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القيم المماثلة (المشابهة) في شعري  1
المعروف الرصافي وميتلي شرن غوبتا: 

 دراسة مقارنة

البروفيسور فيضان هللا  رضوان الرحمن
 الفاروقي

 

1995 

تقييم المدارس الدينية اإلسالمية ومعنويتها  2
 في الهند

 األستاذ إحسان الرحمن مظفر عالم
 

1995 

دراسة في النواحي االجتماعية والثقافية  3
 لشعر أحمد  شوقي

البروفيسور شميم  أنصار أحمد 
 الحسن أمانت هللا

1996 

دراسة مقارنة بين أبي طيب أحمد  بن  4
الحسن المتنبي ومرزا أسد هللا غالب في 

 ضوء ديوانيهما

البروفيسور فيضان هللا  أبو سعد
 الفاروقي

1996 

تطور النثر العربي في شمال الهند خالل  5
 القرن العشرين

البروفيسور محمد أسلم  أشفاق أحمد 
 اإلصالحي

1997 

االتجاهات الجديدة للدراسات العربية في  6
الهند خالل القرن العشرين، أهميتها و 

 عالقيتها

البروفيسور فيضان هللا  جاويد نديم
 الفاروقي

1997 

بين مومن خان مومن وأبي عبادة  7
 البحتري المماثالت الفكرية والفنية

البروفيسور فيضان هللا  راشد عالم
 الفاروقي

1997 
 
 

تأثير اللغة اإلنجليزية في أسلوب الصحافة  8
العربية الحديثة: دراسة أعداد مجلة 

 1988العربي لعام 
 

البروفيسور محمد أسلم  مجيب الرحمن
 اإلصالحي

 
1998 
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البروفيسور فيضان هللا  نسيم أختر
 الفاروقي

1998 
 

الجوانب األدبية والدينية في كتابات "  10
 المنار"

 1999 الدكتور ظهور الباري منظر عالم

الجوانب االجتماعية في روايات نجيب  11
 محفوظ

 1999 الدكتور ظهور الباري محمد سليم

الحركة الرومانسية في األدب العربي  12
 الحديث ومساهمة جبران خليل جبران فيها

 1999 الدكتور ظهور الباري عبد القدوس

النزعة اإلنسانية في كتابات جبران خليل  13
 جبران

البروفيسور فيضان هللا  عبيد الرحمن
 الفاروقي

1999 

محمد اقبال بين الشعر والتجديد دراسة  14
 تحليلية في ضوء نظرية "خودي"

البروفيسور فيضان هللا  محمد انوار الحق
 الفاروقي

1999 



الرومانطيقية في شعر نازك المالئكة  15
وفروخ فرخ زاد وبروين شاكر: دراسة 

 مقارنة

مرزا نهال أحمد  
 بك

البروفيسور فيضان هللا 
 الفاروقي

2000 

الشعر العربي في شمال الهند خالل  16
النصف الثاني من القرن التاسع العشر 

 الميالدي

البروفيسور فيضان هللا  محمد شاهد
 الفاروقي

2000 

البروفيسور محمد أسلم  شمشاد حسين دراسة تحليلية للتفسير في ظالل القرآن 17
 اإلصالحي

2000 

دراسة حياة وكتابات الشيخ زين الدين  18
 مخدوم العربية

 2000 الدكتور إيه بشير أحمد  سهيل إيه

ضياء الرحمن  نبوغ أبي الكالم آزاد في اللغة العربية  19
 أعظمي

البروفيسور فيضان هللا 
 الفاروقي

2000 

الدراسة التحليلية لالتجاهات االجتماعية  20
 في األدب المهجري

البروفيسور سيد احسان  رياض الدين
 الرحمن

2001 

كتابات خورشيد أحمد  فارق حول األدب  21
 العربي والتاريخ اإلسالمي

 2001 الدكتور ظهور الباري عطاء الرحمن

ميخائيل نعيمة وأعماله األدبية مع إشارة  22
 خاصة إلى قصصه القصيرة والشعر

 2001 الدكتور إيه  بشير أحمد  سيد راشد حسين

البروفيسور سيد احسان  محمد عفان العقالنية في أفكار محمد الغزالي 23
 الرحمن

2002 

المدارس العربية في مديرية أعظم جراه  24
ومساهمتها في نشر العلوم العربية في 

 الهند

البروفيسور سيد احسان  محمد أطهر
 الرحمن

2002 

 2002 أ. فيضان هللا فاروقي محمد شهاب الدين أسلوب أدب المهجر 25
إسهام عبد القاهر الجرجاني في النقد  26

