية  العربية  اململكة  يف  املعارص  األدب 

20سعوديه عربية مني معارص ادب كا تنقيدي مطالعه(. شهاب الدين الصديقي

20ارتقاء احلديث وانتشاره يف والية بيهار. حممد سكندر

21االستعارات يف القرآن الكريم ومكانتها األدبية. حممد فضل اهلل رشيف

21األسلوب القصيص يف القرآن الكريم. حممد هارون رشيد

21إسهام الفقهاء يف الشعر يف العرص العبايس )132-332هـ(. حممد عبد املنان املال
إسهامات وحيد الزمان الكريانوي يف نرش اللغة العربية وآداهبا يف اهلند. 

21رسفراز أمحد

اإلصالحات األدبية والدينية والتعليمية للشيخ حممد عبده وسيد أمحد خان 
22)دراسة مقارنة(. منظر عامل
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22أصول التوفيق بني األحاديث املعارضة. اقبال أمحد حممد إسحاق
لبدر  القرآن  الربهان  يف علوم  الكريم يف كتاب  القرآن  البالغي يف  اإلعجاز 

22الدين الزركيش )ت794هـ( – دراسة نقدية. فضل حييى حممد زيد

22األعامل األدبية للجاحظ. يب يب زينب

23األفكار االجتامعية والسياسية الرئيسية يف روايات نجيب حمفوظ. حممد فيضان بك 
األفكار االجتامعية والسياسية والدينية للشاه ويل اهلل الدهلوي من خالل 

23كتابه »حجة اهلل البالغة«. ضياء الرمحن

. حممد منظور حسني 23األقوال التمثيلية يف األحاديث النبوية 

23األمثال واحلكم يف القرآن الكريم.  أمة املبني فرحانة بنت حممد عبد الغفور 

24األمثال ورشحها األدبية يف احلديث. سيد عبد املعز القادري

24إنشاء جامعة الدول العربية ودورها يف العامل العريب. حممد إقبال األنصاري
 Iliya Abu Madi-As a poet of love( ايليا أبو مايض كشاعر احلب والفطرة

nature &(. سيد حممد ميان
24

24بحر العلوم حياته وأعامله. ن-أمحد باشا

25بديع الزمان اهلمداين وتأليفاته. شبري فاطمة

25برهان القرآن للعالمة حممود بن محزة بن نرص الكرماين. سيد حسني القادري شور

25بستان املحدثني – دراسة نقدية )تعريب وحتقيق(. حممد أكرم الندوي

25بشار بن برد وأبو نواس – دراسة نقدية مقارنة. عبيد اهلل الفراهي

26بعض النواحي األدبية والعلمية من إعجاز القرآن. عبد املعز

26البالغة يف العصور العباسية: دراساهتا ومدارسها – دراسة نقدية. مسعود أمحد
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البناء النحوي يف اللغة العربية احلديثة بإشارة خاصة إىل تأثري اللغة االنجليزية 
26فيها. حممد أكرب

هبجة املجالس وأمس املجالس البن عبد الرب  )368-463هـ( )السفر األول(: 
26ختريج وتعليق. حممد ظهور احلق

هبجة املجالس وأمس املجالس البن عبد الرب )368-463هـ( )السفر الثاين(: 
27ختريج وتعليق.  مقتدى حسن األزهري

27تأثري حرب اخلليج عىل األدب الكويتي.  سيد عرفان اهلل

27تأثري الفنون اجلميلة واحلضارة اإلسالمية واللغة عىل املغرب. رنجيت كامر باهومك

27تأثري اللغة العربية عىل اللغة األردية. سيد عبد القادر احلسيني

28تأثري اللغة العربية يف اللغة اهلندوستانية يف اهلند احلديثة. فرند فارق

28تأثريات اللغة العربية وآداهبا وثقافتها يف منظومات إقبال. سعيد الظفر

28تاريخ احلركة البهائية من بدايتها حتى اليوم. أكمل األيويب

تاريخ صنعاء اليمن للعالمة املؤرخ الكبري أمحد بن عبد اهلل الرازي. سيد إبراهيم 
28الندوي

أيب  زكي  أمحد  مسامهة  ضوء  يف  العرشين  القرن  يف  العريب  الشعر  يف  التجديد 
أبو  زكي  أمحد  جدت  مني  شاعري  عريب  كي  صدي  )بيسوين  األدبية  شادي 

شادي كى كارنامون كي روشني مني(. رشيده ام هباؤ نغر واال
29

29التجديد يف شعر املهجر. حممد عزيز الدين

حتقيق وتعليق عىل أزهار التنزيل للعالمة حممد بن محزة األيديني )اجلزء 
29األول(. عزيز شهزاد

حتقيق وتعليق عىل أزهار التنزيل للعالمة حممد بن محزة األيديني )النصف 
29الثاين والثالث(. حممد متني الدين القادري

30حتليل نقدي ألعامل حممد مندور. )القايض(  حممد نسيم أمحد
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30الرتاكيب العربية واهلندية: دراسة مغايرة ومتباينة. رضوان الرمحن

30ترتيب وهتذيب األثامر اجلنية يف أسامء احلنفية للمال عيل القاري. سليم الدين أمحد

ترتيب وهتذيب اختيار الرفيق لطالب الطريق أليب العباس أمحد بن سالمة 
30املقديس )ت 769هـ/1367م(. مسعود أمحد الكاظمي

ترتيب وهتذيب تاريخ ابن أيب الدم  )570هـ/1230م( للقايض شهاب الدين 
أيب إسحاق بن عبد اهلل الشهري بابن أيب الدم احلموي )583-642هـ/1187-

1244م(. فخر الدين أمحد
31

31ترتيب وهتذيب حتقيق النرصة يف معامل دار اهلجرة. شمس الضحى

ترتيب وهتذيب العقد املهذب يف محلة أهل املذهب البن امللقن )723-804هـ(. 
31عبد الرشيد

الرتمجة العربية منها وإليها يف اهلند بعد االستقالل لغاية عام 1990م. حبيب 
31اهلل خان

تشكيل املقررات الدراسية لألصوات العربية لطالب مرحلة البكالورية بوالية 
32آسام. حممد جهانكري عامل

التصحيح والتعليق عىل تفسري غرائب القرآن للشيخ عمر بن إسحاق للغزنوي 
32)ت 703هـ(. احلافظ حممد عبد احلليم

32التصوف يف األدب العريب. غالم قادرلون

32تطور االجتاهات والعوامل احلديثة يف األدب املعارص. حممد سميع اهلل خان

تطور األدب العريب يف عرص السالطني الرشقية )رشقي سالطني كى عهد مني 
33عريب أدب كا ارتقاء. حممد منصور خان

إىل  1556م  )من  وشاهجهان  أكرب  السلطان  عرص  يف  العريب  األدب  تطور 
ارتقاء  كا  ادب  عريب  مني  حكومت  دور  كى  وشاهجهان  )اكرب  1658م( 

)1556ء تا 1658ء(. حممد إبراهيم
33

33تطور تفسري القرآن يف األندلس. سكندر عيل اإلصالحي



-133-

الصفحةاملوضوع

 A critical study of elegies composed( األموي  العرص  يف  الرثاء  تطور 
during the Umayyad period(. حممد يوسف خان

33

عبد  نقدية.  دراسة  اهلجري:  الثالث  القرن  إىل  العبايس  العرص  يف  الرثاء  تطور 
34اجلبار القاسمي 

تطور الرواية العربية يف الشام يف النصف األول من القرن العرشين امليالدي. 
34عفاف خالد أحسن 

تطور الشعر الديني يف العرص العبايس من القرن الثاين إىل القرن الرابع اهلجري. 
34سيد سهيل أمحد

