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 م محافظة الشرقية بمصر١٩٤٦ / ١٢ / ٢٨: تاريخ ومحل الميالد 

    مصر- محافظة الشرقية ٤٤٧٤٨ -صفط زريق : العنوان الدائم
 

 : الشهادات العلمية
 
/ الكلية الشرقية -دكتوراه في اللغة األردية وآدابها من قسم اللغة األردية وآدابها *

تطور ال"م عن رسالة باللغة األرديـة بعنوان ١٩٧٨اب باكستان عام جامعة البنج

 . هـ١١٦٤-هـ ١١١٢/ م ١٧٥٠-م ١٧٠٠" والتجديـد في الشعـر األردي

إقبال " فرع األمم اإلسالمية عن رسالة بعنوان -ماجستير من قسم اللغات الشرقية *

 عام -مة الديوان دراسة لفكره وأدبه مع ترج) هدية الحجاز "( وديوان أرمغان حجاز

 ،م١٩٧٤ ىن وصدر عن المكتبة العلمية ط أول، وطبع البحث في الهور بباكستام١٩٧١

 طبعة لترجمة الديوان عن المجلس األعلى للثقافة في تصدر و،م١٩٩٢وطبعة ثانية 

 .  مصر-القاهرة 

جامعة  -ليسانس اآلداب من قسم اللغات الشرقية وآدابها فرع األمم اإلسالمية *

  .م١٩٦٧، وذلك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية عام اهرةالق
 

 : الوظائف التي شغلها
 
 . م١/١٠/١٩٦٧معيد بكلية اآلداب جامعة القاهرة اعتبارا من *

  م٢٩/١١/١٩٧٢مدرس مساعد بآداب القاهرة اعتبارا من *

  م١١/١٠/١٩٧٨مدرس بآداب القاهرة اعتبارا من *



مام محمد بن سعود اإلسالمية اعتبارا من أستاذ مساعد بجامعة اإل*

 .  م١٣/٩/١٩٨٢هجرية الموافق ٢٤/١١/١٤٠٢

أستاذ مشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية اعتبارا من *

  .م٢٨/١٠/١٩٨٥هجرية الموافق ١٤/١/١٤٠٦

م الموافق ١٠/٥/١٤١٥أستاذ بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية اعتبارا من *

 . م١٥/١٠/٩٤١٩
 

 : المؤتمرات والمنظمات الدولية
 
  )مترجم(م ١٩٧٣مؤتمر القمة اإلسالمي المنعقد بالهور باكستان عام *

 )حضور.(م ١٩٧٨مؤتمر الفلسفة بجامعة البنجاب الهور باكستان عام *

  )حضور(م ١٩٧٨مؤتمر السيرة النبوية بالهور باكستان عام *

 . م خبير لغوي١٩٨١ -م ١٩٧٩ اليسكو -جامعة الدول العربية *

عضو بهيئة التأليف ومراجعة الكتب المدرسية ، وزارة التعليم بإقليم البنجاب باكستان *

 )مشاركة في إعداد كتب.( م ١٩٧٩ -م ١٩٧٨عام 

 الفاو الفرع اإلقليمي بالقاهرة عام -خبير لغوي مؤقت بمنظمة التغذية العالمية *

  )مترجم. (م١٩٨٠

م ١٩٩٠ في التاريخ الحديث المنعقد بجامعـة الزقازيق عام مؤتمر الحركات الهدامة*

، مشاركة ببحث بعنوان فتنة إنكار السنة في  إشراف رابطة الجامعات اإلسالميةتحت

   .شبه القارة الهندية

م بالندوة العالمية ١٩٩٢مؤتمر الكتاب والمؤلفين الباكستانيين المنعقد بالرياض عام *

مشاركة ) حضور. (ت عنوان إقبال ووحدة العالم اإلسالميرابطة العالم اإلسالمي تحل

  "ضرورة وحدة العالم اإلسالمي في أدب إقبال'بمقال باألردية بعنوان 
 



، نظمتها مكتبة الملك عبد العزيز العامة ندلس قرون من التقلبات والعطاءاتندوة األ*

 "األدب األرديمأساة سقوط األندلس في "مشاركة ببحث بعنوان ) حضور( م ١٩٩٣عام 

 سنة على تأسيس الكلية الشرقية ربيع ١٢٥ندوة جامعة البنجاب ، االحتفال بمرور *

م مشاركة ببحث بعنوان جهود جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ١٩٩٦عام 

