
BIO DATA 

 

 

A. PERSONAL DATA: 

Name: Prof. Dr. MUHAMMAD FAKHAR-UL-HAQ NOORI 

CNIC No: 35202-8896676-3 Date of Birth: 29/06/1959  

Father’s Name: RIAZ-UL-HAQ QURESHI 

Current Position: 
Professor / Chairman, Department of Urdu, Oriental College, Punjab 

University, Lahore. 

Home Address: 744 – BLOCK F II, JOHAR TOWN, LAHORE. 

Religion: Islam Marital Status:  Married 

Phone Numbers: 
Mobile:  0300-4242498  Home: 042-35291831 

Office:  042- 99210832 , 042-37360515  Fax:      042-99210832 

Email: urdu_noori@yahoo.com Nationality: Pakistani Domicile: Lahore 

B: ACADEMIC QUALIFICATIONS: 

Degree University/Board Subjects Marks 

Obtained 

Division 

Grade 

Year 

PH.D. University of the Punjab URDU  (ن م راشد۔ تحقیقی و تنقیدی مطالعہ)  ----------- ---------- 1997 

M.A. University of the Punjab URDU (Stood 1st in University of  the 
Punjab) 

84% A 1980 

B.A. University of the Punjab Urdu, Pol-Sc, Eng (comp), Arabic (opt) 390/700 2nd 1978 

F.A. Lahore Board Arts Subjects 537/1000 C 1976 

Matric Lahore Board Arts Subjects 485/900 2nd 1974 

C: PH.D. DETAILS: 

Name of the University: University of the Punjab, Lahore. 

Thesis Title: N.M. RASHED: RESEARCH & CRITICAL STUDY تحقیقی و تنقیدی  :راشد م ن
  مطالعہ

Main Field: Modern Urdu Poetry & Prose Completion Date: 30 – 12 – 1997. 

D: RESEARCH PROJECTS COMPLETED: 

Sr. No. Project Title Sponsored By 
Completion 

Year 

 University of the Punjab, Lahore. 9002 مکتوباِت راشد .1

 National Language Authority, 2010 منتخب مضامینراشد صدی ۔ ن م  .2

mailto:Fakharnoori@hotmail.com


 .Islamabad (ترتیب بہ اشتراک)

راشد کی نگارشات بسلسلہ اقبالیات  .3

 (تحقیق و تدوین)
University of the Punjab, Lahore. 2011 

E: SERVICE RECORD: (Starting from recent position) 

1:  Post-Ph. D. Teaching/Research Experience:  

Institution Position Held 
Period 

From To 

Department of Urdu 

University of the Punjab, Lahore. 

Chairman/Professor To date To date 

Department of Urdu  

University of the Punjab, Lahore. 

Professor 2-4-2008 16-9-2010 

Department of South Asian Studies 

Osaka University of Foreign Studies, Japan. 

Visiting Professor of 

Urdu 

1-4-2005 31-3-2008 

Department of Urdu 

University of the Punjab, Lahore. 

Professor / Chairman 2-2-2005 25-3-2005 

Department of Urdu / Urdu Development Committee 

University of the Punjab, Lahore. 

Professor /Convener 31-1-2004 25-3-2005 

Department of Urdu 

University of the Punjab, Lahore. 

Professor 23-1-2003 30-1-2004 

Department of Urdu 

University of the Punjab, Lahore. 

Associate Professor 28-7-1999 22-1-2003 

Department of Urdu 

University of the Punjab, Lahore. 

Assistant Professor 30-12-1997 27-7-1999 

2:  Pre-Ph. D. Teaching/Research Experience:     

Institution Position Held Period 

From To 

Department of Urdu 

University of the Punjab, Lahore. 

Assistant Professor 27-6-1991 29-12-97 

Department of Urdu 

University of the Punjab, Lahore. 

Lecturer 19-11-1984 26-6-1991 

Department of Urdu 

Govt. Islamia College, Sangla Hill, Sheikhupura. 

Lecturer 2-5-1984 15-11-1984 

Department of Urdu 

Govt. Degree College, Gojra, Toba Tek Singh. 

Lecturer (Adhoc) 17-11-1982 30-4-1984 

F:   SOME OTHER ADMINISTRATIVE EXPERIENCE: 

Sr. No. Details Period 

1. Superintendent Woolner Hostel Old Campus, P.U. Lahore. 01-09-1986 To 21-11-1987 

2. Member House Allotment Committee for Teachers, P.U. Lahore.  

3. Member Sports Committee for Admission, P.U. Lahore.  

4. Convener Sports Committee, Oriental College, P.U. Lahore.  

5. Convener Literary Committee, Oriental College, P.U. Lahore.  

6. Member Selection Committee for Librarians/Assistant 

Librarians, P.U. Lahore. 

2002 To 2004 

7. Member Affiliation Committee, P.U. Lahore. 2008 To 2010 

8. Member Annual Progress Report Committee, P.U. Lahore. 2008 To date 



9. Member Urdu Implement Committee, P.U. Lahore. 2008 To date 

[ Moreover Member Board of Studies of Different National Universities] 

G:   AWARDS: 

Sr. No. Name of Award Received From Year 

1. Best Poet Award-Roll of Honour 

(As Student) 

Oriental College, University of the 

Punjab, Lahore. 