34تطور الشعر السيايس يف العرص األموي. حممد مظهر عامل

35تطور الشعر العريب بعد البارودي. حممد شمس الدين الندوي

35تطور الشعر العريب يف األندلس يف العهد اإلسالمي. سيد حممد سيف اهلل

ارتقاء(.  كا  )هندوستان مني عريب صحافت  اهلند  العربية يف  الصحافة  تطور 
35فهيم الدين

35تطور الصحافة العربية يف اهلند بعد استقالهلا. رسور عامل الندوي

36تطور علم احلديث يف اهلند )1274-1384هـ/1857-1964م(. خالدة رحيانة

واثق  ترقي  واديب  )علمي  واملتوكل  الواثق  عرص  يف  واألديب  العلمي  التطور 
36ومتوكل كى عهد مني(. عارفه سيمني

متوكل  عهد  ارتقاء  كا  وادب  )علوم  املتوكل  عرص  يف  واألدب  العلوم  تطور 
36مني(. رفعت آراء

تطور العلوم العربية واإلسالمية املختلفة يف العرص العبايس ودراسة حضارية 
لذلك العرص )عبايس دور مني خمتلف اسالمي اور عريب علوم كا ارتقاء اور اس 

عهد كا هتذيبي مطالعه(. طلعت خان
36

اهلجري  عرش  الثاين  إىل  العارش  القرن  من  األندلس  يف  التاريخ  فن  تطور 
 Development of Histori -graphy in Spain from Tenth to Twelth(

Century A.H.(. عبيد إيه
37
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37تطور فن الرثاء يف العرص اجلاهيل. أبو اخلري حممد شمس احلق الصديقي

تطور فن السرية الذاتية يف اللغة العربية )من سنة 1952م حتى اآلن( )عريب 
اب  سى  بعد  كى  )1952م  ارتقاء  كا  ادب  سوانحي  نوشت  خود  مني  زبان 

تك(. صفدر سلطان
37

 Development of Biographies Among( تطور فن السرية النبوية عند العرب
the Arabs(. هبجت فاطمة العلوي

37

38تطور فن املقالة يف مرص )1875-1950م(. أبوسفيان اإلصالحي

 Development of( 1914م(  إىل   1870 سنة  )من  مرص  يف  القومية  تطور 
Nationalism in Egypt 1870 to 191438(. عابد رضا بيدار

دراسة   – العرشين  القرن  يف  )اهلند(  بنكال  يف  وآداهبا  العربية  اللغة  تطور 
زبان  عريب  مني  )هند(  بنكال  كى  صدي  بيسوين  مني  )هندوستان  حتليلية 

وادب كي ترقي – ايك حتلييل جتزية(. نور الصباح
38

تطور اللغة العربية يف اهلند يف القرن العرشين )هندوستان مني بسيوي صدي 
38مني عريب زبان كا ارتقاء(. ظفر اإلسالم

تطور اللغة العربية وآداهبا يف روهيل كهاند يف القرن التاسع عرش والقرن العرشين. 
39أبوسعيد اإلصالحي

39تطور املرسحية يف األدب العريب احلديث. حممد أسلم اإلصالحي

39تطور املقالة الدينية يف مرص من أوائل القرن العرشين إىل 1952م. حممد طارق

تطور املوشحات يف األندلس يف القرن الرابع واخلامس اهلجري )اندلس مني 
39جوهتي اور بانجوين صدي هجري مني موشحات كا ارتقاء(. تبسم جهان

40تطور النثر احلديث يف اململكة العربية السعودية. فائزة أفضل حسني

40تطور النثر العريب يف عرص املوحدين )524-674(. أنس بن حممد الندوي

تطور النثر الفني العريب خالل العرص العبايس األول )من سنة 132هـ إىل 
30040هـ(. سيد حبيب احلسن القادري
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40تطور النثر الفني يف العرص السلجوقي. حممد عبد امللك

 A Critical Study of prose and( تطور النثر يف العرص العبايس– دراسة نقدية
its development in Abbasid period(. كامل النساء بيغم

41

41تطور النظام التعليمي يف العرص العبايس بالعراق. عيل عبد الرمحن الباحسني

41تطور النقد األديب: االجتاهات القديمة واحلديثة – دراسة نقدية. حممد سميع أخرت

41تطور النقد األديب اجلديد يف سورية قبل منتصف القرن العرشين. قمر إقبال

تطور النقد األديب عند العرب )من العرص اجلاهيل إىل سقوط بغداد(. احتشام 
42أمحد الندوي

42التطور والتجديد يف دراسة تفسري القرآن الكريم. حممد روح األمني

 Islamic Education and( بنغال  والية  يف  واملكتبات  اإلسالمي  التعليم 
libraries in Bengal(. حممد كليم الدين

42

42التفاسري العربية يف العرص احلديث.  حممد رساج أمحد

43تفسري اإلمام جعفر الصادق – حتقيق وتعليق. سيد نذر عيل

التناص يف القصة اليمنية املعارصة – دراسة نقدية حتليلية. مجال عبد اهلل عبد 
43ربه الدربجي

 .)Tawfiq Al-Hakim as a Social Dramatist and critic( احلكيم  توفيق 
43عصمت حيدر عيل خان

43الثقافة اإلسالمية يف اليابان. سليم الرمحن خان

44)الشيخ( ثناء اهلل األمرترسي: حياته وخدماته. نعيم احلسن بن عبد احلفيظ األثري

44اجلاحظ وأثره يف النثر العريب. حممد عامر شهباز عامل

44جربان خليل جربان  )جربان خليل جربان – فن اور شخصيت(. أشفاق أمحد

44جرجي زيدان كروائي تارخيي – دراسة نقدية. منظور أمحد خان
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)سيد( مجال الدين األفغاين – حياته وآثاره )سيد مجال الدين افغاين – حيات 
45وكارنامى( ماه ناز

45مجال الدين األفغاين وآراؤه الدينية. أنور عيل خان

)سيد( مجال الدين األفغاين وتأثريه الفكري يف علامء العرب واهلند وحركاهتم. 
45حممد إنعام ظفر

45مجيل صدقي الزهاوي – حياته وشعره. عميم اإلحسان

46جهود املسترشقني األدبية حول القرآن الكريم. توقري عامل

للمفرس حممد عيل  التفاسري  الكريم يف ضوء صفوة  للقرآن  البالغية  اجلوانب 
46الصابوين. سيد فهيم الدين القادري

اجلواهر املكللة يف األخبار املسلسلة للحافظ حممد بن عبد الرمحن السخاوي 
46)831-902م(: حتقيق وتعليق. )شيخ( حممد عبدالغفور

46)املال( جيون: حياته وآثاره. أشفاق عيل

-1869( إبراهيم  )حافظ  وآثاره  حياته  )1869-1932م(  إبراهيم  حافظ 
193247ء( حيات وكارنامى(. سيد سهيل إقبال

الرمحن  حبيب  )موالنا  العلمية  ومسامهته  األعظمي  الرمحن  حبيب  )الشيخ( 
47األعظمي اور ان كي علمي خدمات(. حممد صهيب

47احلركات األدبية املرصية يف املنتصف األول من القرن العرشين. ظفر عيل أنجم

47حركة أبولو وتأثريها يف تطوير األدب العريب احلديث. سيدة أصفياء كوثر

48حركة حترير املرأة يف مرص وتأثريها عىل األدب العريب احلديث. سطوت رحيانة

حركة ندوة العلامء ومسامهتها يف تطور اللغة العربية وآداهبا )حتريك ندوة العلامء: 
48عريب زبان وادب مني اس كا حصه(. حممد  صهيب  الصديقي