األدبي العربي والبالغة من خالل أسرار 
 البالغة

البروفيسور فيضان هللا  محمد عليم
 فاروقي

2002 

دار المصنفين ودورها في تطوير العلوم  27
 العربية اإلسالمية في الهند

 2002 الدكتور ظهور الباري محمد قمر الدين

دراسة نقدية ألفكار شكيب أرسالن  28
 ومنهجه في الكتابة

 2002 الدكتور ظهور الباري مبشر عالم

مساهمة العالمة سيد مرتضى البلكرامي  29
 الزبيدي في الدراسات العربية

البروفيسور محمد أسلم  طاهر الري
 اإلصالحي

2002 

عبد الرحمن مبارك  تأثيرات العولمة في اللغة العربية وثقافتها 30
 ايم كيه 

 2003 الدكتور إيه  بشير أحمد 

التعليم المدرسي في كيراال وأثره في  31
 المسلمين

 2003 الدكتور ظهور الباري شفيق بى بى

حركة عبادي: نشأتها وتطورها خالل  32
 القرن السابع والثامن الميالدي

 2003 الدكتور ظهور الباري سراج العارفين

دور مدارس دهلي اإلسالمية في تربية  33
 2000- 1950النشء الجديد 

البروفيسور سيد احسان  محمد قطب الدين
 الرحمن

2003 

 2003 الدكتور إيه  بشير أحمد علي نوفل كاألدب المهجري واألدب  "البرواسي"  34



 :(دراسة مقارنة)
ألطاف حسين حالي: القيم االخالقية  35

واالتجاهات الوطنية في شعره دراسة 
 نقدية

البروفيسور سيد احسان  عبد النور
 الرحمن

2003 

القصص القصيرة لمحمود تيمور ومنشي  36
 بريم جند: دراسة مقارنة

البوفيسور سيد احسان  فريد أحمد 
 الرحمن

2003 

نازك المالئكة ومساهمتها في الشعر  37
 العربي الحر

البروفيسور فيضان هللا  صبغت هللا
 الفاروقي

2003 

رفاعة رافع الطهطاوي ومساهمته في  38
 األدب   العربي الحديث

البروفيسور فيضان هللا  ذاكر حسين جمشيد
 الفاروقي

2004 

–مشاكل الترجمة األدبية (العربية  39
 األردية)

البروفيسور سيد احسان  محمد آفتاب عالم
 الرحمن

2004 

مصطفى صادق الرفعي في ضوء وحي  40
 القلم (دراسة تقييمية)

 2004 الدكتور ظهور الباري أنيس الرحمن

البروفيسور احسان  جاويد قمر أحمد  رضا خان حياته وآثاره 41
 الرحمن

2004 

(موالنا) حسين أحمد  المدني: حياته  41
 وأعماله (دراسة تحليلية)

 2005 الدكتور مجيب الرحمن محمد أكرم نواز

دراسة تحليلية للتطورات التركيبية في  42
اللغة العربية الفصحى العصرية نتيجة 

 تاثيرات تقنية المعلومات

البروفيسور احسان  جعفر ايم
 الرحمن

2005 

دراسة تقييمية لكتاب نزهة الخواطر  43
 وبهجة المسامع والنواظر للشيخ عبد الحي

 2005 الدكتور مجيب الرحمن محمد مرتضى علي

نبيل أحمد  حافظ  عبد الحي الحسنى بصفته مورخا أدبيا 44
 مرزا

البروفيسور محمد أسلم 
 اإلصالحي

2005 

البروفيسور محمد اسلم  محمد أبرار الحق الجانب الغنائي في شعر إبن زيدون 45
 اإلصالحي

2006 

السينيما الفلسطينية المقاومة واألفالم  46
 الثقافية التي أنتجها الفلمسطينيون

الدكتور رضوان  نور االسالم صادق
 الرحمن

2006 

الشيخ عبيد هللا الرحماني المباركفوري  47
حياته وأعماله في مجال الحديث (دراسة 

 تحليلية)

 2006 الدكتور مجيب الرحمن محمد شفيق الرحمن

المقررات العربية في المدارس الرسمية  48
 في كيراال "دراسة نقدية"

الدكتور رضوان  عبد الشاكر ترتل
 الرحمن

2006 

(العالمة) حبيب الرحمن األعظمي: حياته  49
 وخدماته العلمية والتدريسية

البروفيسور احسان  محمد شفيق عالم
 الرحمن

2006 

دراسة تحليلية للجامعة اإلسالمية مع  50
إشارة خاصة إلى األستاذ جمال الدين 

 األفغاني

البروفيسور محمد أسلم  سراج أحمد 
 اإلصالحي

2006 

موالنا وحيد الزمان الكيرانوي: حياته  51
 وأعماله: دراسة تحليلية وتقويمية

البروفيسور سيد احسان  محمد ساجد
 الرحمن

2006 

 2006البروفيسور سيد احسان  محمد نديم أخترسيد صباح الدين عبد الرحمن حياته  52



 الرحمن وأعماله (دراسة تحليلية)
البروفيسور محمد أسلم  مسعود أظهر عمر أبو ريشة وشاعريته (دراسة تحليلية) 53