1980 

2. Best Teacher Award. (Urdu) University of the Punjab, Lahore. 2000-
2001 

H:   RESEARCH SUPERVISION: 

1:  Ph.D (Urdu) Theses Supervised:            Total Number: _15___ 

Sr. No. Student’s Name Thesis Title Year 

 5002 ۔۔ تحقیقی و تنقیدی مطالعہ قدوائی جلیل محمد اسلم (1

 5002 ُاردو شاعری میں اصالح سخن کی روایت سہیل عباس (2

کے مباحث ۔۔تحقیقی و اردو میں علِم بیان اور علِم بدیع  مزمل حسین (3

 جائزہ تنقیدی 

5002 

محمد سرفراز  (4
 احمد

 5002 ادبی خدماتمحمد طفیل ۔۔۔ حیات و

 5002 پاکستان میں غالب شناسی ۔۔ تحقیق و تنقید مد شکیلمح (5

افضال احمد  (6

 انور

 5002 مطالعہہیئتی  اردو نعت کا 

قیام پاکستان )اردو ادب میں خواتین کی ناول نگاری  نجمہ پروین (7
 (کے بعد

5002 

سیدہ افشاں  (8

 زوار

 5009 جائزہ اردو ادب کی تاریخوں کا تحقیقی و تنقیدی 

 5009 تمثال کاری کی تحریک اور جدید اردو نظم سنیم رحمٰنت (9

 5000 تحقیقی و تنقیدی مطالعہ: ٹیلی ویژن کے اردو ڈرامے محمد طاہر (10

 5000 اردو نظماخالق اور بیسویں صدی کی ءفلسفہ اصغر بلوچ (11

(05 اردو شاعری کی ترویج و ترقی میں رام پور کی  لیاقت علی 
 1947تا  1857خدمات 

5000 

(01  5000 اشفاق احمد کی ادبی خدمات اردو ادب کے تناظر میں شاذیہ صدف 

سّید ندیم  (14)

 جعفر

 5000 (ٓاغاز تا عصِر حاضر)اردو ناول میں المیاتی عناصر 

 2012 مصطفی زیدی ، حیات و ادبی خدمات  راحیلہ کو ثر  (15)

2:  M. Phil (Urdu) Theses Supervised:    Total Number: __16___ 

Sr. No. Student’s 

Name 

Thesis Title Year 



 5002 (قیام پاکستان کے بعد)اردو میں ادبی تحقیق کے مباحث  صائمہ ارم (1

ٓاصف علی  (2
 چٹھہ

 5002 ترجمے کا فن اور عبدالعزیز خالد کے تراجم

 5002 میںٓائینےڈراما انار کلی ۔۔ تحقیق و تنقید کے  شاذیہ رزاق (3

راحیلہ  (4

 تنویر

 5002 حواشی و تعلیقات ستارہ یا بادبان ۔۔ 

ذوالفقار  (5
 علی

ُاردو سفر ناموں میں جنس نگاری کا رجحان 
 (کے بعد1947)