48حسن البناء يف تكوين احلضارة واألدب. حممد سفيان بن شاهدين اإلندونييس

احلصن احلصني يف أحوال الوزراء والسالطني لعباس مرزا اللكهنوي: حتقيق 
48وتعليق. حممد سميع اهلل أسد
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احلامسة البرصية لصدر الدين البرصي )659هـ(، اجلزء األول والثاين: ختريج 
49وتعليق. خمتار الدين أمحد

49)محيد الدين( الفراهي وأثره يف تفسري القرآن. معني الدين األعظمي

49احلياة االجتامعية والثقافية والسياسية يف الشعر العريب احلديث. دردانة شاهني

49حياة )النواب( صديق حسن ومآثره. أبو حاتم خان

50حياة  )العالمة(  عبد العزيز امليمني وإنتاجه العلمي واألديب. فوزان أمحد

50حياة )الشيخ( حممد عبده العبقرية مع أعامله اإلصالحية واألدبية. مه جبني

حممد  بنت  أنجم  سمية  ألعامله.  نقدية  – دراسة  الغزايل  حممد  )الشيخ(  حياة 
50عبد احلكيم

50حياة املهلب بن أيب صفرة. سيد حممد يوسف

51حياة وآثار حممد بن سالم اجلمحي ومسامهته يف النقد األديب. ظفر عامل

ابن األثري اجلزري: دراسة نقدية.  الدين  الفتح ضياء  حياة وآثار نرص اهلل أيب 
51حممد حمسن الدين

حياة وأعامل العالمة السيد رشيد رضا )1282-1354هـ( بأخص نظر إىل 
51تفسريه للقرآن املجيد. حممد عبد اجلميل خان

51حياة وأعامل مري غالم عيل آزاد بلجرامي )هكذا(. حممد عبد السميع الصديقي

52خدمات علامء الفلواري الرشيف يف األدب العريب. حممد شكيل أخرت

52خدمات علامء اهلند للحديث. فضل كربيا الصديقي

52اخلطب النبوية ومكانتها األدبية

خالصة سري سيد البرش للشيخ أيب العباس أمحد بن عبد اهلل حمب الدين 
52الطربي املكي الشافعي املتوىف 694هـ. حممد عبد الغفار خان

السيد غياث الدين حممد عبد القادر  النحو.  والكوفيني يف  البرصيني  خالفات 
53الندوي
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53)األستاذ الرئيس( خليل مردم بك  – حياته وآثاره. القايض نثار أمحد

53خليل مطران – الشاعر الرومانيس. عبد املجيد إيس إيه

الثالث  )القرن(  إىل  اهلجرة  األول من  القرن  مبدأهم وتارخيهم من  اخلوارج: 
53وعقائدهم وشعرهم. حممد راشد النقوي

دراسات يف الرشوح لقصيديت: بانت سعاد والربدة  باللغة العربية يف اهلند. عبد 
54الرشيد خان الندوي

54دراسات يف املدائح النبوية باهلند باللغة العربية, حممد صدر احلسن الندوي

54الدراسات األدبية التحليلية للتشبيهات القرآنية. عبد املاجد القايض الندوي

 )Islamic Studies )الدراسات اإلسالمية يف والية بنغال )1757-1947م
 .)in Bengal: 1757-1947حممد بديع الرمحن

54

55الدراسات العربية واإلسالمية بجامعة دهلي. عقيلة

55الدراسات العربية واإلسالمية  يف متل نادو منذ 1857م. حممد سليامن

55الدراسة التحليلية يف مآخذ سرية ابن هشام. وجاهة النساء بيغم

55دراسة حتليلية نقدية يف أدب طه حسني. عبد القادر خان

56دراسة تقابلية يف النحو العريب واإلنجليزي. بشري أمحد بن عبد الرمحن

56دراسة سورة املائدة  من ناحية الفقه اإلسالمي وعلوم البالغة. حممد مسيح الرمحن الندوي

56دراسة صوتية عن اهلمزة وأبداهلا. عبد املتني أرشف

56دراسة عن مشاكل الداللة يف الرتمجة من اإلنكليزية إىل العربية

57دراسة مقارنة بني شعر شوقي وإقبال.  سيد حممد حمامد اهلاشمي

57دراسة مقارنة لكتاب  »كلية ودمنة« وترامجه الفارسية. حممد راشد األنصاري

دراسة مقارنة للمالحظات البالغية املؤرشة إليها من قبل اإلمام الرازي 
57وسيد قطب. سيد إبراهيم
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دراسة مقارنة ونقدية بني كتب السرية النبوية التي ألفت باللغتني األردية والعربية يف 
57مرص واهلند خالل القرن العرشين. حممد أنظر

دراسة نزهة اخلواطر النقدية )نزهة اخلواطر كا حتقيقي وتنقيدي جائزة(. سيد 
58مطلوب حسن

 )Study of literary criticism among the  دراسة النقد األديب بني العرب
Arabs(. 58حممد اقبال حسني

58دراسة نقدية أليب الفرج األصفهاين وكتابه األغاين. حممد أسجد القاسمي الندوي

58دراسة نقدية لألدب العريب املعارص يف اململكة العربية السعودية. سيد جهانكري

أبو  دراسة نقدية للحياة االجتامعية والثقافية واألكاديمية يف اهلند كام رسمها 
59الرحيان البريوين. حممد خليق

دراسة نقدية لرسالة منتخبة من كتب الصحاح لشيخ اإلسالم حممد أنوار اهلل 
59فضيلت جنك )املجلد األول(. سيد حممد نارص الدين جيالين

59دراسة نقدية للمؤلفات العربية حول الشاعر إقبال وفلسفته. رفعت حجازي

اجلامعات  يف  العربية  اللغة  لتعليم  الدراسية  للمناهج  وحتليلية  نقدية  دراسة 
59اهلندية. إرشاد أمحد

دراسة نقدية ملسامهة أيب حيان التوحيدي )ت414هـ( يف األدب العريب. حممد 
60رفيق القاسمي

دستور املفرسين للشيخ عامد الدين عبد النبي الشطاري – حتقيق وتعليق )شيخ 
60عامد الدين عبد النبي شطاري كي دستور املفرسين: حتقيق وتعليق(. ذاكر حسني

دمشق: معهد الثقافة اإلسالمية )دمشق: اسالمي ثقافت كا كهواره(. حممد رضوان 
60العلوي

دور دار العلوم لندوة العلامء يف ترويج األدب العريب والدراسات اإلسالمية 
60)دراسة حتليلية نقدية(. حممد قطب الدين

61دور الشعر العريب يف التفسري اللغوي للقرآن. سعود أمحد بن عزيز الرمحن 
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عريب  )جديد  احلديثة  العربية  الصحافة  تطور  يف  اهلندية  العربية  املدارس  دور 
61صحافت كى ارتقاء مني هندوستاين مدارس عربيه كا كردار(. سبحان عامل خان

دور اململكة العربية السعودية يف تطوير األدب العريب احلديث )1932-
199561م(. حممد أنور حفيظ

61ديوان ابن حجر العسقالين. سيد أبو الفضل

ديوان السيد عيل صدر الدين بن السيد أمحد نظام الدين بن معصوم املدين 
62الشريازي )ت 1119هـ/1707م(

62ذكر اهلند يف أمهات الكتب العربية. حافظ ح. عبد الرمحن

62الرحالة العرب عن اهلند اجلنوبية.  سليامن شمس الدين

 )The Message of Islamic الوسطى  العصور  يف  اإلسالمي  التعليم  رسالة 
Education in Medieval Period( . 62أنوار احلق

الروائع األدبية يف كتاب اجلوهرة يف نسب النبي  وأصحابه العرشة )لألديب 
63حممد بن أيب بكر األنصاري التلمساين الشهري بالرُبّي(. حممد أنس

