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  الهند�-جامعة�ك����
  أسماء�ا�ؤتمرات

 م2010 مايو/  أبريل الكريم، القرآن حول  �ول  الدو�ي ا�ؤتمر. ١

  م2011  ا�تحدة،  العربية با1مارات الهندية الع+قات حول  الثاني الدو�ي ا�ؤتمر. ٢

  م2012 ف@?اير الشريف، النبوي  الحديث حول  الثالث الدو�ي ا�ؤتمر. ٣

  م2013  العربي، الربيع حول  الرابع الدو�ي ا�ؤتمر. ٤

  م2015 ف@?اير ، م1970 بعد وآداLMا  العربية اللغة حول  الخامس الدو�ي ا�ؤتمر. ٥

  م2015 أبريل الكريم، القرآن حول  السادس الدو�ي ا�ؤتمر. ٦

  م2016 يناير العربية، اللغة ]ي �طفال أدب وتطور  نشأة حول  السابع الدو�ي ا�ؤتمر. ٧

 م2016 ف@?اير النورefg، لسعيد النور  رسائل ضوء ]ي و�خ+ق التعليم حول  الثامن الدو�ي ا�ؤتمر .٨

  م2017 ف@?اير ،وتحديات توقعات: بغj?ها للناطقjن العربية اللغة تعليم حول  التاسع الدو�ي ا�ؤتمر. ٩

  ا�قا�ت��ي�كتب�ا�ؤتمرات
 رقم اسم�ا�قالة صاحب�ا�قالة

Arabic in the Modern & Contemporary Text and Context (2008) 

EL Sayed Mekkawi Indo- Arab Relation The Egyptian Case(1947-2006) 1.  

Prof.AL Rahmathulla Relevance Of Arabic In Contemporary World 2.  

Dr. S Sulaiman The Way Of Life Contemplated In The Quran 3.  

Shanil A Modern And Contemporary Arab Theatre And Social 

Reflects  

4.  

Dr.Naseemabi C M Modern And Contemporary Palestinian Novel 5.  

M. Sainudeen Development Of Arabic Short Story 6.  

Dr.N .Abdul Jabbar The Arabic Novel Before And After The Nobel Prize 7.  

Asharafudeen Romantic Poets In Modern Arabic Literature  8.  

  .9  اتجاهاتmالشعرmالعربيmا�عاصر  الدكتورmنزارmالدين

sfgموmي تحليل:  العربية السنيما  م.ك.ه+لv10  وجغرا]ي تاري.  

  .11  ا�عاصر العربي ل}دب zلوائي الدين مxي الدكتور  مساهمامات  الدكتورmا�ولويmسليمانmمحمد
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  .12  الحديث العربي �دبي النقد ]ي ثرهاوأ الغربية ا�دارس  شمناد.ن

  .13  الفلسطينية ا�حتلة �رض ]ي ا�عاصر ا�قاوم �دب  القادر عبد.يم.أ.ن الدكتور 

THE LANGUAGE, INTERPRETATIONS AND SCIENCE OF QURAN - 2010 

M.Koyakutty 
The Quran – Miracle with a Difference Part 1: The 

Mathematical Code 

14.  

A.Basheer Ahmad 
The Philosophy of Wahdatul Wujud in The Light of 

Quran and its Complement in India 

15.  

A.I. Rahmathullah Banking in the Quran  
16.  

Shafi Shaikh The Impact of the Quranic Similes in Arabic Poetry  
17.  

K.M Mohammed  Life on Other Planets in The Light of Quran Verses  
18.  

Mylapore Shoukathali 

Moulavi 

Poetry and Poets in Islam According To Quran and 

Hadees  

19.  

T.A Ahmad Kabeer  Education – The Quranic Approach  
20.  

V.P Abdul Hameed The Sun in the holy Quran and in Science  
21.  

S.A Shanavas  Linguistics of holy Quran  
22.  

Ashraf Kadakkal  
From Dogmatic Framework to Liberal Discourses : The 

Quranic Hermeneutics of Imam Ghazali  

23.  

Abdul Salam I.R.S It is Your Volition  
24.  

Munawwari Shihab Tangal The Language, Interpretation and Science of Quran  
25.  

B.F.H.R Bijli  Has The Message of Quran Failed? 
26.  

M.I. Sahadulla  
On The Holy Quran in Arabu – Amil Language – A Study 

Islam and Civic Responsibilities  

27.  

N.M Ahmad Ibrahim  Services of King Fahad Quran Printing Complex  
28.  

K.M.A Ahmad Zubair  The Commentaries and Translations  
29.  

Bakshi H A Ahmad  
A Survey on the Assamese Translations & 

Commentaries of the Holy Quran  

30.  

T. Abdul Rasak  The Role of the Quran in the Development of Science  
31.  

K. Anwar  Educational Ideas of Islam : Quranic Perspective  
32.  

Muhammed. A The Language of the Holy Quran  
33.  
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Aysha Shahnas Fathima  Holy Quran : The Role Model for Women  
34.  

Abdul Latheef K.P  The Concept of Embryology in The Holy Quran  
35.  

Noushad  Social Thought of Quran : A Comparative Analysis  
36.  

Shakeeb K.T  The scientific Approach of Quran to the Moral Science  
37.  

N.A Shihab  The Holy Quran and Indian Philosophy  
38.  

Jaleel Karuvarakund  
How Quran Inspires the Scientific Research and Stands 

Remain Beyond the Science of Predictability  

39.  

K. Mujeeb Rahman  Human Rights As Presented In the Holy Quran : A Study  
40.  

M. Abdul Samad  Quranic Concept of Islamic Finance  
41.  

A.M Ahmad Shafi  Quranic view of Polygamy  
42.  

