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Curriculum Vitae 
Personal: 

 Name:   Dr. Arif Siddiq   s/o Muhammad Siddiq 

 Date of Birth:   19 January 1969 
 Nationality:   Pakistani        
 CNIC:    90402-0108764-5        

Work Experience: 
 Lecturer, (Permanent) Department of Translation & Interpretation, Faculty of Arabic, 

International Islamic University, Islamabad. (IIUI) (August 2016 todate) 
 Visiting Faculty Member, Department of Translation & Interpretation, Faculty of Arabic, 

International Islamic University, Islamabad. (IIUI) (Sep 2014 to Jun 2016) 
 Correspondent, Qatar News Agency, (QNA) Islamabad (Oct 2011 to Dec 2014 ) 
 Translator, Embassy of the Republic of Iraq, Islamabad. (Dec 2009 to Dec 2012 ) 
 Translator, Royal Embassy of Saudi Arabia, Islamabad. (Jun 2009 to Nov 2009) 
 Head of Arabic Department, L'ecole de Savoir, Islamabad. (Nov 1, 2008 to Jun 2009) 
 Visiting Arabic Language Instructor, to the Faculty and Staff of the Georgetown University, 

School of Foreign Service in Qatar. (Feb 25, 2007 to May 08, 2008) 
 Visiting Lecturer,(Arabic) Islamic Studies Academy in Doha, accredited with Omdurman Islamic 

University, Sudan. (Jan 15, 2007 to May 2007)  
 Subject Specialist (Arabic),Pakistan Education Centre, Doha-Qatar.(April,95 to Jun 08) 
 Honorary Lecturer, National University of Modern Languages, Islamabad. (Aug, 2002) 
 Secretary/Arabic Translator, Cultural Mission, Saudi Embassy, Islamabad.  

 (Nov,94 to Apr,95) 
 Arabic Teacher, Divisional Public School, Shamasabad, Rawalpindi.(Jan,93 to Oct,94) 
 Arabic Teacher, Army Public School, Westridge III, Rawalpindi.(Oct,92 to Dec,92) 

Education: 
 PhD in Arabic, National University of Modern Languages, Islamabad.             Mar 2014 
 Master of Arts in Arabic (Gold Medalist),Quaid-i-Azam University, Pakistan      Jan 1992 
 Master of Arts in Islamic Studies, Punjab University, Pakistan          Dec 1993 
 Bachelor of Arts, Punjab University, Pakistan             Dec 1989 
 Bachelor of Education , AIOU, Pakistan             Dec 1994 
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Additional Courses: 
 IELTS                                                                                                   Nov 2010 
 Graduate Record Examination (GRE) (Arabic) NUML, Islamabad.                     Mar 2010                                                  
 International Computer Driving License(ICDL), Doha             Jan 2007 
 Diploma in Interpretership, National Institute of Modern Languages (NIML) 

   Islamabad, Pakistan              Dec 1989 
 Diploma in Arabic language, NIML                June 1987 
 Certificate in Arabic language, NIML                   Dec 1986 
 Certificate in English Language, NIML               June 1986 
 Three years Arabic by Radio Certificate course, Egypt   

Translations and Publications 

 Translated an Urdu book titled (مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد عالج) into Arabic. 
 Translated a book from Arabic into English titled: "Heritage Treasures from old State of 

Qatar 2". 
 Translated a book “Subjects of Quran” from English into Arabic 
 Authored a Book on Arabic language for school children in 2003.(اللغة العربية لألطفال) 
 Authored numerous newspaper articles in Urdu, English and Arabic languages which were 

published in Pakistan, Qatar and other Arab countries, including the following media: 
 Arrayah, Al-Sharq, Al-Watan, Al-Arab, Gulf Times, Qatar Tribune(Qatari Newspapers) 
 Al-Khaleej, Al-Ittihad. Alarabiya website (UAE Newspapers/website) 
 Jang, Nawa-i-Waqt, Khabrain, Islam, Azkar. (Pakistani Newspapers) 
 Al-Hasan, Al-Farooq, Kashmir Al-Muslima. (Pakistani Arabic Journals) 
 Al-Istiqama (Qatari Magazine) 
 Al-Liwa (Jordanian Weekly)    Family Magazine (Pakistani Magazine) 

Research Articles: 

 “Poetic Citation in the Tafasir of Al-Qutubi and Adwa-ul-Bayan: Linguistic and Syntactical 
Comparative Study (Chapters: Al-Ambiya and Al-Haj), PhD Thesis presented in the National 
University of Modern Languages, Islamabad in 2014.  