63زوائد ابن ماجة عىل الكتب اخلمسة. حممد خمتار حسني

63زياد بن أبيه: حياته وأعامله. خورشيد أمحد فارق

سبحة املرجان يف آثار هندوستان لغالم عيل آزاد البلكرامي )1116-1200هـ(: 
63ختريج وتعليق . فضل الرمحن الندوي

سلوة الغريب وأسوة األريب املعروفة برحلة ابن معصوم لسيد عيل صدر 
64الدين املدين بن أمحد نظام الدين )1052-1120هـ(. جسارة النساء بيغم

64السنة بني منهجي املتكلمني والفقهاء. عبد القيوم حممد شفيع البستوي

64سياسية عبد اهلل بن الزبري وموقفه من الدولة األموية. حممد حياة اهلل

السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث )1850-1950م(: دراسة نقدية. 
64مؤيد عبد الستار
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65)اإلمام( الشافعي حجة اللغة – حياته وأعامله. حممد خواجه معني الدين

65)سيد( الرشيف الريض )359-407هـ(: حياته ومآثره. مهدي خواجه بريي

65الشعر العريب يف كرياال مبدأه وتطوره. كيه وي ويران حميي الدين

65الشعر العريب يف اهلند )هندوستان كي عريب شاعري(. حامد عيل خان

عريب  مني  )هندوستان  اآلن(  حتى  1857م  سنة  )من  اهلند  يف  العريب  الشعر 
66شاعري 1857ء كى بعد سى تا حال(. نثار أمحد األنصاري األعظمي

66الشعر يف العرص النبوي. عبد احلميد أطهر الندوي

الشعر يف مرص من أواخر القرن التاسع عرش إىل وسط القرن العرشين. ايس 
66ايه ايج العابدي 

66شعراء البالط يف العرص العبايس )132-232هـ(. محيدة بانو

 )Arabic )شعراء اللغة العربية يف اهلند )من القرن الثاين إىل القرن الثالث عرش اهلجري
Poets of India(.  67إعجاز أمحد

وبحث.  دراسة  احلديث:  العريب  الشعر  يف  ومسامهتهم  املحافظون  الشعراء 
67وقار النساء

 )A نقدية  – دراسة  )األمري( شكيب أرسالن ككاتب جديد مع أعامله األدبية 
 critical study of Al-Ameer Shakeeb Arsalan as a modern writer

  .)with his literary worksايس ايس أعظم أمحد النهري
67

67)الشيخ( شلتوت ومسامهته يف اللغة العربية وآداهبا – دراسة نقدية. ذبيح اهلل

68)الدكتور( شوقي ضيف – حياته وأعامله. زكية سلطانة

68الصحافة العربية يف اهلند يف القرن العرشين. حممد أيوب تاج الدين

 )Life and Arabic )النواب سيد( صديق حسن خان: حياته وآثاره العربية 
works of Siddiq Hasan Khan(. 68عبد العيل
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صفوة األدب وديوان العرب ألمحد بن عبد السالم اجلراوي: ختريج وتعليق. 
68أمحد إسامعيل اللبي

صالح الدين الصفدي أديبًا ومؤرخا – دراسة نقدية. أبو الربهان حممد خملص 
69الرمحن

صورة املرأة يف كتابات نجيب حمفوظ وقرة العني حيدر )دراسة مقارنة(. رياض 
69الدين

69طبقات الشافعية أليب بكر ابن قايض شهبة: ختريج وتعليق. عبد العليم خان

طرب األماثل برتاجم األفاضل للشيخ أيب احلسنات عبد احلي األنصاري. غالم 
69مرسلني

الطريقة املحمدية يف بيان السرية األمحدية للشيخ حميي الدين حممد بن بري عيل 
70الربكوي. حممد مبرش الدين

ظفر أمحد الصديقي: حياته وآثاره )موالنا ظفر أمحد: حيات وخدمات(. عبيد 
70إقبال عاصم

يف  وآثاره  حياته  )1278-1325هـ(  النيموي  شوق  أحسن  ظهري  )موالنا( 
70علم احلديث. حممد عتيق الرمحن القاسمي

70عائشة عبد الرمحن بنت الشاطي ومسامهتها يف األدب العريب. نذير أمحد عبد املجيد

71عباس حممود العقاد – عرصه، حياته، أدبه. عبد اجلليل

71عباس حممود العقاد كاتبًا للسرية – دراسة نقدية. حميي الدين آزاد اإلصالحي

71)الشيخ( عبد األول – حياته وآثاره. عبد الوحيد

عبد  اهلند.  يف  وآداهبا  العربية  اللغة  تطور  يف  ومسامهته  األول  عبد  )الشيخ( 
71الوحيد

)الشيخ( عبد احلكيم السيالكويت: حياته وآثاره )موالنا عبد احلكيم سيالكويت 
– حيات وخدمات(. نعيم النساء

72

72)سيد( عبد احلي – حياته وآثاره. حسنة آراء
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)سيد( عبد احلي احلسني – حياته وآثاره )سيد عبد احلئ حسني – حيات وكارنامى(. 
72عبد الرحيم الندوي

72)الشيخ( عبد الفتاح أبو غدة دراسة نقدية ألعامله. محرياء أفروز

عبد اهلل بن املقفع – شخصيته وفنه )عبد اهلل بن مقفع – فن اور شخصيت(. 
73رفيق أمحد خان

73عبد اهلل نديم وأكرب إله آبادي. حممد سليم

73عبد املنعم الفرطويس – حياته وشعره. طالب عيل حسن

العالقات العربية يف كرياال  ومسامهاهتم يف اللغة العربية وآداهبا. حممد باوا 
73بن عبد الرمحن

األعالم  بمسامهة  إملام خاص  مع  والعرب  ديش  بنغلة  بني  احلضارية  العالقة 
البارزين من بنغلة ديش يف اللغة العربية وآداهبا من البداية حتى العرص احلارض 
 )Cultural Relations Between Bangladesh and Arab with special
 reference to the contribution of prominent scholars to Arabia in

 .)Bangladesh from early ages upto present ageحممد نور احلق

74

حيث  من  املتقي  الشيخ  إىل  باإلشارة  اهلند  يف  العارش  القرن  يف  احلديث  علم 
74املحدث . وزير النساء بيغم

74علامء اجلامعة النظامية ومسامهتهم يف األدب العريب. احلافظ حممد مستان عيل

العريب يف عهد اآلصفجاه من 1264- األدب  العربية ومسامهاهتم يف  علامء 
136775هـ /1848-1948م(. سلطان حمي الدين

75علامء الفرنجي حمل ومسامهاهتم يف تطور اللغة العربية وآداهبا. إقبال أمحد

العلامء الكبار من أرسة القايض بدر الدولة ومسامهاهتم للعلوم العربية واإلسالمية. 
75صالح الدين حممد أيوب

علامء مقاطعة مئو يف خدمة اللغة العربية والدراسات العربية اإلسالمية خالل 
75القرن العرشين )دراسة تقيمية نقدية(. حممد أطهر
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عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه وأفكاره الدينية والسياسية كام تظهر من خطباته 
 )Hadrat Ali bin Abi Talib: His Religious & Political Activities as

 .)reflected in his sermonsسيد إحسان الرمحن
76

76عيل الطنطاوي )1908-1999( – حياته وآثاره. شري افغن

76)األستاذ( عيل الطنطاوي ككاتب بارع. كبري فاطمة

76عيل الطنطاوي: مسامهته يف تطوير النثر العريب احلديث. عبد اهلل فاروق

77عمر بن ربيعة املخزومي – حياته وشعره. سيد حممد صبيح

77العنرص اإلسالمي يف األدب العبايس. مظفر حسني الندوي

العوامل اإلقليمية املؤثرة يف ظهور الشعر السيايس األندليس منذ أواخر  
عرص الوالة إىل هناية عرص املرابطني – دراسة موضوعية فنية. حممد مسعد 