 .مجال الدراسات الشرقية واإلسالمية

م مشاركة ١٩٩٦م ندوة رابطة األدب اإلسالمي العالمية المنعقدة في تركيا صيف عا*

  .ةأدب الرحلة في كتابات الشيخ أبي الحسن الندوي بين العربية واألردي"ببحث بعنوان 

 جامعة القاهرة -المؤتمر الدولي الرابع للحضارة األندلسية قسم اللغة األسبانية وآدابها*

  "يالرحلة إلى األندلس في األدب األرد"م مشاركة ببحث بعنوان ١٩٩٨ مارس ٥-٣

ر مصادر المعلومات عن العالم اإلسالمي مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض مؤتم*

الرحلة في اآلداب الشرقية ومصادر " مشاركة ببحث بعنوان ) حضور (م١٩٩٩سبتمبر 

 .  الرحلة اليابانية نموذجا-المعلومات عن العالم اإلسالمي 

جذور "ببحث بعنوان ومشاركة ) حضور(ندوة العالقات اليابانية السعودية في طوكيو *

  م٢٠٠١مايو " رؤية محايدة " دية اليابانية واستشراف المستقبلالعالقات السعو

" ندوة اإلسالم وحوار الحضارات مكتبة الملك عبد العزيز العامة مشاركة ببحث بعنوان *

نوفمبر /هجرية ١٤٢٢شعبان " البوشيدو روح اليابان وقيم الحضارة العربية اإلسالمية 

  م٢٠٠١
 

 :المواد التي حاضر فيها
 
  اللغة الفارسية وآدابها كلية اآلداب جامعة القاهرة*

  اللغة األردية وآدابها كلية اآلداب جامعة القاهرة*

  .، وأكاديمية اللغات بالهورة للناطقين بغيرها جامعة البنجاباللغة العربي*

 .األدب الفارسي في الهند كلية اآلداب جامعة القاهرة*



 . طة األردية كلية اآلداب جامعة القاهرةالمخطو*

 .  النثر األردي وتطوره كلية اللغات والترجمة جامعة األزهر*

 . الشعر األردي وتطوره كلية اللغات والترجمة جامعة األزهر*

 . اللغات والترجمة باألزهر) موضوع خاص عن الشاعر محمد إقبال(قاعة بحث *

المعهد العربي اإلسالمي بطوكيو فرع ) مواد مختلفة ( اللغة العربية للناطقين بغيرها *

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

نصوص تاريخية باللغة اإلنجليزية كليـة العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن *

 . سعود اإلسالمية بالرياض

المية اللغة الفارسية كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلس*

 .بالرياض

انتشار اإلسالم في آسيا كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية *

 . بالرياض

دول إسالمية في شبه القارة وآسيا الوسطى كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد *

  .بن سعود اإلسالمية بالرياضا

 .ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةقاعة بحث كلية العلوم االجتماعية بجامع*

  .كلية اللغات والترجمة جامعة الملك سعود بالرياض) قواعد ( اللغة األردية *

 .كلية اللغات والترجمة جامعة الملك سعود بالرياض) ترجمة ( اللغـة األردية *
 
 

