
 

 

190006-قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة كشمير، سرينغر  

 
 

 الندوة الوطنية ليومين حول:

 "حديات وحلول ت:املدارس العربية ونشر اللغة العربية وآدابها في الهند"

 (2019، 26-25)سبتمبر 

 :الندوة فكرة
اتسع نطاقها تحت إشراف الوالة  حيثم ، 1206إلى تأسيس سلطنة دلهـي في سنة    فى الهند يرجع  إن تاريخ املدارس العربية

 يف الحكم اإلسالمي ت تتخلف مع إنهيار ها أخذأنغير  ،في نشر اللغة العربية في شبه القارة الهندية لعبت دورا هاماوقد. مينلاملس

 التعليم  انتشاربنكسة كبيـرة   هذه املدارس العربية تتلق  لقدهذا فحسب بل  ليسو  .هاسيطرة البريطانية علي خاصة بعدو   نداله

       هذه املدارس بعد مشاركة قادتها فى الثورة التاريخية ضد النظام البريطانيادت مشاكل ز و  أوساط املسلمين. بين  الحديثالغربي 

 .فسادالهند مصدر املقاومة و ال يدفعت البريطانيين إلى االعتقاد بأن املدارس العربية ف تيالم( 1857) سنة 

مدرسة "فرنجي  و"دارالعلوم ديوبند  مثل شهورة املدينية النشاء املدارس بإالعلماء املسلمون  قامم 1857بعد فشل ثورة 

          عمالقة العلماء املدارس  هذه برز فيقد . و على  الثقافة اإلسالمية والقيم الدينية للحفاظ  (ؤلكنا( وندوة العلماء )ؤلكنامحل" )

ابوالفقهاء واألدباء والشعراء و  تَّ
ُ
 حتى إجراءاتها التثقيفيةطار صيتها في جميع أنحاء الهند وأطرافها بنشاطاتها العلمية و بحيث  الك

اع الهندكل بقعة من ب صارت في أقل وقت مراكز ثقافية بارزة في
َ
ا  لعبت املدارس العربية في الهند وعلى هذا النحو. ق في دورا رياديًّ

األدباء البارعين الذين اء العباقرة والفقهاء العظام و أنجبت في حضنها العلمنشر اللغة العربية  واألدب العربي والثقافة اإلسالمية و 

بيـر عدًدا كبيـًرا من التحديات مثل التوسع الك م املدرس ييالتعل كله يواجه ذلك بالرغم منو  .أشعة شهرتهم إلى أقص ى العالموصلت 

تبين للمتخصصين في مجال ت ىحت يرس لتعليم املدل اتهديًدا خطيـر  هذه العوامل تشكلف. وغيرهما العوملةفي العلوم و التكنولوجيا  و 

 .نظام التعليم الحديث  يتمكن لها من أن تسائر مع لكي جديدفي املدارس يحتاج إلى الت ينظام التعليمالأن ب التربية

ير منبـر لعلماء اللغة تهدف إلى توفالتي قوميةالندوة ال، قام قسم اللغة العربية بجامعة كشمير بانعقاد و في هذه الخلفية

التطور في  مكانياتإو املتعلقة بنظام التعليم املدرس ي  املتعددة ملناقشة القضايا املختلفة والتحديات  وباحثيـهاأساتذتها العربية و 

األساتذة البارعين في علوم اللغة العربية و ، ندعو  الباحثين و . و في هذا الصددالحديثة  تعليم  في ضوء السيناريو املتغيـرة الاملناهج و 

 املوضوعات التالية : حول   البحثية في هذه الندوة القوميةقوموا بتقديم  أوراقهم العلمية و أن ي آدابها

  املدارس العربية و أغراضها 

 املناهج التعليمية و املقررات الدراسية في املدارس العربية الهندية 

 تدريس اللغة العربية فى الهند 

 ومشاكل املتخرجين املقررات الدراسية فى نظام التعليم املدرس ي قضايا 

 : مساهمة العلماء الهنود فى 

 اللغة العربية و آدابها .1

 السيرة  الذاتية .2

 الصحافة و الرحالت .3

 فقه اللغة .4

 النقدو  البالغة و العروض .5



 

 

 

 المواعيد الزمنية:

2019أغسطس  ،25  آخر موعد الستالم الملخصات : 

2019سبتمبر ،15 تسليم  األبحاث ) بعد القبول( :آخر موعد ل   

2019سبتمبر ،20 :تسجيلآخر موعد لل    

 

:    رسم التسجيل   

روبية )للمشاركين خارجي الوالية(   1500/-   (i)  