    )ا�جلد�الثاني(لغة�القرآن�وتفاس��ه�وعلومه�

mالندويmeالحس�mالرابعmوعلومه محمدmالقرآنm43 لغة.  

  .44 وأع+مه وضوابطه معا�ه:  الصوفية عند �شاري  الكريم القرآن قسيم أمjنmيوسفmعودة. د

  .45 علمe بمنظور  دراسة:  �نسان وخلق القرآن عبدmالقدوس. د

  .46 �يmالقرأنmالكريمmالعقل عبدmالشكورmالشاذ�ي

  .47 مليالم لغة ]ي وتفاسj?ه الكريم القرآن ترجمة الفارو�ي الدين مxي ويران. أ.د

  .48 إقبال شعر ]ي الكريم القرآن تأثj? أبوmبكر. ب.س.د

  .49 �لوان دنيا ]ي القرآن إعجاز عبدmا�جيدmا�دني. د

  .50  ط+وةmأسلوبmالقرآن  الكنا]ي السعدي الرحيم عبد بن الحكيم عبد

mالجليلm51   ومواقعها �ن�?نت ]ي القرآن دراسة  ت. عبد.  

  .52  الكريم القرآن ]ي و�ص+ح الص+ح  محمدmع�ي. د

  .53  علومmالقرآنm  محمدmحسانmخان. د

  .54  غلبون  ابن للشيخ �ستكمال كتاب ع�ى الفتاح عبد للدكتور  والدراسة التحقيق ]ي نظرة  م+ ع�ي إشارت محمد. د

  .55   وترجمته القرآن تفسj? ]ي نادو تامل علماء مساهمات  تاجmالدينmا�ناني. د
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  .56  تاريخmجمعmالقرآنmوتدوينه  محمدmعنايةmهللاmسبحاني

  .57  الكريم القرآن ]ي والتعليم التعلم طرائق  شمناد. نm.د

  .58  تحليلية دراسة:  الكريم القرآن ]ي الجنسjن بjن العدالة  جابرmأماني

  .59  الكريم القرآن �عاني ة�نكل�jي ال�?جمات  قمرmشعبانmالندوي 

  .60  البنغالية اللغة ]ي الكريم القرآن ل�?اجم نقدية دراسة  محمدmمسيجmالرحمان. د

  .61  للزمخشري  الكشاف تفسj? ]ي النحو أصول   محمدmالسيدmمزوز. د

  .62  ت��يلها أهداف من القرآن آيات تدبر  الرزاق عبد بن با� معتصم

  .63  �نسانية الحقوق  اياقض من القرآن موقف  مصطفىmالفارو�ي. د.أ

  .64   والعلم القرآن بjن ونشأته الجنjن  ن¡يmإبراهيم

  .65  الكريم القرآن من )ص( محمد لرسول  هللا تأييد  ا�حضري  الحميد شاه بن مسليار سعيد

  .66  ت@?عاتmا�سلمjنmللعلم  زهرابي. د

  .67  الكريم القرآن ]ي ا�لعون  العالم  محمدmطه. د

  .68  يئةm]يmالقرآنحمايةmالب  عمرmالفاروقmالوا]ي

  .69  القرآن نظر وجهة ]ي الطب علم  يوسفmمحمدmالندوي . د

  .70  اللغوي  �عجاز مظاهر:  القرآن إبداعية  .حمزةmك

)م٢٠١١( –التبادل��جتما>ي�والثقا�ي�ب�ن�ك����و:مارات�العربية�ا�تحدة�   

Prof.Shafi Shaik 
The socio-cultural Exchange between United Arab 

Emirates and Kerala – A Study 
71.  

Prof. K.Mohammed Employment Possibilities of Arabic Oriented Studies 
72.  

Dr. N. Shamnad Return Migration from the UAE: The Case of Kerala 
73.  

Dr.Bakshi H A Ahamed 
Indo – Arab Socio- Cultural Relation Especially 

Between UAE and Indian State of Kerala 
74.  

A.K.Ampotti Arab Relation in Erstwhile Malabar 
75.  

Dr.E.Suhail 
Origin and Development of Muslims as a Community of 

Malabar 
76.  

Dr.P.M.Mujeeb 
Tourism Development in Dubai and Kerala Through 

Cultural Organization 
77.  
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Dr.Abdul Azeez 
Early Contact between India and Arabia: an 

Archeological Perspective 
78.  

Abdul Kareem T.B 
Contribution of Keralites in The Development of 

Education in UAE 
79.  

Mr.K.Anvar 
A Comparison of the Universal Education Programmes 

in Kerala and UAE 
80.  

Muhammed Rafeek.T 
Contribution of Malayalee Organization To The Socio-

Cultural Formation of UAE 
81.  

Safeena Beebi S.S Transcultural Medicine 
82.  

  .83  العا�ية ا�ستجدات ضوء ]ي العربية ال�?جمة أهمية  جمالmاللدينmالفارو�ي. د

  لياقتmع�ي. د
 الغنائية الرسائل ]ي تنعكس كما كj?� ]ي الخليجية للحياة �جتاعية �نطباعات

  جميل. أ.أس للشاعر

84.  