5002 

سعدیہ  (6

 نورین

 5002 اقبال کے منظوم پنجابی تراجم کالم

صفیر  (7
 صدف

 5002 فرہنِگ کلیاِت راشد

سجاد حسین  (8

 شاہ

 5002 ادبی خدمات ریاض شاہد ۔۔ حیات و

 5002 فیض کی نظموں کے انگریزی تراجم عارفہ اقبال (9

فوزیہ  (10
 سلطانہ

 و تنقیدی  ایم۔اسلم کی تاریخی ناول نگاری کا تحقیقی
 جائزہ

5002 

(00 تحقیقی و تنقیدی )جدید فارسی نظم کے اردو تراجم  میمونہ یٰسین 

 (مطالعہ

5000 

(05 تنویر غالم  
 حسین

 5000 (تدریس و تحقیق)دو ترکی میں ار

(01 معصومہ  

 غالمی

 5000 غالم حسین ساعدی بطور ڈراما نگار

(04 زیاد کاوسی  
 نژاد

فارسی خطوط غالب کے اردو تراجم۔۔۔تحقیقی و تنقیدی 
 جائزہ

5000 

 2012 رشید امجد کے افسانوں میں عورت کا تصور  سحرافتخار  (02

طعہ نگاری اور سید اکرم شاہ اردو میں چہار مصرعی ق بینش مشتاق (02

 اکرام کے قطعات کا فکری وفنی جایزہ 

2012 

3:  M.A (Urdu) Theses Supervised:    Total Number:      48__ 

Sr. No. Student’s Name Thesis Title Year 

 0922 ٓاغا افتخار حسین عالیہ رباب (1

 0922 شیخ محمد اکرام نسیم کوثر (2

 0922 جعفر طاہر۔۔ احوال و ٓاثار پروین اختر (3

 0922 محشر رسول نگری ۔۔ احوال و ٓاثار راشدہ پروین (4



سجاد حسین  (5

 شاہ

 0922 احوال و ٓاثاررحیم گل ۔۔

 0922 احوال و ٓاثارسید ہاشمی فرید ٓابادی ۔۔ ہ تنزیلہتابان (6

 0922 احراز نقوی ۔۔ احوال و ٓاثار فرح دیبا (7

حسن عظیم  (8
 ورک

 0922 حمد ندیم قاسمی کی افسانہ نگاریا

زاہدہ پروین  (9

 رضوی

 0922 طفیل ہوشیار پوری

 0922 وزیر ٓاغا بحیثیت نقاد محمد اسلم (10

 0929 احوال و ٓاثارزیبانا روی ۔۔  تابندہ جبیں (11

 0929 بطور نقادعارف عبدالمتین  رفعت حمید (12

 0990 خدمات حیات و ادبیاقبال عظیم ۔۔  ناصر حیات (13

 0990 روشن دین تنویر بطور شاعر صفیہ کلثوم (14

ملیحہ وزیر  (15
 حسین

 اردو نثر کے معروف مضحک کرداروں کا تقابلی 
 جائزہ

0990 

 0990 ڈاکٹر وزیر ٓاغا بطور شاعر اشتیاق احمد (16

 0990 فیض کی نظموں کا فنی و اسلوبیاتی مطالعہ ثروت نذیر (17

صفیہ صالح  (18
 دینال

کی افسانہ  رکھپورینیاز فتح پوری اور مجنوں گو
 (تقابلی مطالعہ)نگاری 

0990 

 0990 پاکستان میں اردو فلمی شاعری کا ادبی معیار غضنفر بٹ (19

 0995 ُاردو میں منظوم ڈراما نگاری شاذیہ صدف (20

 0995 جدید ُاردو نظم میں وقت کا تصور سلمان صدیق (21

 0991 و قدسیہ کی ڈراما نگاریبان نائلہ جاوید (22

 نازیہ انور (23

 بٹ

 0991 بانو قدسیہ کا افسانوی ادب

 0991 مطالعہہیئتی  کا ( اردو)کلیاِت اقبال  نوید کوثر (24

 0994 شخصیت اور فنقابل اجمیری ۔۔ وحید الرحمٰن (25

 0994 انتظار حسین کی غیر افسانوی نثر فیاض احمد (26

 0992 شاکر کی شاعری پروین منور حسین (27



 0992 شخصیت اور فنرضی ترمذی ۔۔  سمیعہ بشیر (28

 0992 قیام پاکستان کے بعد عسکری شاعری طلعت رحمان (29

 0992 مطالعہ ہیئتیکلیاِت اختر شیرانی کا  قانتہ امجد (30

 0992 جدید اردو شاعری میں کرداری نظموں کا رجحان عارفہ اقبال (31

 0992 ثاقب رزمی ۔۔ حیات و ادبی خدمات ارتبسم ذوالفق (32

 0999 جدید اردو غزل میں رقیب کا کردار سرفراز احمد (33

 0999 حمید نسیم ۔۔ حیات و ادبی خدمات محمد شہباز (34

رضیہ  (35

 سلطانہ

 0999 مظفر وارثی اور ان کی شاعری

 5000 سید عاصم گیالنی ۔۔ شخصیت اور فن سعدیہ نورین (36

اردو سفر نامے میں طنز و مزاح کے عناصر۔۔قیام  لفقار علیذوا (37

 پاکستان کے بعد

5000 

 5005 فرخندہ لودھی اور ان کی افسانوی نثر امبر اصغر (38

 5005 شخصیت اور فن ۔حفیظ صدیقی۔ اقصیٰ تسنیم (39

 5001 اشرف قدسی ۔۔ شخصیت اور فن عائشہ صوفی (40

 5001 پنجابی تراجم مکالم غالب کے منظو ثمن زاہد (41

 5001 اردو ناول میں انگریز کردار۔۔ قیام پاکستان تک ثوبیہ مقبول (42

 5004 کی خدمات بسلسلہ اقبالیاتڈاکٹر غالم حسین ذوالفقار  ثمینہ علیم (43

 5009 جائزہ ۔۔۔ فکری و فنی " بابا صاحبا" نسیم اختر (44

 5009 جائزہفنی فکری و ۔۔۔ " ساحرہ کے افسانے" سجاد ٓاصف (45

 2010 عقیل احمد روبی بطور ناول نگار سعدیہ اصغر (46

 2010 ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا بطور مدّون دیہ شرافتعس (47

(42  5000 ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا بطور شاعر مہوش نشاط 

 2012 بانو قدسیہ بطور سوانح نگار  صبا ضیا  (49

 

I: PUBLISHED WORK: 
  1: List Of Publications/Articles In HEC Recognized Journals: 
 

Sr. No. 
Title of the 

Publications/Articles 
Name of Journals 

Vol. No. & 
Page No. 

Year 
published 



1. 
سانیٹ کا فن اور راشد کی سانیٹ 

 نگاری

اورینٹل کالج میگزین۔پنجاب 

 یونیورسٹی الہور

، 21جلد

، 20شمارہ
104۔522ص  

ئیجوال

5000 

2. 
ایک عظیم رجحان ساز : ن۔م۔راشد

 شاعر

 راوی۔ گورنمنٹ کالج الہور
، 0، شمارہ22جلد

025۔044ص  

(ہزاری ایڈیشن)  
5000ستمبر  

 راشد کی نظمیں ، راشد کے تراجم .3
اورینٹل کالج میگزین۔پنجاب 

 یونیورسٹی الہور

 ،0، شمارہ22جلد
012۔92ص  

جوالئی

5000 

4. 
ان کا فیض کا نظریہء شعر اور 

 تخلیقی رویہ
، 0،شمارہ22جلد راوی۔ گورنمنٹ کالج الہور

94۔90ص 5000ستمبر   

 اردو میں نثری نظم .5
خیابان۔ پشاور یونیورسٹی پشاور 

(اصناِف سخن نمبر)  

سلسلہء 

، 5مطبوعات

502۔022ص  
ء5000  

6. 
ایک " )جدید فارسی شاعری"

(ضمیمہ  
بازیافت۔ شعبہء اردو پنجاب 

 یونیورسٹی الہور

، 0رہشما

29۔40ص  
جنوری

5005 

 ن۔م۔راشد بنام اعجاز حسین بٹالوی .7
تحقیق۔ شعبہء اردو سندھ 

 یونیورسٹی جام شورو

، 02شمارہ
412۔459ص  5002 

 ن۔م۔راشد بنام سہیل احمد خان .8
تحقیق۔ شعبہء اردو سندھ 

 یونیورسٹی جام شورو

، 02شمارہ

440۔412ص  5002 

9. 
جدید فارسی نظموں کے غیر 

دو تراجممدّون ار  
(ن۔م۔راشد کے قلم سے)  