 اإلصالحي
2006 

نقل العلوم في اإلسالم ودورها في تطوير  54
الحضارة العربية في العصر العباسي 

 (دراسة تحليلية)

البروفيسور سيد   محمد أنيس فاروقي
 احسان الرحمن

2006 

الجامعة السلفية ببنارس ودور أساتذتها في  55
 ترويج اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

البروفيسور فيضان هللا  ذاكر حسين
 الفاروقي

2007 

عائشة شهناز  المدارس الدينية ودورها في تثقيف البنات  56
 فاطمة

البروفيسور سيد احسان 
 الرحمن

2007 

المدارس العربية ودورها في تطوير اللغة  57
العربية في مديريتي جمبارن الشرقية 

 والغربية

البروفيسور سيد احسان  محمد قاسم
 الرحمن

2007 

دراسة وسائل األعالم العربية المقارنة في  58
 المملكة العربية والسعودية ومصر

البرفيسور محمد أسلم  محمد مهتاب عالم
 اإلصالحي

2007 

البروفيسور فضان هللا  معين اختر رضاء هللا المباركفوري حياته وأعماله 59
 الفاروقي

2007 

كتب السيرة النبوية في اللغة العربية  60
 للعلماء الهنود

البروفيسور سيد احسان   نسيم أحمد 
 الرحمن

2007 

المدارس العربية واإلسالمية في مديرية  61
 سيوان (دراسة تحليلية)

 2007 الدكتور مجيب الرحمن عبد الناصر علي

محمود درويش حياته وأعماله األدبية:  62
 دراسة نقدية

 2007 الدكتور مجيب الرحمن ضياء الرحمن 

مساهمة موالنا قاسم النانوتوي في  63
الدراسات اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي 

 (دراسة نقدية)

الدكتور رضوان  مفيض الرحمن
 الرحمن

2007 

تطورات الدراسات التفسيرية في الهند مع  64
 إشارة خاصة إلى تفسير المهائمي

البروفيسور احسان  محمد قمر
 الرحمن

2008 

(العالمة ) سيد سليمان أشرف وكتابه  65
"المبين في فقه اللغة العربية" دراسة 

 تحليلية

البروفيسور احسان  محمد معراج الحق
 الرحمن

  

2008 

شخصية العالمة عبد العزيز الرحيم آبادي  66
 وإنجازاته العلمية

الدكتور رضوان  ظل الرحمن
 الرحمن

2008 

محمد ضياء  شعر أمير خسرو العربي "دراسة تحليلية" 67
 الرحمن

الدكتور رضوان 
 الرحمن

2008 

طه حسين بصفته مترجما ذاتيا (دراسة  68
 نقدية)

البروفيسور محمد أسلم  محمد يوسف
 اإلصالحي

2008 

المدائح النبوية في الشعر العربي في  69
كيراال بإشارة خاصة إلى مساهمات 

 القاضي عمر البلنكوتي

 2008 الدكتور مجيب الرحمن جابر كيتي

عبد هللا عباس الندوي حياته ومآثره  70
 (دراسة تحليلية)

البرفيسور سيد احسان  قمر شعبان
 الرحمن

2008 



م) 1952 – 1875مفتي كفايت هللا ( 71
حياته وأعماله 

البرفيسور سيد احسان عامر جمال 
 الرحمن

2009 

البرفيسور سيد احسان شفيق اإلسالم إحسان إلهي ظهير: حياته وأعماله العربية  72
 الرحمن

2009 

محمد متولي الشعراوي: حياته وإسهاماته  73
في ضوء كتاباته 

الدكتور رضوان محمد روح اإلسالم 
الرحمن 

2010 

الشيخ مختار أحمد  الندوي: حياته  74
ومساهمته في الدراسات العربية 

واإلسالمية في الهند 

البروفسور محمد أسلم أرشد عالم 
اإلصالحي 

2010 

  تثقيف فيإسهامات الجماعة اإلسالمية 75
المسلمين بالثقافة اإلسالمية والتعاليم 

الدينية في جامو وكشمير 

البروفسور محمد أسلم ظهير عباس 
اإلصالحي 

2010 

محمد نصير الدين الباني: حياته  76
 دينيةومساهمته ال

البرفيسور سيد احسان محمد قمر عالم 
 الرحمن

2010 

مجال المساهمة العالمة أرشد القادري في  77
  إنشاء المعاهد الدينيةعن طريق يالتعليم