  .85   �س+م قبل العربية الهندية الع+قات  ثمامةmفيصل

  .86  "كj̈? من قصائد"و غانم شهاب الدكتور   عبدmا�جيدmا�دني. د

  .87  كj?� ]ي �جتماعية �قتصادية الحياة ع�ى الخليج تأثj?  عبدmاللطيف. د

  .88  �س+مي ]ي ا�صري  العمل ع�ى وتأثj?ها العو�ة  أي.عبدmا�جيدmأ

)ا�جلد�Nول (لغة�الحديث�الشريف�وفلسفته�ودراساته�   

  .89  ضبطها ]ي وأثره ا�حدثjن عند نقول ال تتبع أهمية  ا�كيmاق+ينة. د

  .90  معلما كونه تطبيقية تحليلية دراسة:  وسلم عليه هللا ص�ى النeª حديث الرحمة مبدأ  معابده زكيا رابعة الشريفjن عبد عماد

  .91  العربية اللغوية ا�عاجم ]ي الحديث غريب كتب أثر  عبيدات هللا عبد مبارك محمود. د

  محمد�mمjنmخ+دي.د
 النبوي  الخطاب ]ي الدعاء  - الخطاب انسجام ]ي البياني و�ستj?اث تناصال أثر

 أنموذجا

92.  

  .93  السيميولوجيا ضوء ]ي النبوي  الحديث جماليات  عزmالدينmمعميش. د

  .94  تحليلية دراسة: �نسان خلق ]ي الواردة �حاديث  أدمmمحمدmمصطفى

  .95  مراحلmتحليلmالنصmالحدي¯me  عبدmا�حسنmالتخفيفي. د

  .96  "أنموذجا ل}صفهاني �غاني كتاب" العربي �دب مدونات ]ي ا�حدثjن منهج أثر  رشيدmالطباخ. د

  .97  النبوي  الحديث من وموقفه �ستشراق  ثمامةmفيصل

  .98  الحديث يقدمهما اللتان وا�عرفة الفلسفة  أحمدmدكار. د
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  .99  أنموذجا @?ي للعك الحديث إعراب كتاب:  الحديث إعراب فن  الضحيان ع�ي بن سليمان. د

 .100  نصية دراسة: الن¶ef التماسك ]ي العطف دور   غدن موsfg أتوتليطوعمر الس+م عبد

 .101  �س+مية ا�جتمعات ]ي السلمe التعايش تحقيق ]ي النبوي  الحديث دور   أزهرmالغربوي 

 .102  أنموذجا للعك@?ي " الحديث إعراب" كتاب  سليمانmالضيحاني. د

  الشمري  مطj? عماد. د

  مهدي حسن أمال. د
  النبوية �حاديث ]ي الجغرافية العلوم

103. 

 .104  �س+مي التشريع ]ي والسنة القرآن بjن الت+زمية الع+قة  نوفmمسفرmالودعاني. د

 .105  الشرعية النصوص ضوء ]ي العربية اللغة قواعد وفق الحديث فهم ]ي العلمe ا�نهج  محمدmالعمj?. د

 .106  النeª ك+م ]ي الف�e الجمال  عبدmا�جيدmا�دني. د

 .107  النبوي  الحديث ]ي السرد سيميائية  محمدmبنmعياد

 .108  النبوي  القصص ]ي والسيميائية السردية ا�ظاهر  محمدmحجازي .د

 .109  الحديث علم ]ي بديوبند العلوم دار علماء مساهمة  زبm?jأحمدmالفارو�ي. د

  داود إسماعيل عامر

  أحمد بانقا ا�جتeª أحمد. د
  أنموذجا والقصيمe فورك ابن: الصفات ]ي �شكلةا �حاديث مع التعامل منجية

110. 

 الحرازي  محمد بن مرزوق  بن مشهور 

  الشريف
  النبوية �حاديث ]ي الواردة القرآنية القرءات مع التعامل ]ي ا�نهجية ا�شك+ت

111. 

 .112  التأويل ومسلك ا�رجعيات ]ي دراسة: وشروحها السنية الحديث كتب ]ي الرؤيا تعبj?  بسامmالجمل

 .113  �ن�?نت ع@? النبوي  الحديث مواقع  نj?ةmهشبلmالقحطانيم. د

 .114  منهجmالشيوخmالث+ثة  سهيلmحسنmعبدmالغفار

 .115  البخاري  صحيح خ+ل من ا�وضو¼ي الحديث منهج  صالحmعسكر. د

 .116  أنموذجا التمثيل:  النبوي  الحديث ]ي �قناع ب+غة  عبدmا�لكmبومنجل. د

?jفكmأحمدmالعق+  الدكتورm?jالنبويةالتفسmللسنةm117  ني. 

  عن�jان زبار خديجة.د

  مقنونيف شعيب.د
?Àاشتقاقها وأصل النبوي  الحديث ]ي زمزم ب  

118. 

  كبm?jغوÁي.د
 �س+مية البيئة صحة جانب ]ي تحليلية دراسة: النبوي  الحديث ضوء ]ي الوقائي الطب

  ونظافLÂا

119. 

 .120  �و�ى الث+ثة القرون ]ي وتطروه ية،الروا من التثبت ]ي الحدي¯e النقد نشأة  عبدmالقادرmسليماني. د
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)م٢٠١٣(العدد�Nول��– ا�ؤتمر�الدوRي�الرابع�حول�الربيع�العربي  

Dr. Jasim Hussain (Bahrain) Some Lessons From The Arab Spring 
121. 

Gulshan Dietl 
Making Sense Of The Saudi Flip Flop At The Security 

Council 

122. 

Prasad Mv 
Palestinian Politics And The Arab Spring: Some Critical 

Issues 

123. 

Dr. Humayun Akhtar Nazmi Arab Spring In The Gulf Region: Reaction From Within 
124. 

Sainul Abideen The Arab Spring And Its Impact On Women 
125. 

Dr. Sudeep Ks Role Of Social Media In The Arab Spring And Beyond 
126. 

Sufyan Abdul Sathar M 
‘Power As A Tool Or Is Aim?’ A Post Arab Spring On The 

Arabic Poetry 

127. 

Abdul Gafoor Kunnathodi Influence Of The Arab Spring On The Arabic Poetry 
128. 

Ashraf A, Kadakkal 
Nile Is Still Mourning: The Arab Spring Blossomed In 

Egypt And Withered On Shores Of Nile 

129. 