سفینہ۔ شعبہء فارسی پنجاب 

 یونیورسٹی الہور

، 2شمارہ

۔042ص

022 
5002 

10. 
ن۔م۔راشد کی شخصیت کے مذہبی 

 رنگ

دریافت ۔ نیشنل یونیورسٹی ٓاف ماڈرن 
اسالم ٓاباد ،لینگوئجز  

، 2شمارہ

۔025ص

020 

جنوری 

5009 

11. 
نیا )کے سانیٹ شیکسپیئر 

(اردوترجمہ  

اورینٹل کالج میگزین۔پنجاب 

 یونیورسٹی الہور

، 24جلد

، 5۔0شمارہ

005۔99ص  

5009 

12. 
پس منظر و پیش : جنِگ ٓازادی

 منظر
(کالِم بہادر شاہ ظفر کی روشنی میں)  

مجّلہ تحقیق۔ کلیہ علوِم شرقیہ، 

 پنجاب یونیورسٹی الہور

، 10جلد

، 22شمارہ

25۔41ص  
اپریل تا جون 

5009 

13. 
ِر وقت میں مجید امجد کے تصّو

کی اہمیت" امروز"  

تخلیقی ادب ۔ نیشنل یونیورسٹی ٓاف ماڈرن 
اسالم ٓاباد لینگوئجز،  

، 2شمارہ
142۔145ص  

5009جون  

14. 
دور ابتدائی ایران میں اقبال شناسی کا 

 اور ن۔م۔راشد
اورینٹل کالج میگزین۔پنجاب 

 یونیورسٹی الہور

، 24جلد

، 1شمارہ

012۔052ص  

5009 

15. 
ور خاکسار تحریکن م راشد ا اورینٹل کالج میگزین۔ پنجاب  

 یونیورسٹی، الہور

، 22جلد

، 5شمارہ

015۔002ص  

5000 

16. 
ماورا سے گماں کا : ن م راشد

 ممکن تک

بازیافت۔ شعبہء اردو پنجاب 

 یونیورسٹی الہور

،ن م 02شمارہ 
 راشد نمبر

022۔051ص  

5000جون   

17. 
چند اور " جدید فارسی شاعری"

 اضافے

مجّلہ تحقیق۔ کلیہء علوِم شرقیہ، پنجاب 

 یونیورسٹی، الہور
، 50جلد

22شمارہ  

40۔2ص  

جنوری۔مارچ

5000 

18. 
اور ( فیصل ٓاباد)گورنمنٹ کالج الئل پور 
 ن م راشد

شعبہء اردو، جی سی  ۔زبان و ادب

 یونیورسٹی فیصل ٓاباد
،  2شمارہ  

12تا  52ص  
جنوری تا 

 جون

ء5000  

ابعادراشد کی شاعری کے سیاسی  .19 معیار۔شعبہء اردو، بین االقوامی اسالمی  

 یونیورسٹی، اسالم ٓاباد
 ،2شمارہ

۶۱۳۔۷۹۲ص  

جنوری تا جون 

ء5000  

20. 
اردو شاعری کے انگریزی تراجم کی 

(اجمالی جائزہ)روایت   

جرنل ٓاف ریسرچ )اردو( فیکلٹی ٓاف 

 لینگوئجز اینڈ اسالمک اسٹڈیز۔ ملتان
، 09شماہ

25تا49ص  

 جنوری تا جون

ء5000  

21. 
بازیافت۔ شعبہء اردو، پنجاب  ن م راشد ایک زندہ فن کار

 یونیورسٹی، الہور

،02شمارہ  

510۔509ص  

جنوری تا جون 

ء5000  



 ،02شمارہ ایضًا مکاتیب بنام راشد .22

110۔511ص  

 ایضًا

 ،02شمارہ ایضًا نوادر .23
140۔110ص  

 ایضًا

24. 
Rashed: In Vivo  

(His Progeny Speaks) 
ضًاای ، 02شمارہ   

120۔141ص  

 ایضًا

25. 
مرّوجہ تہذیبی و مذہبی : ن م راشد

 تصورات کا نّقاد

معیار۔ شعبہء اردو، بین االقوامی اسالمی 

 یونیورسٹی، اسالم ٓاباد
، 2شمارہ

125۔141ص  

جوالئی تا 

ء5000دسمبر   

26. 
بازیافت۔ شعبہء اردو، پنجاب  راشد بنام یاسمین حسن

 یونیورسٹی، الہور

،09رہشما  

594۔512ص  

جوالئی تا 

ء5000دسمبر   

 

27. 

بیسویں " جدیدیت"اور " ترقی پسندی"

صدی کی اردو نظم میں دو متوازی 

 دھارے

جرنل ٓاف ریسرچ )اردو( فیکلٹی ٓاف 

 لینگوئجز اینڈ اسالمک اسٹڈیز۔ ملتان
، 50شماہ

22تا22ص  

جوالئی تا 

ء5000دسمبر   

28. 
معیار۔ شعبہء اردو، بین االقوامی اسالمی  راشد بنام صفیہ

 یونیورسٹی، اسالم ٓاباد
، 2شمارہ

210۔429ص  

جنوری تا جون 

ء5005  

29. 
راشد کا تصوِر فن ان کی شاعری کی 

 روشنی میں

تحقیق نامہ۔ شعبہء اردو، جی۔سی 

 یونیورسٹی، الہور

00شمارہ  

42۔12ص  

ء5005جنوری   

2: List of publications/Articles in HEC Recognized Foreign journals: 

Sr. No. Title of the 

Publications/Articles 
Name of Journals 

Vol. No. & 

Page No. 

