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واملقاالت البحوث  قائمة

  :املقاالت

 املجلد ند، ال ثقافة آنند، راج ملك حياة من العدد59: ملحات ص( 1،2،2008: ، إ172: من

196.( “Lamahatunm min hayat-e-Mulk Raj Anand, Thaqafatul Hind, V: 59, Issue:1,2, 

2008” 

 آنند راج وملك محفوظ املجلد،: نجيب ند، ال ثقافة متباينة، ة شا م العدد،61صور ،1،

ص( 2010  Najeeb Mahfuz wa Mulk Raj Anand: Suwarun“ ).46إ23: من

Mutashabihatun Mutabayana, Thaqafatul Hind,V: 61, Issue,1, 2010,(from p:23-46)” 
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 رواية املجلدuntouchableقراءة ند، ال ثقافة آنند، راج العدد63: مللك من(،1،2012: ،

 Qiraah fi riwayate “Untouchable” le Mulk Raj Anand, Thaqafatul”.)70إ47:ص

Hind, V: 63, Issue:1, (from p:47-70)  

 منصور س املجلدأن ند، ال ثقافة ند، العدد63: ال ص(،3،2013:،  ).94إ61: من

Anees Mansur Filhind, Thaqfatul Hind, V: 63, Issue: 3, 2013, (from p: 61-94) 

  منصور س وأن الرحلة املجلد: أدب سالمي، البعث نموذجا، ند ال إ العدد58: رحلتھ ،:10،

ص  ,AdaburRehlah wa Anees Mansur: Rihlatuhu ila lhind Namozajan) 85إ74: من

al Baas al Islami, V: 58, Issue, 10 (from p:74-85) 

 غوش مجلة: أميتاب ، والفارسية ية العر الدراسات ، أعمالھ ع وأضواء حياتھ عن نبذة

لكتا، جامعة ، والفارسية ية العر اللغة قسم ، ومتخصصة محكمة علمية ة اتاسنو ول

املجلد ند، العام8ال ص2015-16، من  ISSN No: 23949635،70إ59: ،

Amitav Ghosh: Nubzatun an Hayatihi wa Adhwaaun ala Aamalihi, al-Derasat al-

Arabia wa al-Farsia, Majallah Ilmiyya Muhakkama wa Mutakhassisa, Deptt of Arabic 

and Persian, Calcutta University: 8, 2115-2016, (from p:59-70) 

 ية عر دراسات أيازأحمد، مع باملشاركة ، منصور س أن كتابات اب غ كرمز ر مجلة(ال

محكمة ة جامعة)سنو والثقافة، دب و اللغة لية ، قية فر و ية العر الدراسات مركز ،

الثالث، العدد ند، ال ، دل نيو رو، الل ر ص،2016جوا -ISSN No:2348 294-280: من

261 

Al Ghujar ka Razil Ighterab fi Kitabate Anees Mansur,with Mr. Ayaz Ahmad, Dirasat 

Arabia,(Majallah Sanawiyyah Muhakkamah), Centre of Arabic and African Studies, 2016, 

JNU, Issue:3, (from p:280-294) 

 ، اشم أم قنديل يتج كما والغرب الشرق ن ب ضاري ا  Jaljali, A Trilingualالصراع

Half Early Research Journal of Humanities and Social Sciences, V:3.1, ISSN No: 2395-

762X  

Assiraul Hadhari baina al-sharq wa al-gharb kama yatajalla fi qindile Umme Hashim, 

Half Early Research Journal of Humanities and Social Sciences, V:3.1, 



 

والدولية الوطنية الندوات املقدمة البحوث   :قائمة

 ن والعشر ادي ا القرن ية العر اللغة  Future of Arabic Language in 21st“مستقبل

Century” 

 آزاد الكالم أبو وموالنا القومية  ”Maulana Abul Kalam Azad and National Unity“الوحدة

 والتكنولو العل نفجار عصر ية العر  Arabic Language in the Age of“اللغة

Science and Technology” 

 ند ال السعداوي نوال مع عات  ”Some Moments With Nawal al-Sadawi in India“سو

 ن املعاصر العرب ن الرحال رحالت يتج كما جتماعية ياة ا من  Indian“جوانب

Society as Reflected in the Travelogues of Contemporary Arab Travelogue Writers” 

 " واملأمول الواقع ن ب ند ال ية العر  Arabic Language in India Between Reality and”اللغة

Expectation” 

 ودمنة ليلة ية الدي ياة ا ر  ”Aspects of Religious Life in Kalila wa Dimna“مظا

 شراق س و ن حس   ”Taha Hussain and Orientalism“طھ

 محفوظ نجيب عند ة ر ال  ”Magical Realism and Najeeb Mahfouz“الواقعية

الكتب   : قائمة

 آنند راج لرواياتھ: ملك ودراسة حياتھ عن  Mulk Raj Anand: Mujaz an Hayatihi“موجز

wa Dirasa le Riwayatihi 

 ندية ال ية نجل الرواية إ  Madkhal ila al-Riwaya al-Injiliziyya al-Hindiyya“مدخل

 ة املصر ية العر ا: الرواية وتطور ا  al-Riwaya al-Arabia al-Misriyya: Nashatuha“شأ

wa Tatawwuruha” 

إشرا تحت قدمت ال   :البحوث

الدكتوراه قبل ما ادة لش أطروحات وستة الدكتوراه رسائل ن باحث ثالثة إشرا تحت قدم   قد