 “The Poetic Citation; Its importance and evolution in the commentaries of the Holy Quran” 
published by Majallah-e-Tahqiq, Research journal of the Faculty of Oriental Learning, University of 
the Punjab, Lahore, Pakistan. Vol: 34, Sr. No.93, 2014, P 03-15 . 

Honours/Awards/Achievements: 
 Worked as Media Services Team Leader for the 15th Asian Games, Doha in 2006. 
 Honored by the leading Arabic daily newspaper in Qatar,  “Al Sharq” for my persistent interaction 

and contributions. A letter of appreciation and a memento were awarded to me by the Editor-in-
Chief, Abdul Latif Al Mahmoud in June, 2004. 

 Won a prize for an article in Arabic titled “Real Friendship” from Qatari daily “Al Sharq”. This was 
announced in June ,2001 as the best article of the week. Another article was selected for prize in 
October,2004 by the same daily as the best article. 

 Gold Medal in MA Arabic. 
 Scorer of Arabic essays by the Supreme Education Council (SEC), Qatar for its first and second 

“Qatar Comprehensive Educational Assessment” (QCEA) held in April, 2004 at InterContinental 
Hotel, Doha and in April/May, 2005 at Qatar College of Technology respectively. 

 Carried out two very successful experiments of teaching Arabic language on two young children 
(one girl & one boy) of one-year old. Both of them started speaking excellent Arabic before 
completing their 3rd year of age.  
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List of Arabic articles that appeared in the print media of Qatar: 

 

 مسن و خدامه الثالثة 

 م2007نوفمرب  26يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 سامحة الشيخ طارق مجيل 

 م2007يوليو  1يونيو و  30يف عددهيا الصادرين يف يومي  "الراية"جريدة 

 نجاح خطبة اجلمعة باللغة اإلنجليزية 

 م2007يونيو  7يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 ملشايخ الذين يتحدثون بالعامية؟!!و ماذا عن بعض ا 

 م2007مارس  21يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 أروع مثال لالنضباط و التنظيم و التناسق 

 م2007فرباير  27يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 مدرسة عاملية مفتوحة للجميع 

 م2007فرباير  03يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 وة...هل تذوقت حال 

 م2007يناير  21يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 نعم أنا جبان 

 م2006ديسمرب  27يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 معرفة وزن الروح .. حماولة عابثة 

 م2006نوفمرب  23يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 
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 اإلعالن املبكر إلجازات العيد 

 م2006سبتمرب  17ادر يف يف عددها الص "الراية"جريدة 

 التأخر يف النوم رضره أكثر من نفعه 

 م2006سبتمرب  5يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 فقدان روح الرجولة 

 م2006يونيو  11يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 للجميع احلق وليس إيران فقط 

 م2006يونيو  8يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 بتك و ال ختف من سخرية الناسأظهر موه 

 م2006مايو  30يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 !هل أصبحت أخالقنا عائقا يف سبيل اإلسالم ؟ 

 م2006مايو  25يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 توبة ساحر 

 م2006مايو  21يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 الطفولة الربيئة .. مدرسة للبالغني 

 م2006مايو  10يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 محلوا التلفزيون جزءا من املسؤولية 

 م2006مايو  7يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 رضورة الدين يف حياة اإلنسان 

 م2006ابريل  27يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 االنتصار للنظريات دائام 

 م2006ابريل  23لصادر يف يف عددها ا "الراية"جريدة 

 ابتالء يف الدنيا و آالء يف اآلخرة ..إهنا اإلعاقة .. يا أخي 

 م2006ابريل  15يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 املدارس الدينية اإلسالمية ومائيكل 