Aftab Ahmad Literature And The Arab Spring : The Emerging Trends 
130. 

Dr. Kma Ahamed Zubair The Couses Of Arab Spring: An Analytical Study 
131. 

Dr. Samuel J Kuruvilla & Dr. 

Suhail Ebrahim 

Democratisation And The Arabs: A Historical And 

Political Study 

132. 

Abdul Jaleel Pc 
Political And Cultural Representation Of Sufi Missions 

In The Arab Spring 

133. 

Noufal Konnakkattil 

Islamism After Arab Spring: The Discourse Of 

Compatibility Towards Democrazy Marginalised It’s Of 

Extremism 

134. 

Dr. Obaidullah Fahad Feminist Discourse In The Post- Arab Spring West Asia 
135. 

Alavudheen Km 
Arab Spring: The Role Of Civil Society In The Arab 

World In Social Development And Democratization 

136. 

Shelly Johny Arab State Systems In The Light Of The Arab Spring 
137. 

Dr. Sabu Thomas 

Public Power And Technology: Evaluating The Role Of 

Information And Communication Technology In Arab 

Springs 

138. 

Lirar Pulikkalakath 

Arab Spring And The New Wave Of Displacement In 

West Asia: An Analysis On The Impact Of Syriyan 

Refugees In Jordan 

139. 

. د& أحمدmعبدmالقادرmالشاذ�يm. د.أ

  تاجmالدينmا�ناني
 ا�رأةm]يmالربيعmالعربي

140. 
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m̈يتجزءm]يmمرحلةmماmبعدmالربيعmالعربي  محمدmمنصور  mجزءmا�دنيmا�جتمعm141  دور. 

م٢٠١٥م�،�ف�Zاير�١٩٧٠ا�ؤتمر�الدوRي�الخامس�حول�اللغة�العربية�وآداTUا�بعد�  

 .142  اليم�e العربي �دب ]ي حديثال �تجاه  أي أ ا�جيد عبد. د

  محمد الحاج بن الغفور  عبد
 الشعر ضوء ]ي تحليلية دراسة: والحداثة �صالة بjن العربي العروض علم

  الحديث الحر

143. 

 .144  م1980عام بعد الهندي العربي �دب ]ي التأملية ال��عات  الهدوي  جابر. تي كيه. د

 .145  العشرين للقرن  الثمانييات منذ كشمj? ]ي العربية الثقافة حاضر  شادmحسjن. د

 .146  67الروايةmالفلسطينيةmبعدm  محمدmنجمmالحق. د

efgmالناصرmالحديث  ج. عبدmالعربيmالنسويmالشعرmي[mالتمردm147  مظاهر. 

  ك. بي سهيل
 مجموعة: الناÇي لشيخة القصj?ة القصص ]ي وا�جتمع �سرة قضايا

  نمووذجا" الرحيل" قصصية

148. 

 .149  الندوي  ع�ي الحسن أبي الشيخ لع+مة أدبية راتنظ  يوسفmمحمدmالندوي . د

  خليفة محد ا�جيد عبد أحمد. د
 وا�قاصد النحوية الصناعة بjن الكريم القرآن ]ي الحذف معاني ]ي �عجاز

  الب+غية

150. 

   عمايرة أحمد حليمة. د أ
 عينة ]ي التمي�j أسلوب العربية تعليم تطوير ]ي الحديثة اللسانيات توظيف

  العربية عليمت كتب من

151. 

 .152  ال�?جمةzmليةmللغةmالعربية  محمدmزكيmخضر. د

  فاطمةmزبارعن�jان. د
 دراسة/ �دبية الكتابة ]ي) ه335ت( الصو�ي اتبعها الeÉ ا�نهجية الصياغة

  موازنة

153. 

 ا�هد�ي ع�ي الحميد عبد السيد. د

  �هدل
  القرآنية النصوص مع التعامل ]ي وأهميLÂا العربية اللغة

154. 

 .155  العشرين للقرن  الثمانينات منذ كشمj? ]ي العربية الثقافة حاضر  شادmحسjنm.د

 .156  والطموح الواقع بjن العربية الجامعات ]ي الشعرية النصوص تدريس  مخيمرmصالح. د

 .157  الجائريjن �سلوبيjن مجهودات ]ي قراءة الد¨لية للب�s �سلوبي تحليل  نزLÍةmزاغز. د

  السعيدmعموري
 اللغة انفتاح بjن – ا�عاصر العربي الشعري  النص ]ي راءةالق إشكاليات

  الشعرية

158. 

 .159  بوشطن - هوغو: آثار ]ي قراءة �خر النص تلقي ووسائط ا�ثاقفة  حبيبmبوهرور. د
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 .160  ت ]ي دراسة الحديثة اللغوية و�تجاهات ج�e ابن بjن الت+�ي معالم  سليمان آدام محمد الصادق. د

 .161  جمةzmليةال�?   ع�يmيxيmالسرحان. د

 .162  ا�عجمmبjنmالورقيةmوالحاسوبية  عمروmمدكور . د

 .163  )ا�عراج وأدب العجائeª(العربي والنص الغربية النظرية  لؤيmع�يmخليل. د

 .164  ا�+ئكة نازك شعر ]ي الصوفية �تجاهات  ع+ءmعبدmالرزاق

 .165  جماليةmترجمةmالنصوص�mدبية  السيدmقاسم

 حمدم. د&  الحمداني زبار خديجة. د

  إبراهيم خليل الدين ضياء

 اللغوي  بالدرس وصلته ا�ركبة �دوات بعض تأصيل ]ي النحوي  الخ+ف

  الحديث

166. 