Year 

published 

 ن۔م۔راشد بطور غالب شناس .1
اردو ادب۔ انجمن ترقی اردو ۔نئی 

 دہلی

، 0شمارہ

92۔20ص  
0999 

2. 
ڈاکٹر تبسم : اردو ادب کی تاریخ

 کاشمیری کا تازہ کارنامہ

جرنل ٓاف اوساکا یونیورسٹی 

 جاپان

، 14شمارہ

542۔512ص  
5002 

3: List of publications/Articles in other journals: 
 

Sr. No. Title of the 
Publications/Articles 

Name of Journals 
Vol. No. & 
Page No. 

Year 
published 

 الچشتیہ۔ الہور اقبال اور تحریِک اقبال .1
، ص 2شمارہ 

25۔24  
0921 

 ماِہ نو۔ الہور معروضی ٓاہنگ اور شاعری .2
، 1، شمارہ12جلد

52۔50ص  
0924مارچ   

 تحریریں۔ الہور نثری نظم اور اس کی تکنیک .3
سالنامہ 

152۔150ص  
0922 

کا تجزیہ" یاد"فیض کی ایک نظم  .4  شام و سحر۔ الہور 

، 04جلد
، 00شمارہ

12۔59ص  

اکتوبر 

0922 

5. 
کا " اے قوم"مجید امجد کی نظم 

 تجزیاتی مطالعہ
 تحریریں۔ الہور

، 09جلد
، 05شمارہ

52۔55ص  
0929دسمبر  

6. 
کا " پیش رو"مجید امجد کی نظم 

 تجزیاتی مطالعہ
 تحریریں۔ الہور

، 50جلد

، 00۔9شمارہ

40۔12ص  

ستمبر،اکتوبر

0990 

جائزہبابا بالک اور بجوگ۔ ایک  .7  شام و سحر۔ الہور 

، 02جلد 

، 4شمارہ
42۔14ص  

0990یل اپر  

8. 
کا " توسیع شہر"مجید امجد کی نظم 

 تجزیاتی مطالعہ
 دستاویز۔ راولپنڈی

، مجید 2، شمارہ4جلد
امجدنمبر، 

094۔022ص  

اپریل تا جون 

0990 

پھولوں کی "مجید امجد کی نظم  .9  محفل۔ الہور
، 2، شمارہ12جلد

مجیدامجدنمبر، 
ئیجوال



کا تجزیاتی مطالعہ"پلٹن 050۔004ص   0990 

10. 
کا تجزیاتی " مومن"اقبال کی نظم 

 مطالعہ
 تحریریں۔ الہور

، 00، شمارہ50جلد

51۔02ص  
0990نومبر   

(جواز)چند بال جواز معروضات .11  شام و سحر۔ الہور 
، 2، شمارہ02جلد

51۔50ص  
0995جون   

(قلمی دشمنی)تجدید تعارف  .12  شام و سحر۔ الہور 
، 2، شمارہ02جلد

52۔50ص  
0991اگست   

13. 
کی " امروز"امجد کی نظم مجید 

 فکری و فنی جہتیں
 القلم۔ جھنگ

مجید امجد نمبر 

020۔021ص  0994 

14. 
" حفیظ میرٹھی۔ فن اور شخصیت"

(تبصرہ)  
 سیارہ۔ الہور

، 2۔2جلد

، 4شمارہ

114۔111ص  

دسمبر 

0994 

(تبصرہ" )انتخاب کالم میر" .15 02۔02ص ٓاج کل۔ الہور   
فروری 

0992 

ایک تجزیہ" راشد .16 = ال"اشد اور ر  ماِہ نو۔ الہور 
 ،05، شمارہ42جلد

22۔22ص  

دسمبر 

0992 

17. 
یوسفی ۔ مزاحیہ اردو نثر کا نقطہء 

 عروج
 شبیہ۔سرگودھا

، 2۔4جلد

،  02۔05شمارہ
02ص  

جنوری 

ء تا  0992

0992مارچ   

18. 
حیات غالب کی دو صدیاں۔ ایک 

 تاثر
 شبیہ۔سرگودھا

، 2جلد 
، 50۔02شمارہ

02۔00ص  

اپریل 

تا ء 0992

دسمبر 

0992 

جائزہ راشد اور نثری نظم۔۔۔ ایک  .19 12۔54ص اشارت۔ ملتان  0992مارچ    

20. 
اس کی "غالم عباس کا افسانہ 

ایک تجزیہ" بیوی  
 تخئیل۔ الہور

، 2۔2، شمارہ5جلد

19۔12ص  

فروری،مار

0992چ   

گوئی ن۔م۔راشد کی غزل .21  انشاء۔ حیدر ٓاباد 
، 09۔02شمارہ

12۔10ص  
جنوری تا 

0992 جون  

نثرراشد کی طنزیہ و مزاحیہ  .22  
سخن۔ شعبہءاردو، یونیورسٹی 

 اورینٹل کالج الہور
10۔50ص  0992 

23. 
کے " شاِخ گل"چند لمحے 

میںسائے  
 شبیہ۔سرگودھا

، 2۔2جلد

، 52۔50شمارہ
112۔159ص  

جنوری 

تا 0992

ستمبر 

ء0992  

24. 