العصرية و

البروفسور محمد أسلم محمد هاشم رضا 
اإلصالحي 

2010 

الشيخ علي الطنطاوي ككاتب ومؤرخ:  78
دراسة تحليلية 

البروفسور محمد أسلم نجم الدين 
اإلصالحي 

2010 

 في ترويج جراهدور علماء أعظم  79
الدراسات العربية واإلسالمية في القرن 

العشرين 

البروفسور فيضان هللا عزير الرحمن 
الفاروقي 

2010 

عبد العليم الصديقي حياته وإنجازاته  80
العلمية: دراسة تحليلية 

الدكتور رضوان محمد رضاء الحق 
الرحمن 

2010 

أهمية "فتح المعين" في حياة مسلمي  81
كيراال االجتماعية والدينية: دراسة تحليلية 

 2010الدكتور مجيب الرحمن أفضل في في 

مساهمة مسلمي جنوب كيراال في دراسات  82
اإلسالمية خالل الدراسات اللغة العربية و

: دراسة تحليلة ين الميالدي20 و 19قرني 

 2010الدكتور إيه بشير أحمد  جعفر خان 

البروفسور فيضان هللا عبد العزيز الدراسات العربية في لداخ  83
الفاروقي 

2010 

 المسلماتالوضع االجتماعي للنساء  84
بوالية كيراال في ضوء القرآن والحديث 

مع إشارة خاصة إلى أعمال فائيكوم محمد 
بشير: دراسة تحليلية 

 2010الدكتور مجيب الرحمن مرشد أحمد  ايم 

 االجتماعية في أعمال جميل التيارات 85
صدقي الزهاوي 

الدكتور رضوان خطيب الرحمن 
الرحمن 

2010 

 2010الدكتور إيه بشير أحمد  محمد زكريا الدراسات العربية في شرق والية بيهار  86
دار العلوم ديوبند، مقارنة نقدية ألسلوبها  87

في المقررات الحديثة مع التركيز الخاص 
ليزية كتعلم اللغة اإلنعلى 

البروفسور فيضان هللا عبد الرحمن 
الفاروقي 

2010 

 2010البروفسور فيضان هللا محمد تابش خان مساهمة دار المصنفين في إثراء  88



الدراسات العربية مع التركيز الخاص 8
األعمال التاريخية على 

الفاروقي 

 سيرته من خاللعباس محمود العقاد  89
الذاتية "أنا" دراسة تحليلية 

الدكتور محمد قطب أمير الحسن 
الدين 

2010 

مساهمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  90
 عن طريق المجال التعليمي والتربويفي 

 لمؤلفات والفتاوى والخطبا

 2010الدكتور مجيب الرحمن رضوان الحق 

دور السادة الحضرميين كمجموعة  91
 اجتماعية إسالمية في ماالبار

 2011 الدكتور بشير أحمد  محمد أنس إيم

إسهام العالمة عبد اللطيف الفلطالي في  92
ترويج الدراسات العربية واإلسالمية 

مزاج الرحمن 
 تعلقدار

 2011 الدكتور مجيب الرحمن

مساهمة المدارس الشرقية والكليات  93
 العربية في كيراال في تطويراللغة العربية

البروفيسور فيضان هللا  شهاب الدين تي
 الفاروقي

2011 

الدكتور سعيد الرحمن األعظمي  94
 ته في الصحافة العربيةاماسهإو

الدكتور رضوان  محمد أنوار عالم
 الرحمن

2011 

الطيب صالح: حياته ومساهمته في  95
 الرواية العربية

 2011 الدكتور مجيب الرحمن طفيل أحمد 

مساهمة جامعة الفالح في الدرسات  96
 العربية واإلسالمية

البروفيسور فيضان هللا  رضوان أحمد 
 الفاروقي

2011 

أثر االشتركية في  األدب   العربي  97
 القصصي في مصر

 2011 الدكتور مجيب الرحمن عطاء هللا 

واضح رشيد الندوي و إسهاماته في  98
 الصحافة العربية الجديدة

البروفيسور فيضان هللا  عياض أحمد 
 الفاروقي

2011 

دور والية هريانة ومساهمتها في  99
 الدراسات العربية

الدكتور رضوان  عبيد هللا
 الرحمن

2011 

البروفيسور محمد أسلم  فيضان عارف عبد القادر الجزائري: حياته وأعماله 100
 اإلصالحي