 .167  نقدية مقاربة ا�عاصر العربي الب+Ôي الدرس مناهج  عمادmعبدmاللطيف. د

م٢٠١٥ا�ؤتمر�الدوRي�السادس�حول�القرآن�الكريم،�أبريل�  

 .168  لغوي  تلوث الكريم القرآن عانيم ترجمة  �ستاذmقارةmحداشmالهواري 

 محمد. د.م&  الحمداني زيار خديجة.د

  الدين ضياء
  الكريم القرآن ]ي ود¨لLÂا محراب كلمة ]ي قراءة

169. 

 .170  القرآن أمثال ترجمة با1مكان هل  ناÁيmالتباب

 .171  جديد من) القرآن معاني ترجمة( مسألة إ�ى العودة  صالحmبلعيد. د

 .172  أخرى  لغات إ�ى ترجمة وتحديات الكريم قرآنال لغة خصائص  خj?ةmغانم. د

 .173  الفارسية إ�ى ال�?جمة وتحديات الصرفية الصيغ ]ي الد¨لة اتساع  رضابي محمد رضا ع�ي. د

mحميداتmشاربي& مسكجوبm174  الكريم القرآن معاني ترجمة ]ي ا��?جم دور    محمد. 

 .175  مريم لسورة الفلسفية ا�ضامjن ]ي دراسة  ع+ءmعبدmالرزاق

 سيد. د&  معصومي حسن محمد. د

  غضنفري  أك@?
  الكريم القرآن ترجمة وعملية والصوتية الب+غية الظواهر

176. 

 .177  أركون  خمد عند القرآني النص لتحليل النظري  �طار  عبدmالعا�يmحميدات

 .178  الكريم القرآن معاني ترجمة ]ي �عراب أهمية  حنانmواسنوان& لي�ىmالغزواني

 .179  ا�صدر اللغة وخصوصيات النظرية بjن الفارسية إ�ى القرآني لنصا ترجمة  مصطفىmالطو�ي. د

 .180  تركيا ]ي الكريم القرآن معاني ترجمة حول  نظرات  إحسانmقاسمmالصالxي
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  مذكرmناصرmالقحطاني. د
 قارئا بريمار دي لويس الفريد: الكريم والقرآن �ستشراقية الدراسات

  للقرآن

181. 

 .182  أنموذجا النبات/ الكريم القرآن ]ي للفلسفة العامة �سس  فاطمةmزبارmعن�jان. د

 .183  الكشاف ع�ى ا�ع��لة مدرسة تأثj?  م. عبدmالرزاقmب

̈نا الفاتحة  سورة تفسj?  ا�كارم أبي بن فيصل ثمامة. د  .184  تحليلية دراسة: آزاد الك+م أبو �و

 .185  للمصطلحات مباشرة غj? إنجل�jية ترجمة أخطاء  محمدmأفضلmالناشطنداني

 .186  جديد ثوب ]ي تفسj? الكريم للقرآن ا�وضو¼ي التفسj?  �زهري  الوا]ي ال@? عبد قرفي. د

 .187  لندوة مقدم بحث الحديثة التفاسj? ]ي الخطأ أسباب  الشهراني سعد بن محمد بن سعيد

 .188  الكريم القرآن ]ي ا�رأة حقوق  إ�ى تحليلية نظرة  عبدmالكريمmالبوغبيش. د

 .189  والجماعة السنة أهل عند القرآني النص وس+مة ثبوت معايj?  الواد¼ي ع�ي حسن عوض. د

 .190  الكريم القرآن تفسj? ]ي ساهمت معاصرة فكرية مدارس  العمري  حسن خj? محمد. د

 .191  وتقييم وج�j تاريخ: البنغالية اللغة إ�ى الكريم القرآن ترجم  زبm?jمحمدmإحسانmالحق

efØندوني�mغاري?jسmحسان�m?jي ضرب(  ¨قرآن ]ي السري  النكاح  خ�192  إندونيسيا ب+د ]ي مثا. 

١ - م٢٠١٦ا�ؤتمر�الدوRي�السابع�حول�نشأة�وتطور�أدب�Nطفال��ي�اللغة�العربية،�يناير�  

  تربوي  خبj? الزايدي معيوض بن زويد
 البيت ]ي لطفلك تحكLÙا قصة 50( كتاب ]ي ا�تضمنة ال�?بوية القيم

  )وا�درسة والروضة

193. 

 .194  العربي ال�?اث ]ي �طفال أدب وتطور  تاريخ بحث  عبدmالرزاقmحسjن. د

 .195  شو�ي أحمد الشاعر عند ل}طفال الكتابة اس�?اجية  أحمدmعفيفي. د

 .196  اللغة تحصيل ]ي وفاعليLÂا ا�درefg الكتاب ]ي القصة  أحمدmبقار. د

 .197  أدب�mطفالm]يmفلسطjن  جهينةmالخطيب. د

 .198  للمضامjن تحليلية دراسة �ردن ]ي �طفال قصص  الرقب الرحمن عبد محمد شفيق. د

 .199  أنموذجا عمرو  جمال محمد الشاعر أعمال العربي الوطن ]ي الطفل أدب  البطانية حسjن محمد حسjن. د

  نجار" هشام محمد" منال. د
 بطوطة ابن رحلة – جمالية براغماتية مقاربة �طفال أدب ]ي الخيال

  أنمووذجا

200. 

 .201  العربي �دب ]ي فال�ط ادب  سليمان آدم محمد الصادق
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 .202  ا�ختلفة الطفولة مراحل ]ي وخصائصه �طفال أدب أثر  )سفان حسام( �حمد رشاد حسام. د

 .203  مؤشراتmكتابةmالسj?ةmل}طفال  سميةmحسنعليان

 .204  للطفل؟ الشعبية الحكاية نقدم هل  جوخةmالحارثي. د

  ميلود حجار بن العربي. د
 وتثقيف توعية ]ي ودورها ا�كتباتب �طفال ادب كتب اختيار جودة أثر

  الطفل

205. 