معجب حييى
77

غاية املرام يف رشوط املأموم واإلمام لشمس الدين حممد بن أمحد الرميل 
77األنصاري. عبد املحسن بن عبد امللك بن دهيش

)حسان اهلند( غالم عيل آزاد البلغرامي ومسامهته يف إثراء اللغة العربية 
78وآداهبا. غالم زرقاين

فكرة االستقالل ضد السيطرة الربيطانية يف املؤلفات العربية لعلامء اهلند. 
78جاويد نديم الندوي

78فكرة إعجاز القرآن – دراسة تارخيية. رياض احلسن الندوي

فكرة القومية يف الشعر العريب واألردي خالل عام 1920-1975م )دراسة 
78انتقادية مقارنة(. حممد عليم

79فن السرية والرتاجم يف العرص العبايس – دراسة نقدية. عبد الكريم

79فواتح السور يف القرآن الكريم. إبراهيم عبد الرمحن خطيب

79القسم يف القرآن. آفتاب عامل منظور الندوي
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القصة القصرية جلربان خليل جربان ورابندر نات طاغور: دراسة مقارنة. مرزا 
79هنال أمحد بك

80القصص القصرية إلحسان عبد القدوس – دراسة نقدية. ارشاد أمحد مري

80قضية فلسطني يف الشعر العريب احلديث )1948-1973م(. يس-يم-رساج الدين

80القواميس العربية ومؤلفوها يف اهلند. سيد اقبال أمحد الندوي

80كامل كيالين – حياته وآثاره  .)Kamil Kelani-His life & works(أفضال أمحد

كتاب اإلملام بأحاديث األحكام البن دقيق العيد. سيد غوث حمي الدين قادري 
81)هكذا(

81كتاب األوائل أليب هالل العسكري: ختريج وتعليق. سيد إحسان احلق احلسني

كتاب البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة للعالمة اإلمام جمد الدين أيب طاهر 
81حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ت817هـ/1415(. حممد أنوار اهلل خان

كتاب التبرصة يف القراءات السبع للشيخ أيب حممد مكي بن أيب طالب محوش 
حممد  437هـ/1045م(.  )ت  القرطبي  القريواين  القييس  خمتار  بن  حممد  بن 

غوث الندوي
81

كتاب اجلليس الصالح الكايف أليب الفرج النهرواين: ختريج وتعليق )من جملس 
182 إىل 25 جملسًا( . رياض الرمحن الرشواين

كتاب اجلليس الصالح الكايف أليب الفرج النهرواين: ختريج وتعليق )من جملس 
2682 إىل جملس 50 (. سيد أمحد احلسيني

كتاب اجلليس الصالح الكايف أليب الفرج النهرواين: ختريج وتعليق )من جملس 
5182 إىل جملس 75 (. خليل اهلل األميني

82كتاب خاص اخلاص أليب منصور الثعالبي: ختريج وتعليق. سيد كلب صادق النقوي

83كتاب املغازي ليحيى بن سعيد األموي )ت194هـ(. مجشيد أمحد الندوي

كتاب املقفى الكبري لتقي الدين املقريزي )املجلد األول(: ختريج وتعليق. سيد 
83حممود أسد اللهي 
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كتاب املقفى الكبري لتقي الدين املقريزي )املجلد الثاين(: ختريج وتعليق. غالم 
83حييى أنجم 

كتاب املقفى الكبري لتقي الدين املقريزي )املجلد الثالث(: ختريج وتعليق. سيد 
83كفيل أمحد القاسمي

 )Historigraphy in Arabic 1442م  حتى  العريب  األدب  يف  التاريخ  كتابة 
Literature till 1442 A.D.(.  84عبد الغني 

كتب السرية النبوية يف اللغة العربية من سنة 1850 إىل 1970- دراسة نقدية. 
84عبد احلميد الفاضيل

كثري بن عبد الرمحن املعروف بكثري عزة شاعر الغزل الشهري يف العرص األموي. 
84أجمد عيل

 )Arabic word in Urdu )الكلامت العربية يف اللغة األردية )دراسة علمية وصفية حتليلية
Whose Meaning، Pronounciation or Forms have changed(. 84(جمتبى حسني

85الكمية يف األصوات الصامتة يف اللغة العربية. أمحد مسعود عيسى العزايب

85لسان الدين ابن اخلطيب – حياته وآثاره. احتشام بن حسني

لطائف اإلشارات لإلمام أيب القاسم عبد الكريم بن هوزان القشريي )376-
46585(. حممد عارف الدين الفاروقي

اللغة العربية وآداهبا يف والية أترابراديش يف القرن العرشين )بيسوين صدي 
85مني يويب مني عريب ادب(. أطهر أحسن

اللغة العربية وآداهبا يف اهلند بعد االستقالل – دراسة حتليلية )عريب زبان وادب اور 
86اس كى خمتلف هبلوؤن كا حتقيقي جائزه(. حممد إرشاد النوغانوي

اللغة العربية وآداهبا ودراسة نواحيها املختلفة – دراسة حتليلية )عريب زبان وادب 
86اور اس كى خمتلف هبلوؤن كا حتقيقي جائزه(. عبد الواحد الندوي

التاسع عرش  القرن  العربية والدراسات اإلسالمية يف  اللغة  – مركز  »لكناؤ« 
 )Lucknow a centre of Arabic and Islamic studies during the

 .)nineteenth centuryفيضان اهلل الفاروقي
86
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86املتنبي )حياته ومآثره(  .)Al-Mutanabbi )His life& works(سيد عباس عيل

87)اخلليفة( املتوكل عىل اهلل وعرص حكومته. سيد طفيل أمحد املدين

 )The Great وآثاره  حياته   – عساكر  ابن  الكبري  واملؤرخ  العظيم  املحدث 
 Arab Traditionist cum Historian ibn-i-Asakir:Life & works(.

وزير حسن
87

87املحدثون يف اهلند وخدماهتم اجلليلة يف نرش علم احلديث. أنور بادشاه وي، يس

 )Mulana وآثاره  حياته  )1868-1968م(  خان  أكرم  حممد  )الشيخ( 
 Mohammad Akram Khan )1868-1968(: His life and works(.

حممد قاصد عيل
87

العليم  بنت عبد  – حياة وأعامل.  ظل مها  العثيمني  )الشيخ( حممد بن صالح 
88اإلصالحي

 )Muhammad Rohul Amin: His life حممد روح األمني – حياته وآثاره
and works(.  88مصطفى عبد القيوم

88)الدكتور( حممد حسني هيكل حياته ومآثره. السيدة عاتكة نور الصباح

88حممد راغب الطباخ – حياته وأعامله. سيد حممد صفي اهلل

 )Mufti Mohd Abbas As An Arabic عريب  كعامل  عباس  حممد  )املفتي( 
Scholer(. 89سيد عمران رضا الرضوي

)الشيخ( حممد عبد الرمحن املحدث املباركفوري )1283-1253هـ(: حياته وآثاره 
وخدمات(.  حيات  )1283-1353هـ(:  مباركفوري  الرمحن  عبد  حممد  )موالنا 

عني احلق
89

89)الشيخ( حممد عبده: حياته وآثاره. حممود احلق

)الشيخ( حممد عبده – حياته وآثاره  )شيخ حممد عبده – حيات وكارنامى(. 
89خالد شفاء اهلل

90حممد قطب: مسامهته يف النثر العريب احلديث. حممد أرشف عيل
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90حممد مندور: ناقدا يف العرص احلديث. حممد عيل الكليم