نظموں کے  ہوئی طواف کرتی 

 تعاقب میں
(رتی ہیںطواف ک تیرا ں نظمی)  

 شبیہ۔سرگودھا

، 2۔2جلد
، 52۔50شمارہ

422۔420ص  

جنوری 

تا  0992

0992ستمبر   

25. 
دِر دل پہ )ممتا بھری شاعری 

(دستک  
 شام و سحر۔ الہور

، 51جلد

 ،2شمارہ

2۔2ص  
0999جون  

 شام و سحر۔ الہور روح کی خوشبو۔ ایک تاثر .26

، 51جلد

، 00شمارہ

00۔2ص  

0999نومبر  

کثیر الجہات شاعرمجید امجد۔ ایک  .27  عالمت۔ الہور 

، 05جلد

، 0شمارہ

52۔02ص  

5000اکتوبر  

28. 
 امکانی صداقتوں کا : انارکلی

اظہار ڈرامائی  
 شام و سحر۔ الہور

، 2، شمارہ52جلد

52۔04ص  
5000اگست   

 اقباِل مظلوم .29
شرق۔ یونیورسٹی اورینٹل کالج 

 الہور
42۔44ص  5004 



30. 
۔ حفیظ تائب اور ان کی نعت گوئی

 ایک تاثر
مدحت۔ حفیظ تائب نمبر، نعت فورم 

 انٹرنیشنل، الہور
520۔521ص  

اکتوبرتا 

5000مارچ   

 

4: Books Authored/Compiled: 

Sr. 

No. 

Title of the Book Total Pages Publisher Year 

ترتیب (سجاد باقر رضوی)وضاحتیں .1

 بہ اشتراک

 1988 اظہار سنز، الہور 160

 1989 ہء عالیہ، الہورتبمک 175 نثری نظم .2

 1990 پولیمر پبلی کیشنز، الہور 140 منتخب ادبی اصطالحیں .3

 1998 پولیمر پبلی کیشنز، الہور 327 انتخاب نظم و نثر ۔جلد اّول۔ترتیب .4

 1999 پولیمر پبلی کیشنز، الہور 166 انتخاب نظم و نثر ۔جلد دوم۔ترتیب .5

 1999 پولیمر پبلی کیشنز، الہور 119 الغاںخواجہ معین الدین اور تعلیم ب .6

دل میں صلوٰۃ و درود لب پہ صلوٰۃ  .7

 و درود

 1999 مکتبہء لوح و قلم ، الہور 26

کلیہ علوِم اسالمیہ و شرقیہ، پنجاب  288 توضیحات .8

 یونیورسٹی،الہور

2000 

 2000 پولیمر پبلی کیشنز، الہور 176 مطالعات .9

 2002 پولیمر پبلی کیشنز، الہور 100 ٓازادی کی گونج .10

 2002 پولیمر پبلی کیشنز، الہور 160 تعبیرات .11

بیاِض )میرے بھی ہیں کچھ خواب  .12

 (راشد بخّط راشد
 2010 مغربی پاکستان، اردو اکیڈمی، الہور 208

ن م راشد کے )جدید فارسی شاعری  .13

 (غیر مدّون اردو تراجم
 2010 ماورا پبلشرز، الہور 200

 2010 مقتدرہ قومی زبان، پاکستان 556 (منتخب مضامین: راشد صدی) ن م راشد .14

 2010 مثال پبلشرز، فیصل ٓاباد 262 (زاویےنئے چند) مطالعہء راشد .15

5: Chapters/Forewords/Opinions in Edited Books: 

Sr. # Title of the Chapter Title of the Book Pages Publisher Year 

وی کا ایک منفرد ھقیصر بار .1

 مرثیہ

سفینہ پبلی کیشنز،  20-25 (قیصر بارھوی)ٓامنہ  ٓایاِت

 الہور

1988 

مرتبہ بشیر )شہر یار سخن ۔ ایک تأثر"شہر یار سخن" .2

 (ربانی

 1995 گوجرہ مکتبہ ندارد،  09-50

سید وحید الحسن ہاشمی کی  .3

 "تنقیدی جہتیں"
مرتبہ عباس )وحیِد عصر

 (رضا

الحسن پبلی کیشنز،  199-402

 الہور

1998 

، کیشنزحیدر پبلی  ---- (رابعہ گل)سراِب تمنا  (سراِب تمنا)تمہید  .4

 الہور

1999 

خالد ) میر سے فیض تک (میر سے فیض تک)تقدیم  .5  1999 تخلیقات ، الہور 9-00



 (ندیم

سیف زلفی کی غِم زیست  .6

 کی شاعری

جدید لہجے کا شاعر ۔۔ 

 سیف زلفی

 (مرتبہ شبیہ الحسن)

الحسن پبلی کیشنز،  102-102

 الہور

2000 

 2000 التحریر، الہور 4-0 (مزمل حسین)زاویے نئے  (زاویےنئے)تمہید  .7

۔ایک "حیاتءسرمایہ" .8

 تعارف

اکرام الحق )سرمایہء حیات 

 (فاروقی
 2001 اعظم پبلشرز، الہور 50-52

فقار علی ذوال)اٹکھیلیاں "اٹکھیلیاں"ذوالفقار کی  .9

 (احسن

پولیمر پبلی کیشنز،  9-04

 الہور

2002 

فرقان احمد کی اختصاریہ  10

 نگاری

مرتبہ اسامہ )خراِج دلنواز 

 (فرقان

شرکت پرنٹنگ  02-02

 پریس، الہور

5002 

جمیلہ ہاشمی کا افسانوی )تمہید  .11

 (ادب

جمیلہ ہاشمی کا افسانوی ادب 

 (اسلم سروہی)

الوقار پبلی کیشنز،  

 الہور

2007 

 (مضافاتی شعر و ادب (بال عنوان)اظہاِر خیال  .12
 )شبیہ الحسنڈاکٹر مرتبہ 

512-512  2009 اظہار سنز، الہور 

  "اردو ادب کی تاریخ" .13
ڈاکٹر تبسم کاشمیری کا تازہ 

 کارنامہ

  ویسیادبی تاریخ ن

ڈاکٹر سید عامر سہیل ، )