 .206   �طفال أدب وتطور  نشأة مسار ]ي �س+مي ل+تجاه ا�LÜ¡ي التكريس  صباحmمجاهدي

  دزmمحمدmداؤدmمحمد
 ]ي لسانية دراسة – �دبية العربي الطفل هنية1ل جديدة مهجية نحو

  دالة نماذج

207. 

 .208  له �جماعية هميةو�  مصر ]ي �طفال أدب  سميةmرياضmالف+Ýي. د

 .209  العربية اللغة ]ي �طفال أدب وتطور  نشأة  نورmالرشدان. ا

 .210  أنموذجا شو�ي أحمد ال�?جمة �صالة بjن العربي الوطن ]ي �طفال أدب  الدين نور  ع�ي الحاج خالد

  سليمانmقواري 
 ]ي الطفل أدب خدمة ]ي السائxي القادر عبد �خضر محمد �ديب جهود

  الجزائر

211. 

٢ – م٢٠١٦ا�ؤتمر�الدوRي�السابع�حول�نشأة�وتطور�أدب�Nطفال��ي�اللغة�العربية،�يناير�  

 .212  ل}طفال القص¶ef �دب تطوير ]ي الكي+ني كامل مساهمة  الف+Ýي اخ�? سميع محمد. د

 .213  وا�أمول  الواقع، النشأة،: ا�صورة �طفال قصص  محمدmموفقmالحسن. د

 .214  العربي العالم ]ي التعليمية ا�ناهج خ+ل من طفال�  أدب واقع  عبدmالحقmالزين

 .215  وعروضيا لغويا �طفال تثقيف ]ي العربي الشعر عبقرية  النجار ا�نعم عبد فكري . د

 .216  الطفل شخصية بناء ]ي القصة دور   أmفتيحةmشفj?ي 

 .217  وا�أمول  الواقع -العربي الوطن ]ي �طفال أدب  عواطفmحسنmع�ي. د

mجعفرmمحمدmباقرefgا وأساليب أسسها �طفال لدى �دبية القراءات  الكرياLÂ218  تنمي. 

 .219  الطفل لدى الجنسية الهوية وتشكيل �طفال أدب  حمديmعبيد

 .220  الكرتونية �ف+م ]ي القرآنية القصص  ناديةmقايم

 .221  العربي �دب ]ي �طفال أدب تأسيس ]ي ودوره الندوي  الحسن ابو  سليمان آدم محمد صادق. د

 .222  للطفل القصصية الكتابة جماليات ]ي  دmحسنmحبدmالحافظمحم
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 .223  أدبmالطفل  أحمدmالحنefà. د

 .224  العربي العالم ]ي �طفال أدب  إبراهيم خليل الدين ضياء محمد. د م أ

 فاطمة. د& الحمداني زبار خديجة. د

  الحمداني زبار
  الثقافة ]ي وأثرها ا�صورة القصص

225. 

 .226  �طفال أدب ]ي السعودية العربية ا�ملكة باءأد جهود  الع��ي  ماefá بن شعد. د

eالحكمmعثمانmsâيحm227  الطف�ي السردي الخطاب ]ي �جتماعية الوظيفة  عائشة. 

  الجزء�الثالث�–ات�ر كتاب�ا�ؤتم

mبعدmاLMوآداmالعربيةmاللغةmحولmالخامسmي�الدوm١٩٧٠ا�ؤتمرmف@?ايرm،mم٢٠١٥م  

  م٢٠١٥م،mأبريلmا�ؤتمرmالدو�يmالسادسmحولmالقرآنmالكري

mينايرm،العربيةmاللغةmي[mطفال�mأدبmوتطورmنشأةmحولmالسابعmي�الدوmم٢٠١٦ا�ؤتمر 

 .228  العربية اللغة تعليم ]ي �عراب بيان اسلوب  عبدmهللاmنجيبmام

  ك. محمدmأسلمmإ
 وفاروث النجم وفوائد القرضاوي  يوسف الرحمن لعبد العربي الربيع أشعار

  جويدة

229. 

  الندوي mعزmالدين. د
 ]ي ودوره الندوي  �عظمe الرحمن سعيد الدكتور  الشيخ إسهامات

  الهندية العربية الصحافة

230. 

 .231  الثقافات سفj?: غانم شهاب. د  ك. منصورmأمjن

efgm?jا�نهج ]ي ا�قاومة ادب تدريس أهمية  .كي. من efg232  التدريس ]ي ا�علم ودور  الدرا. 

 .233  العربية الصاحفة ]ي وخدماته الندوي  رشيد واضح الشيخ  السيدmنجمmالدين

 .234  العربي �دب ]ي سعيد أمنية إسهامات  نعيمmالحسن�mتري . د

 .235  السفاري�e جوهرة شعر ]ي �جتماعية ا�وضوعات   ك.محمدmرياض

  صدرmالدين
 اللغة لتطور  الدينية وا�عاهد التعليمية وا�ؤسسات ا�دارس مساعدات

  الهند ]ي العربية

236. 

 .237  العربية القصj?ة القصص ]ي الشمولية قعيةالوا  سيدmعلوي . د

 .238  العربية اللغة ع�ى وتأثj?ها �ع+م وسائل  عبدmالس+مmالوا]يmالندوي 

 .239  القصj?ة القصص ]ي الفلسينيات الكاتبات مساهامات  سنj?ةmبنتmعبدmالرحيم

 .240  الهندية الب+د ]ي بالعربية ا�ؤلفjن أع+م" لكتاب نقدية دراسة  محمدmسعيدmمmك

 .241  العربية اللغة تطور  ]ي الفضائية القنوات دور   اهيمونmوmتش
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 .242  ا�صرية السنيما ]ي محفوظ نجيب كتابات تأثj?  طاهرmعبدmالرحمن

 .243  العربي والعالم كj̈? بjن اللغوية التفاع+ت  أحمدmشافع

 .244  قضايا�mدبmالعربي  الدنراوي  خليفة ا�جيد عبد أحمد. د

Haseena J  Social Media And Its Usage In Arab World Today 
245. 