90حممد املويلحي – حياته وآثاره األدبية. ندرت حممود

القفطي.  بن يوسف  أيب احلسن عيل  األديب  للعالمة  الشعراء  املحمدون من 
90حممد عبد الستار خان

املدح النبوي باللغة العربية يف العرص النبوي )عريب نعتيه شاعري عهد نبوي 
91مني(. حممد كامل الدين األنصاري

)عالمة  العلمية  وآثاره  حياته   – الزبيدي  البلغرامي  املرتىض  سيد(  )العالمة 
91سيد مرتىض بلكرامي زبيدي – حيات اور كارنامى(. رخسانة نكهت الالري

91مسامهة ابن حزم األندليس يف دراسة التحليالت النفسية. حمي الدين ساجد

91مسامهة ابن زيدون يف النثر العريب. حممد أمحد

مسامهة ابن عبد ربه يف اللغة العربية وآداهبا مع دراسة خاصة للعقد الفريد. 
92حممد قمر الدين

92مسامهة ابن املعتز يف األدب العريب.  نشاط حسام الدين الفاروقي

– دراسة نقدية. عبد  مسامهة أيب الفرج ابن اجلوزي يف اللغة العربية وآداهبا  
92املالك الندوي

مسامهة أيب منصور الثعالبي يف األدب العريب – دراسة نقدية -حممد أبو بكر 
92صديق

الرابع  القرن  العربية وفنوهنا يف  العلوم  الغربية يف تطور  أترابراديش  مسامهة )والية( 
عرش اهلجري )جودهوين صدي هجري مني عريب علوم وفنون كى ارتقاء مني مغريب 

اتربرديش كا حصه(. حممد نجم خان
93

 )The Literary املسامهة األدبية ملراكز الدراسات العربية املهمة يف والية أترابراديش
 contribution of the prominent centres of Arabic Studies in Uttar

 .)Pradeshمعراج أمحد
93

93مسامهة أمحد أمني يف األدب العريب.  سيد عيل 
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93مسامهة )الشيخ( أمحد رضا خان الربيلوي يف اللغة العربية وآداهبا. شبنم خان

94مسامهة اإلخوان املسلمني يف تطوير األدب العريب املعارص. إحسان اهلل خان

94مسامهة األرسة البستانية يف اللغة العربية وآداهبا. حممد دالور حسني

94مسامهة أنور اجلندي يف األدب العريب املعارص. عرفان أمحد

94مسامهة أنور شاه الكشمريي يف احلديث النبوي واألدب العريب. حممد أمجل

95مسامهة أهل بنغالديش يف تطور اللغة العربية وآداهبا. حممد أمري حسني رسكار

1856م(:  إىل  1721م  سنة  )من  العريب  األدب  يف  أودهـ  )منطقة(  مسامهة 
دراسة نقدية )عريب ادب مني اودهـ كا حصه )1721-1856ء( ايك تنقيدي 

مطالعه(. مسعود أنور العلوي
95

 – مسامهة )جملة( البعث اإلسالمي يف ترويج الدراسات العربية واإلسالمية 
95دراسة نقدية. حممد أكرم

95مسامهة )مديرية( بلكرام يف النثر العريب )عريب نثر مني بلكرام كا حصه(. ثمينة يب

مسامهة )والية( بنجاب الرشقية يف اللغة العربية وآداهبا )إىل 1947م( )مرشقي 
96بنجاب كا عريب زبان وادب مني حصه(. حممد عامر الصمداين

96مسامهة بنغالديش يف تطور اللغة العربية وآداهبا. حممد هارون رشيد

اهلند )هندوستان  العربية وآداهبا يف  اللغة  اهلند يف تطور  ثقافة  مسامهة )جملة( 
96مني عريب زبان وادب كى ارتقاء مني جمله ثقافة اهلند كا حصه(. شائسته أخرت

عام  االستقالل  منذ  العربية  الدراسات  يف  الشاملية  اهلندية  اجلامعات  مسامهة 
194796م.  عبد احلق

اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة  تطور  يف  اآلسيوية  اجلمعية  مسامهة 
  )Contributions of the Asiatic Society to Arabic and Islamic Studies(.

سيد حممد باقي باهلل
97

مسامهة )العالمة( محيد الدين الفراهي يف األدب العريب )دراسة حتليلية آلثاره 
األدبية(. عرفات ظفر

97
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97مسامهة )العالمة( محيد الدين الفراهي يف اللغة العربية وآداهبا. أبوذر متني

97مسامهة حيدرآباد يف تطوير اخلط العريب. سيد مرتىض عيل صويف

مسامهة حيدرآباد يف تطوير اللغة العربية يف القرن العرشين. حافظ شيخ أمحد 
98حميي الدين

العريب حتى عام 1400هـ/1980م.  بديوبند يف األدب  العلوم  دار  مسامهة 
98زبري أمحد الفاروقي

مسامهة دار املصنفني يف األدب العريب )دار املصنفني كي عريب خدمات(. 
98حممد عارف حممد مستقيم

98مسامهة دائرة املعارف العثامنية يف األدب العريب والعلوم اإلسالمية. رساج احلسن

99مسامهة دائرة املعارف العثامنية يف نرش اللغة العربية. سيد مجيل أمحد

99مسامهة الراغب األصفهاين يف اللغة العربية وآداهبا. سيد عيل

مسامهة )والية( رامفور يف تطور اللغة العربية وآداهبا )عريب زبان وادب مني 
99رياست رامفور كا حصه(. حنا حممود

99مسامهة رشيد أيوب يف تطور الشعر العريب املعارص. حممد عارف حسني

100مسامهة الشعراء األمويني يف الغزل. رئيس فاطمة

100مسامهة شكيب أرسالن يف األدب العريب احلديث. خملص الرمحن

مسامهة شمس الدين الذهبي )ت 1347/749م( يف األدب العريب مع دراسة 
100خاصة آلثاره التارخيية. سلطانة رضية خانم

100مسامهة الصحابة والصحابيات يف الشعر العريب. احلافظ سيد بديع الدين الصابري

مسامهة )النواب( صديق حسن خان يف األدب العريب: دراسة حتليلية. عبيد 
101الرمحن

مسامهة )األمري( صديق حسن خان يف املعارف اإلسالمية باهلند. سيد حممد 
101اجتباء الندوي
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101مسامهة )الدكتور( طه حسني يف دراسة السرية باللغة العربية. القايض أمحد اهلل

مسامهة )أم املؤمنني( عائشة الصديقة ريض اهلل عنها العلمية واألدبية )حرضت 
101عائشة صديقه ريض اهلل عنها كي علمي واديب خدمات(. طلعت فاطمة

102مسامهة عبد احلميد الكاتب يف النثر العريب. عطية قديس

العربية وآداهبا مع  اللغة  النبي )ت 991هـ( يف  الشيخ( عبد  الصدور  مسامهة )صدر 
دراسة خاصة لكتابه »سنن اهلدى يف متابعة املصطفى« )عريب زبان وادب مني عبد النبي 
"سنن اهلدى يف متابعة املصطفى" كى  صدر الصدور )م991هـ( كي علمي خدمات 

خصويص مطالعه كى ساهتـ(. صبيحة سلطان خان

102

102مسامهة عرص ملوك الطوائف يف الشعر العريب. حممد شاهد

الرابع واخلامس  القرن  العربية خالل  اللغة  مسامهة علامء األندلس يف قواعد 
102اهلجري. عبد احلي

مسامهة علامء )والية( بيهار  يف تطور اللغة العربية وآداهبا )1850-1950م(. 
103سلطان أمحد

مسامهة علامء بيهار يف اآلداب والعلوم العربية من القرن الثاين عرش إىل العرص 
103احلديث. مستفيض الرمحن