 (نسیم عباس احمر

429-425 پاکستان رائٹرز کو  

یٹو سوسائٹیٓاپر  
2010 

ڈاکٹر  ہارون )ابجِد تحقیق  دیباچہ .14

 (قادر

ج ۔  لف۱ الوقار پبلی کیشنز،  

 الہور

2010 

تخلیِق شعر کے نظری مباحث  .15

 اور محمد حسین ٓازاد

 ٓازاد صدی مقاالت 

مرتبہ ڈاکٹر تحسین فراقی و ڈاکٹر )

 (ناصر عباس نیر

019-020 شعبہء اردو، یونیورسٹی  

لج، الہوراورینٹل کا  
2010 

سید  حضور و سرور (بالعنوان)رائے دہی  .16

منظور الکونین فن اور 

مرتبہ ارسالن ) شخصیت 

 (احمد ارسل

 5000 ارفع پبلشرز، الہور 92

ڈاکٹر محمد صدیق خان شبلی کا  .17

کشف المحجوب ۔ ایک  ترجمہ

 تاثر

 ( ۱)معارف ہجویریہ 

 (ڈاکٹر ظہور احمد اظہر)

20۔22 ورسٹی، الہورپنجاب یونی   5005 



J:  CONTRIBUTION FOR EDITING RESEARCH AND LITERARY JOURNALS: 

Sr. No. Details Period 

 To 2004 2000 ۔ اورینٹل کالج، پنجاب یونیورسٹی الہور شرق مجّلہ:نگران .1

پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج، ۔ اورینٹل کالج میگزین مجّلہ:رکن مجلِس ادارت .2

 الہور

2003 To 2005 

2008 To date 

شعبہء اردو اورینٹل کالج، پنجاب یونیورسٹی  ۔بازیافتمجّلہ  :رکن مجلِس ادارت .3

 الہور

2001 To 2005 
2008 To date 

 April 1999 To بزِم اقبال الہور۔اقبالمجّلہ :نائب مدیر  .4
March 2001 

 To 2005 2000 الہور۔ حق نمامجّلہ :رکن مجلِس مشاورت .5
نیشنل یونیورسٹی ٓاف ماڈرن لینگوئجز،  ۔دریافتمجّلہ : رکن مجلِس مشاورت .6

 اسالم ٓاباد
2005 To date 

۔ نیشنل یونیورسٹی ٓاف ماڈرن لینگوئجز، تخلیقی ادبمجّلہ : رکن مجلِس مشاورت .7

 اسالم ٓاباد
2005 To date 

ل کالج، پنجاب یونیورسٹی ۔ شعبہء اردو اورینٹبازیافتمجّلہ : مجلِس ادارت مدیر  .8

 الہور

Jan 2011 To 
date 

K. CONFERENCES/ SEMINARS/ WORKSHOPS: 

1.  International: Paper Presented/Participated/Lecture Delivered/Organized 

Sr. #. Descriptions 

 Transnational Network of Urdu Media: کانفرنس کا عنوان (1

 5002نومبر02تا  00کا یونیورسٹی ٓاف فارن اسٹڈیز، جاپان۔ مورخہ اوسا: زیِر انتظام

اس کانفرنس کے مختلف اجالس اوساکا یونیورسٹی، ٹوکیو یونیورسٹی اور ہیروشیما یونیورسٹی ]

جاپان میں منعقد ہوئے۔ ان میں ایک منتظم کی حیثیت سے                شمولیت اور مختلف 

 [مباحثوں میں شرکت کی

 :جاپان میں اردو: اردو تحقیق و تنقید ۔۔ عالمی تناظر میں ۔ مقالے کا عنوان: فرنس کا عنوانکان (2

 لغت نویسی کے تناظر میں

 5002۔اگست 10تا  59شعبہء اردو جی۔سی یونیورسٹی، فیصل ٓاباد۔ مورخہ : زیِر انتظام

 (اوساکا یونیورسٹی جاپان کے نمائندےکی حیثیت سے شرکت)

 Contemporary Indian Literature: نوانپوزیم کا عمس (3

 5002مئی52مئی تا 51اوساکا یونیورسٹی جاپان ۔ مورخہ /ساہتیہ اکادمی بھارت : زیِر انتظام
پوزیم کے مختلف اجالس اوساکا یونیورسٹی اور ٹوکیو یونیورسٹی جاپان میں منعقد ہوئے۔ ایک سماس ]

 (ر کیمنتطم کی حیثیت سے تمام جلسوں میں شمولیت اختیا

جنِگ ٓازادی پس : ۔ مقالے کا عنوانبہادر شاہ ظفر۔۔ شاعر اور مجاہِد ٓازادی: کانفرنس کا عنوان (4

 (کالِم ظفر کی روشنی میں)منظر و پیش منظر 

، الٰہ ٓاباد حمیدیہ گرلز ڈگری کالجشعبہء اردو الٰہ ٓاباد یونیورسٹی، بھارت۔ بمقام :زیِر انتظام

 5002نومبر ۔ 51تا  55 ۔مورخہ

 (کی حیثیت سے شرکت نمائندےاوساکا یونیورسٹی جاپان کے )

ایران میں اقبال شناسی کا : ۔ مقالے کا عنوانفکِر اقبال کی عصری معنویت: کانفرنس کا عنوان (5

 دور اور ن۔م۔راشد ابتدائی

 5009۔اپریل04تا  01۔ مورخہ عالمہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسالم ٓاباد: زیِر انتظام

تخلیِق شعر کے نظری : ٓازاد صدی دو روزہ عالمی سیمینار۔مقالے کا عنوان: کا عنوانیمینار س (6

 مباحث اور محمد حسین ٓازاد



 5000جنوری  50تا50۔ شعبہء اردو، پنجاب یونیورسٹی، اورینٹل کالج، الہور: زیِر انتظام

اقبال کا پیغاِم وحدِت : ا عنوانمقالے ک "عالمہ اقبال اور اتحاد عالم اسالمی: "نار کا عنوانیسیم (7