 : معرفة اللغات األجنبية
 
  اللغة األردية*

  اللغة اإلنجليزية*

  اللغة الفارسية*



 )إلمام(اللغة اليابانية *

 )إلمام( اللغة الفرنسية *
 

 :مجاالت البحث والدراسة
 
  )شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا( الحضارة اإلسالمية -

  اللغة األردية وآدابها-

  األدب الفارسي-

  علم اللغة المقارن-

  )عن اللغات سابقة الذكر(الترجمة والتعليق والدراسة -
 

 : بحاث المطبوعـةالكتب واأل
 
إقبال وديوان أرمغان حجاز عصره وأدبه مع ترجمة ودراسة الديوان طبع المكتبة *

 )رسالة ماجستير(م ١٩٩٢ في نوفمبر ٢م ط ١٩٧٤العلمية بالهور ط أولى 

م باألردية ١٩٧٦المكتبة العلمية بالهور باكستان ،  ١اقرأ العربية وتحدث بها ج *

 . والعربية

 . م باألردية والعربية١٩٧٧ ملك بك دبو الهور ٢ وتحدث بها جاقرأ العربية*

  م١٩٩٣ ٢م ط١٩٧٨ ١القواعد األساسية لدراسة األردية الناشر ملك بك دبو ط*

كتاب هندسة الموتوسكل الصادر عن ( موتوسيكل اور اسكي مرمت ترجمة إلى األردية *

  م١٩٧٩ملك بك دبو الهور ) دار المعارف بالقاهرة 

  م١٩٧٩على المودودي فكره ودعوته دار األنصار بالقاهرة أبو األ*

األسرار والرموز للشاعر محمد إقبال دراسة وتحقيق واستكمال ترجمة الدكتور عزام *

  م١٩٨١ دار األنصار بالقاهرة ٢م ط١٩٧٨ المكتبة العلمية بالهور ١ط 



ودي ط دار األنصار الطريق إلى الوحدة اإلسالمية دراسة مقارنة بين فكر إقبال والمود*

  م١٩٨١بالقاهرة 

خطب الجمعة للمودودي ترجمة عن األردية وتقديم ط الحلبي بالقاهرة ونشر دار *

  هجرية١٤٠٣األنصار 

المسلمون والصراع السياسي الراهن ألبي األعلى المودودي ترجمة عن األردية دار *

  م١٩٨٢األنصار 

 . م١٩٨٢ األردية دار األنصار المسلمون وقضية القومية للمودودي ترجمة عن*

اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية في باكستان طبع ونشر دار المعارف بالقاهرة *

  م١٩٨٢مايو 

واقعنا ومستقبلنا في ضوء اإلسالم لوحيد الدين خان ترجمة عن األردية نشر دار *

 . هجرية١٤٠٥الصحوة بالقاهرة 

هجرية ١٤٠٦جمة عن األردية نشر دار الصحوة اإلنسان القرآني لوحيد الدين خان تر*

  م١٩٨٥/ 

شريعة اإلسالم في الجهاد والعالقات والدولية للمودودي ترجمة وتقديم نشر دار *

  م١٩٨٥الصحوة 

  م١٩٨٦الثورة اإليرانية في ميزان اإلسالم للعالمة محمد منظور نعماني دار الصحوة *

للطباعة  Nanundoدار) لعربية واليابانية باالشتراك با( تعبيرات المحادثة العربية *

  م١٩٨٥والنشر بطوكيو إبريل 

للدكتور موسى الموسوي ترجمة عن ) الجمهورية الثانية ( إيران بعد سقوط الخميني *

 . م١٩٨٧/ هجرية ١٤٠٨الفارسية مع مقدمة دار الصحوة بالقاهرة 

صديقي ترجمة عن الهجمات المغرضة على التاريخ اإلسالمي للدكتور محمد مظهر *

  م١٩٨٨/ هجرية ١٤٠٨األردية ، صدر عن رابطة الجامعات اإلسالمية 

األدب األردي اإلسالمي إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية *



 . م١٩٩١/  هجرية ١٤١١

براير األلفاظ العربية في اللغة األردية دراسة داللية معجمية المكتبة العلمية بالهور ف*

 . م١٩٩١

إلى األردية جامعة اإلمام محمد ) باالشتراك ( حقيقة التوحيد للدكتور الفوزان ترجمة *

 . هجرية١٤١٢بن سعود اإلسالمية 

مختارات من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ترجمة إلى األردية طبع جامعة *

 . م١٩٩٦/هجرية ١٤١٣اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

لقضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة اإلسالمية ونظام التنظيم ا*