 م2006إبريل  9يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 



 (2) أيامها و لياليها 

 م2006ابريل  1ا الصادر يف يف عدده "الراية"جريدة 

 قصة شابني .. زاد اهلل من أمثاهلام 

 م2006مارس  28يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 اآليات القرآنية و نغامت اهلاتف اخللوي 

 م2006مارس  23يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 الواقعة العجيبة 

 م2006مارس  12يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 اللغة العربية الفصحى و احلليب املغشوش 

 م2006مارس  5يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 خطيب جامع حيتذى 

 م2006فرباير  28يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 ! ما يكون احلب للنبي الكريم هكذا 

 م2006فرباير  21يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 اهلل عليه و سلم جيب دفع ثمنها باهظا الرسول صىل اإلساءة املتعمدة إىل 

 م2006فرباير  6يف عددها الصادر يف  "الوطن"جريدة 

 أهيام أثمن يف احلياة الدنيا..؟ 

 م2006يناير  26يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 حتية خاصة إىل رشطة قطر 

 م2006يناير  24يف عددها الصادر يف  "الوطن"جريدة 

  من مأساة كارثة زلزال باكستانصور أخرى 

 م2006يناير  23يف عددها الصادر يف  "الوطن"جريدة 

 أكرب حركة إسالمية يف العامل 

 م2006يناير  12يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 خلق بيئة اللغة العربية الفصحى يف العامل العريب مسؤولية من ؟ 

 م2006يناير  8يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 



 املياسة بني الرباعم يف اجلبال 

 م2005ديسمرب  27يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 عملية تربوية كاملة باملجان 

 م2005ديسمرب  22يف عددها الصادر يف  "الوطن"جريدة 

 أيامها و لياليها 

 م2005ديسمرب  3يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 س!مهمة بوش اإلهلية.. وأزمة مدر 

 م2005 نوفمرب 19يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 ملاذا يستهدف الغرب املدارس الدينية يف باكستان؟ 

 م2005 سبتمرب 21يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 بني أصنام باميان.. والعراق أم احلضارات 

 م2005 يونيو 25يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 عاما 11ظار نعمة األوالد .. و انت 

 م2005ابريل   16يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 عاشت جريدة الرشق 

 م2005 مارس 21يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

  مقال فائز (    و يف النهاية نحصد ما نزرعه بأيدينا( 

 م2004 أكتوبر 25يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 عن الرتبية املعاكسات نتاج الفرتاق التعليم 

 م2004 سبتمرب 8يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 إهنم مذعورون من ظلهم 

 م2004 يوليو 17يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 حمادثة اخلبريين.. العسكري الباكستاين واإلقتصادي اهلندي 

 م2004 يونيو 2يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 خ الشائع مليالد و وفاة الرسول عليه الصالة و السالمباحث باكستاين ينفي التاري 

 م2004ابريل  24يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 



 قوة الوحدة 

 م2004فرباير  28يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 !!عبد القدير خان.. السارق 

 م2004 فرباير 18يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 ارعة عىل ساحة جنوب آسيامصري كشمري وتطورات متس 

 م2004فرباير  9يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 قمة ))سارك(( واحللول املرتقبة بني باكستان واهلند 

 م2004 يناير 21يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 خطوة نحو حل قضية كشمري 

 م2003 ديسمرب 13يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 اهلند ليست وليدة اليومعالقة إرسائيل ب 

 م2003 أكتوبر 4يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 العراق مهم جدا إيقاف احلرب عىل 

 م2003فرباير  14يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 زيارة رئيس الوزراء الباكستاين للخليج 

 م2003 يناير 28يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 املسلمون عرضة حقيقية لإلرهاب 

 م2003يناير  24يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 دكتور عبد القدير خان... بطل العامل اإلسالمي 

 م2002 أكتوبر 24يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 االستفتاء العام وليست االنتخابات 

 م2002 أكتوبر 11يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 راجعت اهلند أخريات 