-1200( وآداهبا  العربية  اللغة  تطور  يف  جونفور  )مديرية(  علامء  مسامهة 
1300هـ( )عريب زبان وادب كي ترويج مني علامء جونفور كا حصه )1200-

1300هـ(. عتيق أمحد
103

القرن  يف  الرشيف  احلديث  علم  نثر  يف  ومؤسساهتا  الدكن  علامء  مسامهة 
103العرشين. حممد سليامن عيل

104مسامهة علامء دهيل يف اللغة العربية وآداهبا حتى عام 1857م. حممد رشف عامل

مسامهة علامء روهيلكهند يف اللغة العربية وآداهبا )علامء روهيل كهند كي 
104عريب زبان وادب مني خدمات(. حممود حسني

مسامهة علامء كاكوري يف تطور اللغة العربية وآداهبا )علامء كاكوري كي 
104عريب خدمات(. أنجمن بانو الصديقي
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104مسامهة علامء اهلند يف حتقيق النصوص األدبية. حممد مسلم

 Indian Contribution to the( مسامهة علامء اهلند يف دراسة األدب التفسريي
Study of Tafsir Literature(. حممد شهيد اهلل

105

مسامهة العلامء اهلنود يف تطور اللغة العربية وآداهبا يف العرص املغويل )من سنة 
1525 إىل سنة 1707م(  )عهد مغليه مني عريب زبان وادب كى ارتقاء مني 

هندوستانيون كا حصه )1525 تا 1707ء(. شبري أمحد الندوي
105

سنة  من  وآداهبا  العربية  اللغة  تطور  يف  املمتازين  اهلنود  العلامء  مسامهة 
إىل سنة 1974م(  )1857ء سى 1974ء تك هندوستان مني  1857م 
عريب علوم وفنون كى ممتاز علامء اور ان كي علمي خدمات(. حممد يونس

النغرامي الندوي

105

مسامهة )األستاذ( فيض احلسن السهارنفوري يف اللغة العربية وآداهبا. اكرام 
106احلق

106مسامهة كرد عيل يف األدب العريب. خليل أمحد

مسامهة )والية( كشمري يف تطوير األدب العريب من خالل دراسة آثار الشيخ 
106أنور شاه الكشمريي. سيد حممد فاروق البخاري

106مسامهة )والية( كرياال يف تطوير األدب العريب. كيه ام حممد

107مسامهة لطفي السيد يف األدب العريب احلديث – دراسة نقدية. أنجم آراء الفالحية

مسامهة ليىل العثامن يف إثراء القصة العربية القصرية يف دولة الكويت. حممد 
107رئيس الدين عامل

107مسامهة مارون عبود يف النقد األديب. أطهر كامل

مسامهة حمب الدين اخلطيب يف اللغة العربية وآداهبا يف القرن العرشين. حممد 
107طارق مجيل

مسامهة )الدكتور( حممد حسني هيكل يف النثر العريب – دراسة نقدية. حممد 
108صالح الدين العمري
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108مسامهة )السيد( حممد رشيد رضا يف األدب العريب – دراسة نقدية. فيضان أمحد

108مسامهة حممد فريد وجدي يف األدب العريب احلديث. جاويد أمحد خان

108مسامهة حممود تيمور يف األدب العريب احلديث. أبو النرص

)عريب  وآداهبا  العربية  اللغة  تطور  كره( يف  )أعظم  مدرسة اإلصالح  مسامهة 
أرشد  حممد  خدمات(.  كي  االصالح  مدرسة  مني   ارتقاء  كى  وادب  زبان 

األعظمي
109

109مسامهة مصطفى صادق الرافعي يف األدب العريب احلديث. حممد حبيب الرمحن

بن  مكني  أمحد  العريب.  النثر  يف  املنفلوطي  لطفي  مصطفى  )األستاذ(  مسامهة 
109املقري حممد مبني

مسامهة ندوة العلامء يف تطوير الصحافة العربية )هندوستان مني عريب صحافت 
109كى ارتقاء مني ندوة العلامء كا حصه(. حممد أبو بكر

110مسامهة ندوة العلامء يف اللغة العربية وآداهبا. أبو احلسنات

مسامهة النساء يف تطور األدب العريب  )عريب ادب كى ارتقاء مني خواتني كا 
110حصه(. بادشاه خاتون

مسامهة اهلند باللغة العربية يف احلديث النبوي حتى عام 1412هـ/1992م. 
110سيد حممد خالد عيل

مسامهة اهلند يف تطور األدب العريب – عرص الدولة الدهلوية: 1206-1526م( 
-1206 مني  دهيل  سلطنت  عهد   – حصه  كا  هندوستان  مني  ادب  )عريب 

1526ء(. شمس تربيز خان
110

111مسامهة اهلند يف دراسة العلوم القرآنية. حممد سامل القدوائي

111مسامهة اهلند يف النثر العريب خالل القرن العرشين. أشفاق أمحد

العربية  اللغة  الكريانوي )ت 1995م( يف تطور  الزمان  )الشيخ( وحيد  مسامهة 
وحيد  مولوي  متعلق  سى  وادب  زبان  عريب  مني  )هندوستان  اهلند  يف  وآداهبا 

الزمان كريانوي )م1995ء( كي خدمات(.  قمر الزمان
111
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)موالنا  ومآثره  حياته   – )1910-1954م(  الندوي  عامل  مسعود  )الشيخ( 
111مسعود عامل ندوي )1910-1954ء( – حيات وخدمات(. كليم الرمحن خان

جتارب  دراسة  خالل  من  أصياًل  وكاتبًا  اجتامعيًا  ومفكرًا  مؤرخًا  مسكويه: 
112األمم وهتذيب األخالق. بدر الدين بت

اهلند  حلسان  األخالقية(  األنيقة  احلكايات  يف  أدبية  )مزدوجة  الربكات  مظهر 
112العالمة مري غالم عيل آزاد البلكرامي. حممد فضل الدين

112املعارضات يف األدب العريب. حممد يوسف النغرامي

األصفياء  إمام  الواصلني  األولياء  لقدوة  األول(  )اجلزء  العوارف  معارف 
األكرب  الويل  الفتح  أيب  السادات  سيد  املقربني  العارفني  سلطان  الكاملني 
بنده نواز اجلشتي  املعروف بكيسودراز خواجه  السيد حممد حسيني  الصادق 

املتوىف 825هـ. حممد مصطفى رشيف

112

113)اخلليفة( املعتصم باهلل – حياته وأعامله.  سحبان أمحد

113معجم األلفاظ العربية املستخدمة يف اللغة الكشمريية. عبد الرمحن راهتر

113املعجم العريب يف اهلند – دراسة واستعراض )العربية بالعربية(. حممد نجم احلق

113)الشيخ( حممد عبده: حياته وآثاره

احتشام  املطرزي.  السيد  عبد  بن  نارص  الفتح  املعرب أليب  ترتيب  املغرب يف 
114احلق القاسمي

114مفردات القرآن. حممد أمجل أيوب

كتابات جربان خليل جربان ورابندرنات طاغور: دراسة  اإلنسان يف  مفهوم 
114مقارنة. هارون رشيد

بإشارة خاصة إىل روايات نجيب  الرواية املرصية: دراسة  الواقعية يف  مفهوم 
114حمفوظ. صالح الدين تاك

115املقارنة األدبية بني أمحد أمني وطه حسني. شجاع احلق

115مقارنة بني املوضوعات االجتامعية يف الروايات العربية واألردية. جميب الرمحن
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115املقامات وتطورها يف العرص العبايس. اس ام ضياء اإلسالم

 Malik Shah Saljuqi-His life( – حياته وعرصه  السلجوقي  الشاه  امللك 
and Times(. مصطفى حسن العلوي