السلطة للدكتور سعود بن سعد آل دريب ترجمة إلى األردية طبع جامعة اإلمام محمد بن 

  م١٩٩٦/ هجرية ١٤١٧. سعود اإلسالمية 

هجرية ١٤١٢فتنة إنكار السنة في شبه القارة الهندية طبع مكتبة دار السالم بالرياض *

 ( م١٩٩٠بحث قدم في مؤتمر الحركات الهدامة في التاريخ بجامعة الزقازيق . ( 

الدعوة اإلسالمية في اليابان بين نظريات الدعاية وواقعيات التطبيق ط القاهرة *

 . م١٩٩٥

اوي نشر وتقديم وتعليق مؤسسة الرسالة الشركة المتحدة الرحلة اليابانية للجرج*

 . هجرية١٤١٧/ م ١٩٩٦للتوزيع بيروت 

االتجاه اإلسالمي في أدب شبلي النعماني مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية *

  ١٨العدد 

للشيخ محمد سليمان منصور بوري ترجمة عن ) السيرة النبوية ( رحمة للعالمين *

 . م١٩٩٧/ هجرية ١٤١٨كتبة دار السالم بالرياض األردية م

معجم األلفاظ العربية في اللغة األردية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 . م١٩٩٦/ هجرية ١٤١٧

للعالمة غالم رسول مهر ) م ١٩٣٠/ هجرية ١٣٤٨( يوميات في الجزيرة العربية *



 .  م١٩٩٦بد العزيز بالرياض ترجمة عن األردية مع تقديم طبع ونشر دارة الملك ع

عمال حج أ(الفوزان ترجمة إلى األردية بعنوان بيان ما يفعله الحاج والمعتمر للدكتور *

 .  م١٩٩٨/هجرية ١٤١٨ نشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمام سنة )وعمره

شهور في ديار العرب للعالمة مسعود عالم الندوي ترجمة عن األردية وتعليق طبع *

 .  م١٩٩٩/ ١٤١٩ مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض ونشر

ترجمة عن اليابانية ) سوزوكي تاكيشي ( ياباني في مكة للحاج محمد صالح *

  م١٩٩٩باالشتراك مكتبة الملك عبد العزيز العامة 

الملك عبد العزيز في مرآة التاريخ ترجمة إلى األردية مجموعة بحوث ط جامعة اإلمام *

 . م١٩٩٩يناير / هجرية ١٤١٩سعود اإلسالمية شوال محمد بن 

الجزيرة العربية في أدب الرحالت األردي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ط *

 .م١٩٩٩جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية يوليو

 -مركز الدراسات الشرقية _ اتجاهات الترجمة والتفسير القرآني في اللغة األردية *

  م١٩٩٩ لسنة ١٠قاهرة سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية العدد جامعة ال

اإلسالم واألديان في اليابان مكتبـــة الملك عبد العزيز العامة بالرياض سنة *

  م٢٠٠١

معجم تراكيب األلفاظ العربية في اللغة األردية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية *

 .م٢٠٠١بالرياض يوليو سنة 

دب الهندي الحديث والمعاصر األم والنصيب وقصص أخرى المجلس األعلى من األ*

 .م٢٠٠١للثقافة بالقاهرة 

محمد بن .مع دباالشتراك (ين بغيرها وتجربة معهد اليابان تعليم اللغة العربية للناطق*

  م٢٠٠٢دار الثقافة بالقاهرة ) عبد الرحمن الربيع

 المجلس األعلى للثقافة بالقاهرة سفرنامه خواجه حسن نظامي ترجمة عن األردية*

  .م٢٠٠٢



نوبة قلبية وقصص أخرى، قصص مترجمة من اللغة األردية، فازت بالجائزة الثانية *

 نشر في وقد في مسابقة رابطة األدب اإلسالمي العالمية في ترجمة اإلبداع القصصي،

 ).٣٣(سلسلة إصدارات الرابطة برقم 

  :عتحت الطبــ
 
 الدار السعودية للنشر -ي ترجمة دالتشريع اإلسالمية للمودوالسنة ومكانتها في *

 . والتوزيع بجدة

 الدار السعودية -ي ترجمة عن األردية دالجهاد بين اإلسالم واألديان األخرى للمودو*

 .  بجدة

 مؤسسة الرسالة -ي ترجمة عن األردية دالمسلمون وحركة تحرير الهند للمودو*

 . بيروت

  ي تفاهم وقصص أخرى المجلس األعلى للثقافة بالقاهرةمن األدب الباكستان*

  ديوان هدية الحجاز للشاعر محمد إقبال المجلس األعلى للثقافة بالقاهرة*

الرحلة الهندية إلى األراضي الحجازية لموالنا محمد رفيع الدين المجلس األعلى للثقافة *