 ملی اور اس کی فکری اساس

 5000مئی2۔شعبہ زبان و ادبیات اردو، تہران یونیورسٹی، ایران: زیِر انتظام

بیسویں " جدیدیت"اور " ترقی پسندی":۔ مقالے کا عنواناردو زبان اور عصری ٓاگہی: نار کا عنوانیسیم (8

 صدی کی اردو نظم میں دو متوازی دھارے

 5000نومبر4تا1۔شعبہء اردو، یونیورسٹی ٓاف سرگودھا، سرگودھا: زیِر انتظام

2.  National: Paper Presented/Participated/Lecture Delivered/Organized 

1) 
 اردو میں نثری نظم: اصناِف سخن۔ مقالے کا عنوان: نار کا عنوانیسیم

 0994ر۔ بمقام باڑہ گلی۔ شعبہء اردو، پشاور یونیورسٹی، پشاو: زیِر انتظام

2) 

ادارہ تالیف و ترجمہ : ترجمہ اور اردو میں ترجمہ نگاری۔ مقالے کا عنوان: نار کا عنوانیسیم

 پنجاب یونیورسٹی

 5004شعبہء اردو و اقبالیات، اسالمیہ یونیورسٹی، بہاولپور۔ مارچ : زیِر انتظام

3) 
 ن م راشد ایک زندہ فنکار: ا عنوانسیمینار۔ مقالے ک صدی:ن م راشد: سیمینار کا عنوان

 5000دسمبر50شعبہء اردو، یونیورسٹی اورینٹل کالج، الہور ۔ : زیِر انتظام

4) 

ان کی شاعری کی  :راشد کا تصّوِر فن: ن م راشد سیمینار۔ مقالے کا عنوان: سیمینار کا عنوان

 روشنی میں

 5000دسمبر55جی۔سی یونیورسٹی، الہور۔ : زیِر انتظام

5) 

افتتاحی و خیر : ۔ لیکچر کا عنواندو سو سالہ یوِم وفات سیمینار :میر تقی میر: کا عنوانیمینارس

 کلماتمقدمی 

 5000شعبہء اردو یونیورسٹی اورینٹل کالج، الہور۔ یکم فروری : زیِر انتظام

6) 

بی و مرّوجہ تہذی-ن م راشد: اردو شاعری میں تہذیبی تصور۔ لیکچر کا عنوان: کا عنوانسیمینار

 مذہبی تصورات کا نّقاد

 5000 مئی 2۔ بین االقوامی اسالمی یونیورسٹی، اسالم ٓاباد: زیِر انتظام

7) 
 National Conference on Human Rights :کا عنوانسیمینار

 انسانی حقوق کی علمبردار" اردو شاعری": مقالے کا عنوان

 5005 مارچ 01۔ پنجاب یونیورسٹی، الہوراسٹڈی، اینڈ کلچرل سوشل  انسٹی ٹیوٹ ٓاف: زیِر انتظام

8) 

میراجی : میرا جی صدی ایک روزہ قومی سیمینار۔ مقالے کا عنوان /فیض : کا عنوانسیمینار

 ممدوِح راشد__

 5005 مئی00۔ شعبہء اردو یونیورسٹی اورینٹل کالج، الہور: زیِر انتظام

3.  Local/Departmental: Paper Presented/Participated/Lecture Delivered/Organized 

Sr. No. Descriptions 

1) 
 ادبی تحقیق کے تقاضے: لیکچر کا عنوان۔ (اردو )ایم۔فل: کا عنوان ورکشاپ /سیمینار

 5000۔ بمقام الہور سینٹر، اسالم ٓاباد۔ عالمہ اقبال اوپن یونیورسٹی: زیِر انتظام

2) 
 مسائلکے اردوتدریِس : لیکچر کا عنوان۔ اردو زبان و ادب کی تدریس: سیمینار کا عنوان

 5000مارچ02۔ مورخہچاند باغ سکول، مرید کے: زیِر انتظام

3) 
 حقیقت نگاری، فطرت نگاری، شعور کی رو: ۔ مقالے کا عنوان(اردو)ایم۔فل : ورکشاپ /سیمینار

 5005عالمہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسالم ٓاباد۔ : زیِر انتظام

4) 
 ادبی طریِق تحقیق: ۔ لیکچر کا عنوان(اردو) پی ایچ۔ڈی: کا عنوانورکشاپ  /سیمینار

 5001، الہور۔ خواتین برائے الہور کالج یونیورسٹی : زیِر انتظام

 جدید اردو افسانہ: بعنوان صدارتی خطبہ اردو افسانہ ۔ : کا عنوانسیمینار (5



 5002اکتوبر 10۔ مورخہ اردو جی۔سی یونیورسٹی، فیصل ٓاباد ءشعبہ: زیِر انتظام

6) 
 خاکہ و کتابیات کی تشکیل: ۔ لیکچر کا عنوان(اردو)پی ایچ۔ڈی : کا عنوان ورکشاپ /سیمینار

 5002۔ دسمبر ایجوکیشن یونیورسٹی، الہورشعبہء اردو : زیِر انتظام

7) 
 سیاسی ابعادکے راشد کی شاعری : راشد سیمینار۔ مقالے کا عنوان: سیمینار کا عنوان

 5000دسمبر52حلقہء ارباِب ذوق الہور۔: زیِر انتظام

8) 

قومی ترقی میں اردو : قومی ترقی میں اردو زبان کا کردار۔ لیکچر کا عنوان: کا عنوانسیمینار

 زبان کا کردار

 5005اپریل  02غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ۔ : زیِر انتظام

 

 