 م2002 يونيو 23يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

  عالمات فارقة 

 م2002يونيو  8يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 



 أليست باكستان جزءا من العامل اإلسالمي ؟ 

 م2002يونيو  3يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 هتديدات هندية جديدة لباكستان 

 م2002 مايو 22يف عددها الصادر يف  "يةالرا"جريدة 

 إقبال.. شاعر األبعاد املتعددة 

 م2002ابريل  25يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 أمتنا اإلسالمية ما زالت حية 

 م2002مارس  3يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 اجلنرال مرشف وزيارته ألمريكا 

 م2002فرباير  25يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 نضال الشعب الكشمريي مرشوع وال عالقة له باإلرهاب 

 م2002فرباير  6يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 اجلنرال مرشف ومصافحته املفاجئة 

 م2002 يناير  9يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 بوادر احلرب بني اجلارتني النوويتني 

 م2002يناير  2يف  يف عددها الصادر "الراية"جريدة 

 القائد األعظم حممد عيل جناح 

 م2001 ديسمرب 26يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 إفطار وسحور بالقنابل 

 م2001 ديسمرب 10يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 ليس املسلم عالمة اإلرهاب 

 م2001نوفمرب  20يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

  القرضاوي مبني عىل الصحةما قاله الشيخ 

 م2001يونيو  14يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 مقال فائز (        الصداقة احلقيقية ( 

 م2001يونيو  13يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 



 الدين و أقسامه عندنا 

 م2001يونيو  1يف عددها الصادر يف  "الوطن"جريدة 

 تغضب أمريكاالصينية -العالقات الباكستانية 

 م2001مايو  28يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 مسلمون ..و خيجلون من احلق 

 م2001مايو  12يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 (مقال فائز )       سبل مواجهة اخرتاق حصن األرسة 

 م2001ابريل  20يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 هنيئا لقطر والبحرين 

 م2001إبريل  4يف عددها الصادر يف  "لرايةا"جريدة 

 ملاذا يرصخ العامل يف وجه طالبان؟ 

 م2001مارس  22يف عددها الصادر يف  "الوطن"جريدة 

 خمافة اهلل اقرص طريق لرتسيخ األمن يف العامل 

 م2001فرباير  17يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 آيات اهلل يف خلق اإلنسان 

 م2001يناير  24ددها الصادر يف يف ع "الرشق"جريدة 

 ! اإلنسان املعارص أطول عمرا 

 م2001يناير  15يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 ضيوف الرمحن.. تسهيالت وخدمات البد منها 

 م2001يناير  10يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 التفكري قدر البصرية و التفاوت يف قدرة املشاهدة 

 م2001يناير  1عددها الصادر يف  يف "الرشق"جريدة 

 عندما يصبح التخفف من املالبس رقيا و تقدما 

 م2000نوفمرب  26يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 قضية كشمري بني األمم املتحدة واملؤمتر اإلسالمي 

 م2000نوفمرب  10يف عددها الصادر يف  "الوطن"جريدة 



 اإلرهايب األكرب عىل وجه األرض 

 م2000نوفمرب  2يف عددها الصادر يف  "لرشقا"جريدة 

 اقرتاحات برويز وترصفات فاجبائي 

 م2000سبتمرب  19يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 كيف يعيش املسلم حياته 

 م2000يوليو  23يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 العالمة لدهيانوي ودوره يف حماربة القاديانية 