2011 

العالمة شبير أحمد  العثماني: حياته  101
 وأعماله

الدكتور رضوان  محمد مبشر أحسن
 الرحمن

2011 

تطور الرواية العربية في السعودية  102
 العربية

البروفيسور محمد أسلم  محمد طيب
 اإلصالحي

2011 

أدب المقاومة في األثار األدبية لغسان  103
 كنفاني

 2011 الدكتور بشير أحمد  محمد شفيع كيه بي

األدب   العربي لألطفال في الهند: دراسة  104
 تحليلية

البروفيسور محمد أسلم  سيد محمد طارق
 اإلصالحي

2011 

العالمة عبد الماجد الدريا بادي وأعماله  105
 العلمية

الدكتور رضوان  ملك عزير أحمد 
 الرحمن

2011 

اإلطار الفكري لإلصالح اإلسالمي:  106
 البحث عن أثر الحداثة في فكر محمد عبده

سعيد علوي 
 باناياتيل

 2011 الدكتور بشير أحمد 

مساهمة درالعلوم لندوة العلماء في علم  107
 اللغة العربية: دراسة تحليلية

البروفيسور محمد أسلم  محمد عيسى
 اإلصالحي

2011 

 2011الدكتور محمد قطب  أسرارالحق صديقيجوانب الحياة االجتماعية في رواية زقاق  108



 الدين المدق1
اإلحياء و اإلصالح بين المسلمين في  109

 كيراال
 2011 الدكتور مجيب الرحمن معين كتي بي

دور مباكفور في تطوير الدراسات العربية  110
 واإلسالمية

البروفيسور محمد أسلم  محمد فواز
 اإلصالحي

2011 

مقتدى حسن األزهري: حياته و إسهاماته  111
 في الدارسات العربية واإلسالمية 

 2011 الدكتور مجيب الرحمن مخلص الرحمن

الدكتور رضوان  عبد هللا خان نزار قباني: حياته وأعماله 112
 الرحمن

2011 

تطور الشعر العربي في مديرية أعظم  113
 جراه : دراسة نقدية

البروفيسور فيضان هللا  محمد معتصم 
 الفاروقي

2011 

الدكتور محمد تقي الدين الهاللي:  114
 مساهمته في الدراسات العربية واإلسالمية

البروفيسور محمد أسلم  محمد رفيق
 اإلصالحي

2011 

العصر العباسي كما ينعكس في "حديث  115
 األربعاء" لطه حسين: دراسة تحليلية

الدكتور محمد قطب  محمد عمر
 الدين

2012 

دور نخبة العلماء بديوبند في تطوير  116
 الصحافة العربية في الهند: دراسة تحليلية

الدكتور محمد قطب  محمد ريحان
 الدين

2012 

117 Woman-Society Relations in 
the Works of Zainab Ahmad 
Hefni: An Analytical Study 
(العالقة بين المرأة والمجتمع كما تتجلى 

في أعمال زينب أحمد حفني: دراسة 
 تحليلية)

 2012 الدكتور مجيب الرحمن محمد جيالني

القضايا االجتماعية في القصص القصيرة  118
 لعبد الحميد جودة السحار

 2012 الدكتور مجيب الرحمن حافظ عبد المغيث

المرأة كما تنعكس في روايات إحسان عبد  119
 القدوس: دراسة انتقائية

 2012 الدكتور مجيب الرحمن محمد واثق حسين

القضية الفلسطينية كما تنعكس في روايات  110
 إميل حبيبي: دراسة تحليلية

 2012 الدكتور مجيب الرحمن محمد فيصل

الكتابات العربية حول الفقه اإلسالمي في  111
 الهند خالل القرن العشرين: دراسة انتقائية