115

القرن العرشين  للبنات يف اهلند خالل  العربية واإلسالمية  الدراسات  مناهج 
116)دراسة حتليلية( . نسيم أخرت

بن  أمحد  العباس  أيب  للقايض   البلغاء  وإشارات  األدباء  كنايات  من  املنتخب 
116حممد بن أمحد اجلرجاين الثقفي. حممد شمس احلق الشميس

حتقيق  711هـ(:  )م  منظور   البن  واألشعار  النوادر  يف  واملختار  املنتخب 
116ودراسة. حممد نعامن خان

116املنصور. حممد يوسف العلوي

117منهج ابن األثري يف كتابة التاريخ: دراسة نقدية. حممود احلسن

منهج النويري يف كتابه هناية األرب يف فنون األدب – دراسة نقدية. عبد احلليم 
117الندوي

مواقف ابن هشام التفسريية يف كتابه مغني اللبيب عن كتب األعاريب. حميي 
117الدين غازي

117ميخائيل نعيمة والتجديد يف األدب العريب. عبد الرمحن واين

118مي زيادة: رائدة احلركة النسائية يف األدب العريب احلديث. فرحت سلطانة

118مي زيادة: مسامهتها يف األدب العريب احلديث. فرحت سلطانة

118النابغة الذبياين – حياته ومآثره. حممد شاهد عيل

نجيب حمفوظ وملك راج آنند: دراسة نقدية مقارنة للقيم االجتامعية والثقافية 
118يف كتاباهتام. حممد عفان

)دار العلوم( ندوة العلامء- مركز مهم للدراسات العربية )1892-2000م( 
)دار العلوم ندوة العلامء – عريب تعليم كا ايك اهم مركز )1892-2000م(. 

سيد معيد أرشف
119
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القدوس. شاه حممد عبدالكريم  النزعات االجتامعية يف قصص إحسان عبد 
119القاسمي

دراسة  1900-1925م:  خالل  العريب  األديب  النقد  يف  اجلديدة  النزعات 
119مقارنة ملدرسة الديوان والرومانسية. عباس توفيق رضا

أمحد  العريب احلديث. شفيق  القصيص  الدينية االجتامعية يف األدب  النزعات 
119الندوي

النزعات السياسية واالجتامعية يف روايات توفيق احلكيم ومرسحياته. تسنيم 
120كوثر القرييش

120النزعات السياسية واالجتامعية يف الشعر املرصي املعارص. حممد راشد الندوي

نزهة األرواح وروضة األفراح يف تاريخ احلكامء والفالسفة لقدوة املؤرخني 
687هـ/1288م(.  بعد  )ت  الشهزوري  حممود  بن  حممد  الدين  شمس 

خورشيد أمحد
120

نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر لإلمام مجال الدين أيب الفرج عبد 
120الرمحن بن عيل ابن اجلوزي. مهر النساء

121نزهة اخلواطر يف ضوء ميزاته العلمية واألدبية.  أم عامرة

121النساء العربيات. در شهوار

121نشأة التفسري وتطوره إىل القرن الثالث للهجرة. حممد يعقوب الندوي

121نظام تعليم املدارس يف اهلند: التسلسل والتغريات. مظفر عامل

إىل  الدين أمحد مع مراجعة خصوصية  للدكتور عظيم  العربية  املؤلفات  نظرة يف 
122األخبار الصادقة يف القرآن عن املغيبات. سيد أطهر شري

والقرن  عرش  التاسع  القرن  يف  احلديث  العريب  الشعر  يف  والوطنية  القومية  نظرية 
اور  انيسوين  تصور–  كا  وطنيت  اور  قوميت  مني  شاعري  عريب  )جديد  العرشين 

بيسوين صدي مني(. مشري حسني الصديقي
122
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نفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانة ملحمد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن 
122حممد املحبي )1061-1111هـ(. سيدة أمة الرافع

122نقد ورشح لكتاب صورة األرض للخوارزمي. رضية جعفري

123هنج البالغة وتصور اإلله. ايس ايج ايم اجلعفري

نقدية.  – دراسة  بمكتبات حيدرآباد   التجويد  العربية يف  املخطوطات  نوادر 
123سيد صديق حسني

123اهلجاء يف العرص األموي )هجو كوئي عهد بنو أمية مني(. عبد املجيد الندوي

123هشام بن عبد امللك: حياته وعرصه. حممد شهاب الدين

 Hesham bin Abdul( )هشام بن الوليد – حياته وعرصه )105-125هـ
Malik-Life & Time:105-125( . عبد الباري

124

هيئة الشعر وتوسعته يف العرص العبايس األول والثاين. القايض حممد صغري الدين 
124الصديقي

124واقعة اإلرساء يف ضوء القرآن واحلديث. سيد عبد العزيز قادري )هكذا(

)الشيخ( وحيد الزمان الكريانوي وخدماته نحو اللغة العربية وآداهبا. جاويد 
124خان

125ورود اللغات األعجمية يف القرآن احلكيم. السيد حميي الدين القادري هادي

الوصف يف الشعر العريب اجلاهيل )جاهيل عريب شاعري مني منظر نكاري(. 
125فخر اإلسالم

125)الشاه( ويل اهلل املحدث الدهلوي. أمحد فضيل

)الشاه( ويل اهلل الدهلوي – حياته وآثاره ومسامهته يف الدراسات اإلسالمية 
 .)Shah Waliullah – His Life، Works & Contributions to Islamism(

نسيمة الفاروقي
125

)الشاه( ويل اهلل الدهلوي ومسامهته يف اللغة العربية وآداهبا )شاه ويل اهلل دلوي: 
126عريب زبان وادب مني ان كا حصه(. سلمى الشريواين



-158-

الصفحةاملوضوع

 Al-Walid bin Abdul Malik-His( الوليد بن عبد امللك – حياته وعرصه
Life & Time( . حممد صديق الصديقي

126

127فهرس املحتويات
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لتوطد  العصور  خمتلف  يف  املختلفة  اهلند  أوساط  بني  معروفة  العربية  اللغة  إن 
االتصاالت الودية بني اهلند والبالد العربية منذ زمن قديم، وحينام نالت اهلند استقالهلا 
تدعمت هذه الروابط بني أهل اهلند والعرب من جديد يف جماالت علمية وثقافية وغري 
املقررات  العربية كامدة يف  اللغة  القيمة يف نرش  اهلندية جهودها  ذلك. وبذلت احلكومة 
الدراسية من املرحلة الثانوية إىل املستوى اجلامعي كام أسست أقسام اللغة العربية وآداهبا 

يف اجلامعات اهلندية .
وإن سلسلة البحث والتحقيق يف اللغة العربية وآداهبا قد بدأت من سنة 1941م – 
فأول  اإلسالمية،  كره  عيل  جامعة  يف  وآداهبا  العربية  اللغة  قسم  – من  أعرف  ما  حسب 
امليمني  العزيز  عبد  العالمة  األستاذ  القسم حتت إرشاف  إىل  للدكتوراه سلمت  أطروحة 
يوسف  حممد  الدكتور  هو  األول  والباحث  وبركاته،  اهلل  رمحة  عليه  )1888-1978م( 
)1916-1978م( رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا األسبق يف جامعة كراتيش - باكستان. 
البحث  املهلب بن أيب صفرة«، ومنذ ذلك احلني ومسرية  وكان عنوان األطروحة »حياة 
والتحقيق يف اهلند مل تزل تتقدم إىل األمام حتى اليوم، وأستطيع أن أقول إن عدد البحوث 

اجلامعية حول األدب العريب يبلغ نحو ألف أطروحة عىل أغلب الظن.

د. مجشيد أمحد الندوي

هذه الطبعة
اإهداء من املركز 
والي�شمح بن�شرها ورقياً

اأو تداولها جتاريًا