  بالقاهرة

  األعلى للثقافة بالقاهرةلنذير أحمد الدهلوي المجلس " التوبة " رواية *
 
 

 :أبحاث ومقاالت منشورة
 
 . هجرية١٣٩٩مجلة األزهر عدد ذي الحجة ) ١(ة األردية نشأتها وتطورها اللغ*

  هجرية١٤٠٠صفر /مجلة األزهر عدد محرم) ٢(اللغة األردية نشأتها وتطورها *

 . جريةه١٤٠٠مجلة األزهر ربيع اآلخر ) م ١٧٠٠-م١٠٥٠( األدب األردي وتطوره *

 ةجمادى اآلخر مجلة األزهر) ١الكجرات والدكن ( األدب األردي في جنوب الهند *



 . هجرية١٤٠٢

 . هجرية١٤٠٢الفكر اإلسالمي وأثره في تطور األدب األردي مجلة األزهر عدد رجب *

مجلة األزهر شعبان  ) ٢الكجرات والدكن ( األدب األردي في جنوب الهند *

  .ةهجري١٤٠٢

دب األردي في الدكن في عصر الدولة العادلشاهية مجلة األزهر عدد ذي ازدهار األ*

  هجرية١٤٠٢الحجة 

 . م١٩٨٣هجرية مايو ١٤٠٣الشاعـر شاه ولي رائد الشعر األردي مجلة األزهر *

) محمد حمدي إبراهيم . د.باالشتراك أ( التأثيرات اليونانية على منطقة وادي السند *

 . م١٩٨٥ة رابطة خريجي الدراسات الشرقية نشر بمجلة الدراسات الشرقي

مصر في فكر إقبال نشر في كتاب إقبال العرب على دراسات إقبال ط المكتبة العلمية *

  م١٩٧٨بالهور 

  ٥إقبال والعرب مجلة جامعة اإلمام العدد  *

/ هجرية ١٤١٢ رجب ١٨١االتجاه اإلسالمي في الرواية األردية مجلة الفيصل العدد *

  م٢١٩٩يناير 

 . األدب الكشميري مجلة األدب اإلسالمي العدد الثاني*

  الرؤية اإلسالمية في أدب المقال األردي مجلة األدب اإلسالمي العدد الخامس*

صدى مأساة سقوط األندلس في األدب األردي األعمال المحكمة لمؤتمر األندلس قرون *

 . م١٩٩٦/ هجرية ١٤١٧امة من التقلبات والعطاءات طبع مكتبة الملك عبد العزيز الع

 بحث -أدب الرحلة في كتابات الشيخ أبي الحسن علي الندوي بين العربية واألردية  *

محكم ضمن أبحاث ندوة رابطة األدب اإلسالمي المنعقدة في تركيا في صيف عام 

في سلسلة ) بحوث ودراسات.. ابو الحسن الندوي(، وصدر ضمن كتاب م١٩٩٦

 ).١٧(إلسالمي العالمية برقم إصدارات رابطة األدب ا

االتجاه اإلسالمي في أدب شبلي النعماني مجلة جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية *



 . م١٩٩٦هجرية نوفمبر ١٤١٧العدد السابع عشر رجب 

الرحلة إلى األندلس في األدب األردي نشر ضمن األبحاث المحكمة للمؤتمر الرابع *

 مطابع جامعة -كلية اآلداب جامعة القاهرة ) م١٩٩٨  مارس٥-٣(للحضارة األندلسية 

  م١٩٩٨القاهرة 

األندلس بين الروايتين العربية واألردية مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية *

 . هجرية١٤١٩ محرم ٢١العدد 

مراجعة لكتاب رؤية عربية في تاريخ الشرق األدنى القديم وحضارته للدكتور محمد *

 مجلة عالم الكتب ربيع األول والثاني ١٨شرت بالعدد الخامس مجلد خليفة حسن ن

 . م١٩٩٧هجرية أكتوبر ١٤١٨

صفحات من تاريخ الملك عبد العزيز في المصادر األردية مجلة جامعة اإلمام محمد بن *

  م١٩٩٩يناير / هجرية ١٤١٩سعود عدد خاص شوال 

 ٢٢-٢١ عدد ١١ة المنورة مجلد علماء الهند والملك عبد العزيز مجلة العقيق المدين*

 . هجرية١٤١٩ ذو الحجة - هجرية ١٤١٩رجب 

تحت الطبع مجلة ) قرة العين حيدر ( األدب النسائي في الهند بين الواقعية والرمزية *

 .  الشرق مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة

حلة اليابانية الرحلة في اآلداب الشرقية ومصادر المعلومات عن العالم اإلسالمي الر*

 الرياض مكتبة الملك -نموذجا بحث مقدم لندوة مصادر المعلومات عن العالم اإلسالمي 

أكتوبر / هـ ١٤٢٠عبد العزيز العامة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة رجب 

 . م بالرياض١٩٩٩

 المعاجم المعاجم القرآنية في آداب اللغة األردية دراسة تقابلية لنماذج مختارة من*

 رجب ٣٥اللغوية والموضوعية مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية العدد 

 .  هجرية١٤٢٢

أدب الحج في شبه القارة الهندية ، الندوة اإلسالمية السنوية الكبرى للحج لموسم *



 . م مكة المكرمة٢٠٠٠٢ فبراير ١٨-١٦/ ذي الحجة ٥ - ٧هجرية ١٤٢٢

كة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك التطور الحضاري في الممل*

فهد في األدب األردي ، الندوة العالمية عن جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة 

اإلسالم والمسلمين جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض في ذي الحجة 

  م٢٠٠٢مارس / هـ١٤٢٢

ارة العربية اإلسالمية ندوة حوار الحضارات مكتبة البوشيدو روح اليابان وقيم الحض*

  م٢٠٠٢مارس /هـ١٤٢٣الملك عبد العزيز العامة بالرياض محرم 
 

 : قصص منشورة مترجمة عن األردية
 
/ هـ١٤٢٠ شعبان ٢٧٨ العدد ، بيغم حجاب امتياز علي الفيصلتحت ظالل الصنوبر*

  م١٩٩٩ ديسمبر -نوفمبر

  م١٩٩٩ابريل / هـ١٤٢٠ محرم ٢٧١فيصل العدد ، شمس نعمان الاألم والنصيب*

مارس / هـ١٤١٦ شوال ١٥٢، كرشن تشندر المنتدى دبي العدد رجل كالمجنون*

  م١٩٩٦

أين أذهب ، ظفر حبيب التأصيل القاهرة إصدار جماعة التأصيل األدبي والفكري *

  م١٩٩٨يونيه /هـ١٤١٩اإلصدار الثاني محرم 

/ هـ ١٤١٥ ذو القعدة ١٤١المنتدى دبي العدد شعاع الشمس األخير غافر شهزاد *

  م١٩٩٥ابريل 

نوبة قلبية ظفر إقبال نوافذ جدة دورية تعنى بترجمة األدب العالمي العدد السابع ذو *

  م١٩٩٩فبراير / هـ١٤١٩القعدة 

 . وخز أحمد نديم قاسمي ، مجلة األدب اإلسالمي رابطة األدب اإلسالمي العدد الثالث*

 .  بيرم تشند ، نوافد جدة العدد الرابع،الطفل البريء*

 رمضان ٢٠٩المنتدى عدد ) محمد صدر عالم صديقي ( جني القمقمة أي حميد *



  م٢٠٠٠ديسمبر / هـ١٤٢١

فبراير /  هجرية ١٤١٩ثمن الحرية عقيلة كاظمي نوافذ العدد السابع ذو القعدة *

  م١٩٩٩

 هـ١٤٢١ ذو الحجة ١٥دد إشارة خطر ترجمة عن اليابانية باالشتراك نوافذ الع*

  ٢٩الجذور لمنشيا مجلة األدب اإلسالمي العدد *
 

باإلضافة إلى عدد من المقاالت عن األدب األردي والدراسات الشرقية صدرت في 

الملحق األدبي بجريدة األهرام القاهرية على مدى السنوات الماضية ، ومقاالت متنوعة 

 .   الرياض وغيرها-ض ومجلة المجلة  الريا-في المجالت المتخصصة مثل الفيصل 