الدكتور محمد قطب  محمد امتياز عالم
 الدين

2012 

مساهمة عبد الرحمن الشرقاوي في  112
تطوير األدب العربي الحديث: دراسة 

 تحليلية

البروفيسور فيضان هللا  محمد موسى رضا
 الفاروقي

2012 

مساهمة ابن القيصراني األدبية في مكافحة  113
 الحروب الصليبية: دراسة تحليلية

البروفيسور فيضان هللا  مجيب بي
 الفاروقي

2012 

صورة الريف المصري في روايات  114
 توفيق الحكيم: دراسة انتقائية

 2012 الدكتور بشير أحمد  عبد الرشيد سي كيه

القضايا السياسية االجتماعية في روايات  115
الظل األسود وملكة العنب لنجيب 

 الكيالني: دراسة تحليلية

 2012 الدكتور مجيب الرحمن محمد عبد الكريم

 2012الدكتور رضوان  أبو معاذنشأة القصة القصيرة في المملكة العربية  116



السعودية بالتركيز الخاص على مساهمة 
 حسن علي البطران: دراسة تحليلية

 الرحمن

دور مجلة  "الداعي" في تطوير الدراسات  117
 العربية : دراسة تحليلية

محمد محفوظ 
 الرحمن

الدكتور محمد قطب 
 الدين

2012 

تصور مهاتما غاندي ومحمد علي جناح  118
كما ينعكس في "روح عظيم 

المهاتماغاندي" و"القائد االعظم" لعباس 
 محمود العقاد: دراسة تحليلية

البروفيسور فيضان هللا  محمد نياز أحمد 
 الفاروقي

 
2012 

االتجاهات اإلسالمية في شعر أحمد   119
 محرم: دراسة تحليلية

البروفيسور محمد أسلم  محمد ريحان
 اإلصالحي

2012 

مساهمة الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي  120
في الدراسات العربية واإلسالمية: دراسة 

 تحليلية

البروفيسور فيضان هللا  محمد اعظم
 الفاروقي

2012 

مساهمة رفاعة رافع الطهطاوي في مجال  121
 الترجمة: تقييم نقدي

الدكتور رضوان  معراج أحمد 
 الرحمن

2012 

أوربا كما تتجلى في تخليص اإلبريز في  122
 تلخيص الباريز: دراسة تحليلية

البروفيسور محمد أسلم  محمد فهيم
 اإلصالحي

2012 

غالم جيالني الميرتي ومساهمته في  123
الدراسات العربية واإلسالمية: دراسة 

 تحليلية

الدكتور رضوان  إرشاد أحمد 
 الرحمن

2012 

أحمد  أمين  من خالل سيرته الذاتية  124
 "حياتي": دراسة تحليلية

الدكتور رضوان  عتيق أحمد 
 الرحمن

2012 

دراسة تحليلية لـ "شقة الحرية" لغازي  126
 عبد الرحمن القصيبي

 2012 الدكتور مجيب الرحمن محمد ميكائيل

اللغة العربية في ضوء توطين البرمجيات:  127
 دراسة تحليلية في المعاجم العربية

البروفيسور محمد أسلم  عرفان أحمد 
 اإلصالحي

2012 

 حول كتابات صالح المفاهيمية الوجهات 128
الدين مقبول أحمد  في الدراسات العربية 

 واإلسالمية: دراسة انتقائية

 
 سرفراز رفيع

البروفيسور فيضان هللا 
 الفاروقي

2012 

الفكاهة في كتابات الجاحظ مع إشارة  129
 خاصة إلى كتابه "كتاب البخالء"

البروفيسور فيضان هللا  محمد شاكر عالم
 الفاروقي

2012 

الصراع بين الشرق والغرب في الرواية  130
العربية الحديثة، القضايا االجتماعية 

 والسياسية: دراسة انتقائية

 2012 الدكتور مجيب الرحمن محمد سليم

مساهمة الشيخ حبيب الرحمن العثماني في  131
األدب   العربي في ضوء كتاباته األدبية 

 والشعر العربي: دراسة تحليلية

البروفيسور فيضان هللا  محمد أبو تراب
 الفاروقي

 
2013 

"العصفورية" لغازي عبد الرحمن  132
 القصيبي: درسة تحليلية

الدكتور رضوان  عبد الوكيل
 الرحمن

2013 

الواقعية في الرواية العربية المصرية في  134
النصف األخير من القرن العشرين: 

 دراسة تحليلية

 
 كاشف جمال

البروفيسور فيضان هللا 
 الفاروقي

 
2013 



تصوير الحب والمرأة في شعر أبي القاسم  135
الشابي مع التركيز الخاص على قصيدة 
 "الدعاء في معبد الحب": دراسة تحليلية

 
 محمد علي أختر

الدكتور محمد قطب 
 الدين

2013 

المرأة في كتابات جميل صدقي الزهاوي:  136
 دراسة تحليلية

الدكتور محمد قطب  منظر علي ايم
 الدين

2013 

شعر الرثاء عند أبي الفضل بابو  137
 موصليار الماالباري: دراسة تحليلية

 

