
جلسات المؤتمر الدولي: ”اللغة العربية في الهندـ  الماضي والحاضر والمستقبل“

الجلسة األكاديمية السادسة: إسهامات األقاليم الهندية في ترويج اللغة العربية-٢

رئيس الجلسة: األستاذ الدكتور رضوان الرحمن 

الوقت: ٩:٣٠ صباحًا-١١:٠٠ صباحًا

الجلسة األكاديمية السابعة: تطوير العلوم العربية في الهند -١

رئيس الجلسة: األستاذ الدكتور محمد هادي مباركي

الوقت: ١١:٣٠ صباحًا-١:٣٠ ظهرًا 

الجلسة األكاديمية الثامنة: تطوير العلوم العربية في الهند -٢

رئيس الجلسة: الدكتور عبدالرحمن المهوس

الوقت: ١١:٣٠ صباحًا-١:٣٠ ظهرًا 

الجلسة األكاديمية التاسعة: اللغة العربية والتبادل الثقافي

رئيس الجلسة: د. عبد الرحمن المحسني 

الوقت: ٢:٣٠ ظهرًا-٤:٣٠ مساًء 

١- د. عبد المجيد إيه. (إسهامات الكيراليين في المسرحية العربية: دراسة في ضوء (قراءة كيراال العربية))
٢- د. فخر الدين (اللغة العربية في منطقة جونفور: إنجازات وتحديات)

٣- د. شاكر فرخ (علماء سهارنفور وإسهاماتهم في اللغة العربية-دراسة تحليلية)
٤- د.عبد المجيد الندوي (نشأة اللغة العربية في الهند مع إشارة خاصة للشمال الشرقي للهند: دراسة تحليلية) ون

هم
سا
لم
ا

١- أ.د. ثناء اهللا الندوي (تطور اللسانيات العربية فى الهند - الكنتوري و كتابه فقه اللسان أنموذجًا)
٢- أ.د. محمد أيوب الندوي (الصحافة العربية في شبه القارة الهندية

٣- د. ن. شمناد (كليلة ودمنة: مسألة أصله الهندي)
٤- د. تاج الدين المناني (الشعر العربي في تامل نادو)

٥- د. جمشيد أحمد (المؤلفات اإلنكليزية للعلماء الهنود: دورها في تعليم اللغة العربية)
٦- د. تسنيم كوثر قريشي (مساهمة مجلة المجمع العلمي الهندي في ترويج اللغة العربية في الهند) ون

مــ
هـ
سـا

لم
ا

١- د. ثمينة كوثر (الصناعة المعجمية العربية في الهند-دراسة تحليلية)
٢- د. قمر شعبان الندوي (المعجمية العربية في الهند: تقييم للواقع وتخطيط للمستقبل)

٣- أ.د. وزير حسن (األبعاد المختلفة في الدراسات القرآنية وجهود العلماء الهنود في القرن العشرين)
٤- د. رياض أحمد (مساهمة الهند في المدائح النبوية العربية)

٥- د. محمد مهدي حسن (تطور علم التفسير في الهند)
٦- الشيخ نوشاد نوري (مساهمة مجلة وحدة األمة في تطوير اللغة العربية في الهند)

٧- د. ثمامة فيصل (مساهمة الهند في علم اللغة العربية مع إشارة خاصة إلى كتاب فقه اللسان لكرامت حسين الكنتوري)
٨- د. معراج أحمد معراج الندوي (تطور الخط العربي في الهند) ن

و
ــ
م
هـ
ـا
س
م
ال

١- أ. د. عبد الماجد قاضي (تأثير اللغة العربية في لغات الهند)
٢- أ. د. اين. أ. محمد عبد القادر (المخطوطات العربية في كيراال ودورها التاريخي)

٣- د. محمد عفان (اللغة العربية في الهند بين الواقع والمأمول)
٤- د. هيفاء شاكري (أثر اللغة العربية على فن العمارة الهندي)

٥- الشيخ محمد فرمان الندوي (الكتب المترجمة ومنهجها وأسلوبها) ون
مــ
هـ
سـا

لم
ا

الجلسة األكاديمية العاشرة: اللغة العربية والتبادل الثقافي

رئيس الجلسة: األستاذ ذكر الرحمن

الوقت: ٢:٣٠ ظهرًا-٤:٣٠ مساًء

١- أ. د. عائشة رئيس كمال (اللغة العربية في المنطقة الوسطى من الهند ماضيها وحالها ومستقبلها)
٢- أ.د. مشير حسين صديقي (إسهامات العلماء الهنود في نشر اللغة العربية في الهند: دراسة موجزة)

٣- د. قمر إقبال (إسهامات األستاذ شبلي النعماني في ترويح اللغة العربية الحديثة في الهند)
٤- د. أورنك زيب األعظمي (الحكيم محمد أجمل خان وخدماته في اللغة العربية وآدابها)

٥- د. سبحان خان (مساهمة تالمذة السيد نذير حسين المحدث الدهلوي في ترويج اللغة العربية)
٦- د. عرفات ظفر (بحوث ودراسات حول األدب السعودي في الهند) 

٧- د. محمد طارق (القاضي أطهر المباركفوري في ضوء كتابه "رجال السند والهند”) ون
مــ
هـ
سـا

لم
ا
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