روبية  )للمشاركين المحليين(       750/-  (ii) 

 

 ( tariqarabic@gmail.com)  رطارق أحمد آهنغ الدكتور   : منسق الندوة

  (noorafshan69@gmail.com)   ںالدكتورة نور أفشا  :املساعدة  قةسنامل

 :ندوةمدير ال

 الدين تاكالبروفيسور صالح 
 رئيس قسم اللغة العربية و آدابها ،بجامعة كشمير سرينجر

hodarabic@kashmiruniversity.ac.in                   
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Department of Arabic 

         University of Kashmir, Srinagar-190006 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Two-day National Seminar 

On 

“Arabic Madrasas and the Dissemination of Arabic Language & Literature in India”  

(Challenges and Solutions) 
(September 25-26, 2019) 

Concept Note: 

The history of madrasas  dates back to the establishment of Delhi Sultanate 
in 1206(A.D.). With the patronage of Muslim rulers, the madrasas  gradually 
spread to other parts of north India and many world -famous madrasas were 
established. These madrasas  mostly remained religion centric with subjects 
related to Islam dominating curriculum.  

After the end of Muslim rule, madrasa  education gradually lost its sheen. It 
also received a major setback with the introduction of modern education. 
The participation of madrasa  leaders in the historic 1857 revolt against 
British regime did not help the cause of these madrasas. On the contrary, it 
made the British to believe that Madrasas  were a source of revolt and would 
remain so in future also.  

After the failure of  revolt, the Muslim clergy feared that the Islamic culture 
and values, along with the Madrasa  education, will be adversely affected. In 
this regard they understood the seminal role of madrasas  in safeguarding 
the Islamic and community interests. As such the Madrasa  Movement was 
launched by establishing the famous seminary known as Darul -Uloom at 
Deoband in 1866(A.D.) with a view to educate Indian Muslims with Islamic 
system of education. By the close of nineteenth century madrasas like 
Farangi Mahal (Lucknow) and Nadwatul-Ulama (Lucknow) emerged as 
vibrant symbols for Muslim educational movement in India, who played a 
vital role in teaching of Arabic language and literature, besides contributing 
in producing great educationists and intellectuals. However, the madrasa  
education is facing a plethora of challenges at present. The factors like 
widespread expansion of science and technology, modernization, 
globalization and global dominance of English are posing serious threat to 
madrasa  education. Given this scenario, many  educationists   believe that 
the madrasa education system needs to be updated in tandem with the 
modern education system.  

In this backdrop, the proposed seminar aims to provide a platform to the 
scholars of Arabic language and other allied fields to discuss and deliberate 
upon various issues and challenges regarding Madrasa  education system and 
the scope of development in curriculum and teaching methodology in view of 
the changing scenario. In this regard, the papers related to the following 
broad themes are invited from teachers and scholars from India and abroad:  

 Arabic Madrasas and their objectives.  
 Arabic Syllabus and teaching methodology in Madrasas.  
 Teaching of Arabic language in India.  



 

 

 Issues of Curriculum development in Madrasa education system . 
 Challenges faced by madrasa pass outs . 

 Contribution of Indian writers in:  
1) Arabic language and literature.  
2) Biographical literature.  
3) Travelogues.  
4) Philology and linguistics.  
5) Rhetoric and Prosody. 
6) Literary Criticism 

 

Important Dates: 

*On spot registration will be accepted as a special case only.  

Registration Fee:  

 (i)  Rs. 1500/- (for outside participants) 

 (ii) Rs. 750/- (for local participants) 

 
(Kindly note that no T.A/D.A. will  be provided to any participant,  however, local 

hospitality will be provided as per the university norms. The acceptance letter will 

be sent to the participants only after the approval of the abstract of their papers ). 

Seminar Coordinators: 

Dr.Tariq Ahmed Ahanger :Coordinator 

                                          (tariqarabic@kashmiruniversity.ac.in) 

Dr.Noor Afshan :Assistant Coordinator 

                                      (noorafshan69@gmail.com)   

 

Seminar Director 

Prof. Salahuddin Tak 

Head, Department of Arabic 

hodarabic@kashmiruniversity.ac.in 
 

Note: Kindly send the abstract of your presentation to: semarabic2019ku@gmail.com 

For further queries, (if any) contact: 8825018675, 9149619299  

۞۞۞ 

La Last date for submission of abstracts                 25
th

August, 2019 

La Last date for submission of full papers (only after 

acceptance) 

15
th

September, 2019 

La Last date of registration  20
th

September, 2019 
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