 2013 الدكتور بشير أحمد  محمد بي ايم

وصف الحيوانات في "كليلة و دمنة":  138
 دراسة تحليلية

الدكتور رضوان  فصيح الزمان
 الرحمن

2013 

مساهمة عبد الغفور عطار في األدب  139
العربي مع التركيز الخاص على أعماله 

 اللغوية: دراسة تحليلية

البروفيسور محمد أسلم  محمد عالمغير
 اإلصالحي

 
2013 

مساهمة مدرسة اإلصالح في مجال  140
التفسير مع إشارة خاصة إلى أعمال 

 الدكتور أجمل أيوب اإلصالحي

البروفيسور فيضان هللا  محمد كليم
 الفاروقي

2013 

الشعر العربي في مديرية أعظم جراه  141
 خالل القرن العشرين: دراسة تحليلية

البروفيسور فيضان هللا  محمد معتصم
 الفاروقي

2013 

مدائح النبي الكريم في الشعر العربي  142
الحديث في مصر مع التركيز على أحمد  

 شوقي

البروفيسور فيضان هللا  محمد نعيم
 الفاروقي

 
2013 

دراسة حول كتاب "المعارك األدبية في  143
  ألنور الجندي1939-1914مصر بين 

الدكتور محمد قطب  محمد نسيم
 الدين

2013 

حملة نابليون و أثرها على األدب العربي  144
 في مصر: دراسة تحليلية

البروفيسور محمد أسلم  محمد ذكي هللا
 اإلصالحي

2013 

أهمية "التوقيعات" األدبية في األدب  145
العربي خالل العصر العباسي األول: 

 دراسة تحليلية

البروفيسور فيضان هللا  رفيع أحمد 
 الفاروقي

2013 

الوجودية في روايات سهيل إدريس مع  146
 "الالتيني الحي إشارة خاصة إلى روايته "

 2013 الدكتور مجيب الرحمن طارق أنور

الجوانب اإلجتماعية في رواية "للزمن  147
بقية" لمحمد عبد الحليم عبد هللا: دراسة 

 تحليلية

الدكتور محمد قطب  ضياء الحق
 الدين

 
2013 

القضايا اإلجتماعية في روايات حّنا مينة  148
مع التركيز الخاص على روايته " الشراع 

 والعاصفة: دراسة تحليلية

 2013 الدكتور مجيب الرحمن شباب أنور

الوجهة الماركسية في رواية "األرض"  149
 لعبد الرحمان الشرقاوي

 2013 الدكتور مجيب الرحمن عنايت هللا

مساهمة د/ يوسف إدريس في األدب  150
 العربي الحديث: دراسة إنتقائية

البروفيسور فيضان هللا  وسيم أحمد 
 الفاروقي

2013 

القضايا اإلجتماعية في كتابات مي زيادة:  51
 دراسة تحليلية

الدكتور رضوان  محمد احتشام
 الرحمن

2013 



دور اإلعالم العربي  في الربيع العربي  152
 في مصر: دراسة تحليلية إنتقائية

 2013 الدكتور مجيب الرحمن داؤد فيصل

 2013 الدكتور مجيب الرحمن سيد أسامة أمين عبد الرحمان رفعت باشا و أدبه اإلسالمي 153
رحالت الشيخ أبي الحسن علي الندوي:  154

 دراسة تحليلية
 2014 الدكتور عبيد الرحمن عبد الحكيم

علماء "سنبهل" و إسهاماتهم في اللغة  155
 العربية والعلوم اإلسالمية: دراسة تحليلية