Sabique Mk 
Scheme Of Arabic Education In Universities Across The 

World 
246. 

 .247 الثقافية وا�كونات �دبي الوعاء الطفل عبدmالغانيmخشة. د

 .248  �طفال لدى وا�جتمعية �نسانية القيم بناء ]ي وأثره �طفال أدب  عامر النeª عبد أحمد رمضان. د

 .249  الندوي  الحسن ابي عند الطفل أدب  هللا عبد ا�نان عطا حسن محمد

 .250  الحديث العربي �دب ]ي الطفل أدب  ا�صاروة محمد إبراهيم ثامر. د

 .251  ا�جتمع داخل والسلوكات الفردية القدرات تنمية ]ي �طفال أدب أهمية  بنmضحوىmخj?ة. د

 .252  الكتابةmللطفلmوضروراتmالتطوير  ندىmمهري 

 .253  الشعرية قصص إثراء ]ي كي+ني كامل بصمات  دmالقادرmسعدmمحمدعب

 .254  ل}طفال والدي�e التاريvي الو¼ي بناء ]ي �طفال أدب تأثj?  سيدmعويmالوا]ي

 .255  القرآن تفسj? ]ي ودوره ا�ليباري  الدين شهاب إسماعيل السيد  عمرmالفاروقmك

 .256  النورefg سعيد �ستاذ فكر ]ي اعية�جتم ال�?بية  إبراهيم خليل الدين ضياء محمد. د م أ

 زبار فاطمة. د&  عن�jان زبار خديجة. د

  عن�jان

 العصر ]ي الدينية العلوم إحياء ]ي وأثره النورefg سعيد الزمان بديع

  الحديث

257. 

Bincy Dominic Cultural Translation In Holy Quran 
258. 

Ubaid Vpc 
Translating The Untranslatable: A Critical Discourage 

Analysis Of English Renderings Of The Quran  

259. 

qبي�الحسن�عoي�الندوي �ماذا�خسر�العالم�بانحطاط�ا�سلم�نكتاب�: ا�ؤتمر�الوطghكتاب�  

 .260  كتابmماذاmخسرmالعالم  جمالmالدينmالفارو�ي. د

 .261  ا�سلمjن بانحطاط العالم خسر ماذا  دزmنذيرmأحمدmالندوي 

 .262  فكرية معالجة: ا�عاصر الواقع إ�ى التاريخ منظور  من �وربية الحضارة  ندوي شعيبmالحسي�meال
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 .263  �س+مي العالم قيادة ]ي الندوي  الحسن أبي موقف  الندوي  معراج أحمد معراج. د

 .264  ...والواقع بjن للعالم العربي العالم زعامة حول  الندوي  الع+مة الشيخ نظرية  الرزاق عبد بن عالم افتاب

 .265   �وربي �ستعمار عهد ]ي ا�عنوية �نسانية رزايا  رزاقmبmمعبدmال

 .266  الغربية الحضارة تطوير ]ي �س+مية الثقافة تأثj?  حارث

 .267  القيمة و�رشادات ا�سلمة �مة خصائص  ا�ناني ا�جيد عبد بن نوشاد

e268  �س+مي وا�نظور  الغربي ا�نظور  من التاريخ قراءة  هاشم. 

 .269  ا�سلمjن بانحطاط العالم خسر ماذا كتاب  الندوي mيوسفmمحمد. د

 .270  ا�سلمjن بانحطاط العالم خسر ماذا كتاب ضوء ]ي ا�سلمjن قيادة اس�?داد  محمدmعادلmس+م

 .271  وع+جها اسباLMا �س+مية �مة انحطاط  مزملmكريم

 .272  و�جLÂاد والجهاد �س+مية الزعامة بjن الوطيدة الع+قة  محمدmأفضلmالوا]ي

  أرشدmيوسفmالكاندي
 خ+ل سيكولجية نظرة:  �س+مية ل}مة وال�?بية العلم ميدان ]ي ال�?اجع

  والحول  ا�شك+ت

273. 

  محمدmرضوانmأنورmالندوي 
 العالم خسر ماذا كتابه ]ي �س+مي العالم قيادة من الندوي  الع+مة موقف

  ا�سلمjن بانحطاط

274. 

 .275  ا�سلمjن بانحطاط لمالعا خسر ماذا كتاب رؤية  .يوسفmع�يmأن

 .276  الندوي  ع�ي الحسن أبي عند الLÜضة عوامل  عمرmالفاروقmالندوي 

 .277  الغربية ا�ادية مع صريح صراح: ا�سلمjن بانحطاط العالم خسر ماذا  الوا]ي شريف بن هللا عبد الحافظ

 .278  لم؟ �دنى، ا�سلم إ�ى تحول  �ع�ى ا�سلم  عبدmاللطيف. د

Abdul Haq AP A critical reading on Ali Miyan’s viewpoints 
279. 

Basheerahammed U 
Muhammed Asad’s ‘Islam at the crossroads’ and 

Nadwi’s ‘What the World… 
280. 

Mubarak Muhammad 
European renaissance and genesis of persisting 

inimical educational… 
281. 

Muhammed EK Degraded Muslim legacy of reading and the intellectual 

dormancy… 
282. 