 2014 الدكتور مجيب الرحمن أسد جمال نعيم

القضايا اإلجتماعية و السياسية في شعر  156
 أبي القاسم الشابي: دراسة تحليلية

البروفيسور محمد أسلم  محمد أحمد 
 اإلصالحي

2014 

الوجهات اإلصالحية في أعمال على أحمد   157
 باكثير: دراسة تحليلية وإنتقائية

البروفيسور فيضان هللا  غالم نبي
 الفاروقي

2014 

158  
"الجزيرة" كالعب إعالمي رئيس في 

 العالم العربي: دراسة حالة الربيع العربي
 

 2014  الدكتور بشير أحمد  محمد مشتاق

األبعاد اإلجتماعية في رواية "ساق  159
 البامبو" لسعود السنعوسي: دراسة تحليلية

 2014 الدكتور مجيب الرحمن تجمل حق

مساهمة فدوى طوقان في األدب العربي  160
 الحديث: دراسة تحليلية

 2014 الدكتور مجيب الرحمن محمد زفير الدين

مساهمة عبد المتين السلفي في الدراسات  161
 العربية و اإلسالمية: دراسة تحليلية

الدكتور محمد قطب  مجتبى جمال
 الدين

2014 

اإلنسانية في شعر إيليا ابو ماضي: دراسة  162
 تحليلية

الدكتور محمد قطب  محمد مقصود خان
 الدين

2014 

الحياة العقلية لألمة اإلسالمية كما تنعكس  163
 في كتابات أحمد  أمين: دراسة نقدية

الدكتور محمد قطب  عمران أحمد 
 الدين

2014 

األفكار الدينية في كتابات أبي الكالم آزاد:  164
 دراسة تحليلية

الدكتور محمد قطب  محمد ثناء هللا
 الدين

2014 

أثراللغة العربية على السنسكريتية  165
 وبالعكس: دراسة مقارنة

الدكتور محمد قطب  محمد أظهر
 الدين

2014 

166 Function and Promotion of Arabic 
Language inside UN system. A 
critical evaluation 

 2014 البروفيسور بشير أحمد  محمد رئيز إيم كيه

دور كلية سلم السالم العربية اريكوت،  167
كيراال في ترويج اللغة العربية واألدب 

 والعلوم اإلسالمية: دراسة تحليلية

 2014 البروفيسور بشير أحمد  عبد هللا نجيب ايم

الوجهة اإلسالمية في شعر عبد الرحمان  168
 بن صالح العشماوي: : دراسة تحليلية

 2014 الدكتور مجيب الرحمن محمد علي كى

المجتمع في الهند الوسطى كما ينعكس في  169
"كتاب الهند" و "الرحلة" إلبن بطوطة: 

 دراسة مقارنة

 2014 الدكتور عبيد الرحمن محمد أبو المفضل

مساهمة بهاء طاهر في األدب العربي  170
 الحديث: دراسة تحليلية

 2014 الدكتور عبيد الرحمن محمد شاهنواز عالم

 2014 الدكتور مجيب الرحمن نوشاد علي وي بياألبعاد اإلجتماعية والسياسية في كتابات  171



عبده خال بالتركيز الخاص على رواية 
 "ترمي بشرر": دراسة تحليلية 

مساهمة الشيخ عبد الحق محدث الدهلوي  172
في نشر الحديث عن طريق اللغة العربية 

 في الهند: دراسة تحليلية

البروفيسور فيضان هللا  محمد يونس عالم
 الفاروقي

2014 

القضايا اإلجتماعية في أعمال د/ طه  173
حسين بالتركيز الخاص على روايته 

 "شجرة البؤس": دراسة تحليلية

 
محمد أخالق 

 الرحمن

الدكتور رضوان 
 الرحمن

2014 

مساهمة الجامعة المحمدية في منصورة،  174
ماليغاؤن، مهاراشترا في الدراسات 
 العربية و اإلسالمية: دراسة تحليلية

الدكتور رضوان  ضياء الحق
 الرحمن

2014 

دراسة علم العروض العربي: قديما  175
 وحديثا

عبد الغفور 
 كناتوري

 2015 البروفيسور بشير أحمد 

تصويرالمجتمع في روايتي "صائد  176
  السر تاج مير" أل366اليرقات" و"

 2015 البروفيسور بشير أحمد  محمد شريف آئي

 2015 البروفيسور بشير أحمد  سوبير جى تصويرالمجتمع في روايات راجا عالم  177
تطور الخط العربي في القرنين السابع و  178

 الثامن: دراسة تحليلية
البروفيسور فيضان هللا  فرحان أنصاري

 الفاروقي
2015 

عبد الحكيم قاسم في ضوء رواياته: دراسة  179
 تحليلية  للروايات المختارة

البروفيسور فيضان هللا  أحمر غني
 الفاروقي

2015 

إسهامات الشيخ وصي أحمد  المحدث  180
السورتي في علم الحديث النبوي: دراسة 

 تحليلية

البروفيسور فيضان هللا  محمد مبشر حسن
 الفاروقي

2015 

دور نّوابات بهوفال في إثراء الدراسات  81
 العربية و اإلسالمية في القرن العشرين

البروفيسور فيضان هللا  محمد صادق
 الفاروقي

2015 

دراسة لمبادئ علم التفسير في كتاب  182
"الفوز الكبير في أصول التفسير" للشاه 

 ولي هللا الدهلوي

نسيم فاطمة 
 جودهري

البروفيسور فيضان هللا 
 الفاروقي

2015 

صورة المرأة في روايات غازي عبد  183
 الرحمن القصيبي

البروفيسور فيضان هللا  طارق عمران
 الفاروقي

2015 

الدكتور محمد قطب  حامد رضا طه حسين رائداً للحداثة في اللغة والثقافة 184
 الدين

2015 

النزعة اإلنسانية في كتابات مصطفى  185
 لطفي المنفلوطي: دراسة تحليلية

الدكتور محمد قطب  إقبال دانش
 الدين

2015 

"الفاروق" لشبلي و"عبقريات عمر"للعقاد:  186
 دراسة مقارنة

الدكتور محمد قطب  محمد محفوظ عالم
 الدين

2015 

الكلمات العربية المستخدمة في اللغة  187
 األسبانية

الدكتور محمد قطب  محمد معراج عالم
 الدين

2015 
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