Md Noushad Ansari Future of Islamic scholarship 
283. 

Md Shadman Alam Degeration of Muslim: causes and solution 
284. 
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Umar N The singularity and exceptionalism of Muslims 
285. 

١ - م2017 ف�Zاير ،وتحديات توقعات: بغ��ها ق�نللناط العربية اللغة تعليم حول  التاسع الدوRي ا�ؤتمر  

 .LM  286ا الناطقjن لغj? العربية اللغة تعلم ]ي النحو أثر  زهورmكاظمmزعيمان. د

 .287  اللغات متعدد مجتمع ]ي العربية �صط+حية التعابj? تعليم  محمدmشافعmالوا]ي. د

 .288  الجزائر ]ي LMا الناطقjن لغj? العربية اللغة تعليم اس�?اجية  ترياmالتجاني

 .LM  289ا الناطقjن لغj? وتقويمها العربية �صوات تعليم  محمدmع�ي

  سليمان الدين ج+ل محود. د
 الناطقjن اللغة لدارefg الشفوية �تصالية الكفاءة �عايj? ا�رجéي �طار

  بغj?ها

290. 

  فاطمةmالزهراءmأغ+لmبوكرمة
 الناطقjن لغj? عربيةال اللغة مهارات 1كساب ا�عرفية وzليات اس�?اجيات

  LMا

291. 

 .292  صحفية تجارب والتحديث التقديس بjن LMا الناطقjن لغj? العربية  مصطفىmياسjنmعبدmالرحيم

  التميمe ع�ي محمد جاسم. د
 ال�?بوي  �حصاء �ادة الدراefg التحصيل ]ي SPSS ]ي برنامج استخدام اثر

  العليا الدراسات لطلبة

293. 

  حسjنmعمرmدراوشة. د
 التحليل مناهج ضوء ]ي بغj?ها للناطقjن العربية لتعليم �?اتي¡ي�س العمق

  الحداثي اللغوي 

294. 

 .295  العربية اللغة بغj? للناطقjن التعبj? مهارة تعليم  عبدmالقادرmبقادر. د

 .296  دراسة التقييم ومعايj? اللغة كفاءة �عايj? ا�هارية �سس  العربيmالحضراوي 

 .297  وتحديات توقعات: بغj?ها للناطقjن العربية اللغة تعليم  العيثاوي  محمد عدنان مصطفى. د

  لخm?jشنjن. د
 الناطقjن لغj? النحوية القواعد تدريس ]ي وتأثj?ه النحوي  ا�صطلح تعريف

  العربية باللغة

298. 

 .LM  299ا الناطقjن لغj? مقاميا براغماتيا الب+غة تعليم  نجار سعيد هشام محمد منال. د

يmع�يmسليماني. د  .300  بغj?ها للناطقjن وتعليمها العربية الحروف تيبتر  معايj?  م̈و

 .301  والتطبيق الواقع LMا الناطقjن لغj? العربية اللغة تعليم  ايمانmنعمةmكاظم. د

 .LM  302ا الناطقjن لغj? العربية اللغة متعلمe لدى القراءة معارة تعليمية  مسعودmغريبm.د

 .303  العربية اللغة معلمe لدى لتعليمل ا�هنية ا�عايj? تطبيق درجة  الحراحشة عبود محمد. د. أ

 .304  بغj?ها للناطقjن العربية اللغة تعليم تحديات  محمدmشريفmعيوط
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 .305  وتحديات اساليب LMا، الناطقjن لغj? العربية اللغة تعليم  يحياويmنسرين

 سليمان بن سيف بن سليمان. د

  الغتامي
  وتحديات اتتوقع: بغj?ها للناطقjن العربية اللغة تعليم حول  الدو�ي ا�ؤتم

306. 

 .307  العربية اللغة قسم طلبة لدى وتحليلها اللغوية ا�شك+ت  الطويل القادر عبد هللا عبد. د

 .308  والقراءة الكتابة تعليم ]ي ودوره ا�قطع مفهوم: العربية اللغة  إزمانmعبدmاللطيف

 .309  التكنولوجية العو�ة ظل ]ي ك�?اث العربية اللغة تعلم  السيدةmنفيسةmلحرش

jحسmدلكيخالدmن العربية اللغة تعليم  نjها للناطق?j310  العا�ية ا�دارس ]ي بغ. 

 .311   التعليمية العملية لتطوير ملحة ضرورات  ريمةmالخاني. د

  عوا�ي نصj?ة &مختارm يمينة. د
 بنينغشيا العا�ية اللغات معهد. العربية اللغة تعليم ]ي الصينية التجربة

  نموذجا

312. 

 .313  �زدواجmاللغويm]يmالعالمmالعربي: اتmتعليمmاللغةmالعربيةمعوق  محمدmعبدmالرحمنmعريف. د

  يوسفmاسماع�ي
mا�ستوىmا�غربيةmا�درسيةmالكتبmي[mالقرآنيةmللنصوصmمفرداتيةmدراسة

  الثاني

314. 

 .315  واقعmتدريسmاللغةmالعربيةmللناطقjنmبغj?هاmبjنmاكراهاتmالواقع  اسماعيلmالعسري 

مصطفيm. د&  محمدmاللحيانيm. د

  نانيبوع

mكتابmمنmالرابعmالدرسm،ا�فرداتmمكونmتدريسmي[mاللغويةmا�هاراتmدمج

"mالكتاب...  

316. 

 .317  استخدامmالتكنولجيةmودمجهاm]يmالعمليةmالتعليميةm  عمرmعبدmهللاmالخرابشةm. د

٢ – م2017 ف�Zاير ،وتحديات توقعات: بغ��ها للناطق�ن العربية اللغة تعليم حول  التاسع الدوRي ا�ؤتمر  

    318. 

 