 م2000يونيو  22الصادر يف  يف عددها "الرشق"جريدة 

 باكستان النووية.. مفخرة للعامل اإلسالمي 

 م2000يونيو  20يف عددها الصادر يف  "الرشق"جريدة 

 تقدم الصحابة يفوق التقدم احلايل 

 م2000يونيو  16يف عددها الصادر يف  "الراية"جريدة 

 23 مارس يوم مهم يف تاريخ باكستان 

 م2000مارس  24در يف يف عددها الصا "الراية"جريدة 

 كشمري.. قصة استعامر استيطاين طال أمده 

 م2000فرباير  5يف عددها الصادر يف  "الوطن"جريدة 

کالم  ے والے اردو 
 
ون ع ہ 

ئ  ا ں س  امہ اسالم می   روزن 

 ئ2002سال 

رورت1
 
ی ت و ض م کی اہ  ا وار  ڈی  ں می   ۔ عرب ممالک می 

کی وں؟2 اعت  کی اس  روں  ب 
 
کی خ م 

 
رائ  ۔ ج 

سان3
 
 ۔ ان

طر آمد۔ عالم اس 4
 
کی ق ان  دی ر خ 

ر عی د الق 
رو ڈاکب  ب   الم کے ہ 

 ئ2003سال 

م5 ی اور ہ 
 
رق
 
کی ی ہم 

ی ہللا عن 
 
کرام رض  ۔ صحاب ہ 

 ئ2005سال 

ا6 ڈی  ات اور عرب می  علق 
ل ت  ی 

اک اسرائ   ۔ ی 



 ئ2009سال 

ادات7 ی صاخب کے ارس 
 
اب ی زی ان اور حق   ۔ عرب 

ے؟8 ی ہ 
 
ن
 
کت عداد 

کی ت  ات  ی آی 
 
رآب
 
 ۔ ق

ہ9 ے اور می وسط طن ق  صوب 
ی من 

 
 ۔ خکومن

کر دی ں10 د  ی  ج ئ 
 
کوری کی  ی وں 

کارروائ  کی  گردی  ت  ش   ۔ دہ 

ہد11 دوج  ی خ 
 
اب ری 

 
ط
 
ا ت دی ی  سی  دت ن   ۔ س 

کا دارالحکومت12 ت 
 
اف ق 

ی ت   ۔ عرب 

 ئ2010سال 

ائ13 سق 
 
ماز است  ۔ ن 

مارا سلوک14 ھ ہ 
 
ومی لی اس کے سات

 
 ۔ق

کا دار الحکمۃ15 طر اکت سوی ں صدی 
 
 ۔ ق

داری16 کی ان مای  اسم   ۔ خ 

اد روب ہ17
ض  مارا من   ۔ ہ 

ی زی  18 ی مدارس۔ عرب 
 
ن ئ  ان کے د اکسی   ان اور ی 

عمال19
لط اسن  کا ع  اظ  د الق  ی  ے والے چ 

 
وب عمال ہ 

 ۔ روزمرہ اسن 

ے؟20 روری ہ 
 
کی وں ض دی  ی  ائ  کی ی  ت 

 
 ۔ وف

طر21
 
 ۔ مصحف ق

علی م22
ت 
ں عصری  ی مدارس می 

 
ن ئ   ۔ د

عہ23
 
اک واق ی 

 
رئ وب ہ۔۔ ای ک عب 

 
کی ت ادوگر   ۔ خ 

ں؟24 ی  ے ہ 
 
کرب کس طرح  م  دی ہ  ی  ائ  کی ی  ت 

 
 ۔ وف

کی ی ات25 ا   ۔ مرد دای 

ے26
 
اب ارت خ  مارے سق  ب رون ممالک ہ   ۔ ب 

ل27
ہ مسای 

ت 
 
ود ساخ

 
ادت وں کے خ  ۔ س 

ہ28 حق 
 
ک ی ے ای  لئ  ہی وں کے  ی ب 

 
ھاب الب ت  ری ن سی 

 
ای  ۔ می 

گا؟29 ے 
 
اب ا خ  ال دی  کو خ  م  کرئ  رآن 

 
ا ق کی   ۔ 

ا دو30 ی  م ئ 
 
کا وزی ر اعظ ان  اکسی  کو ی  ن  اض حسی   ۔ ملک ری 

رات31
 
حان کے مرت ض ی ر ای ی رج  ن 

 ۔ مذہ 



وزے32 لر خ   ۔ ی رای 

کام۔ اسالم آ33 مے ی ر  رج 
 
ی کے اردو ی رطن 

 
ر ق سب 

 
ف
ں ت  اد می   ی 

مر34
کا ن   ت 

ی کی مح ماعت  ی ج 
 
غ ن   ل
ی  ۔ ئ 

کماالت35 ماعت کے  ی ج 
 
غ ن   ل
ی  ۔ ئ 

 ئ2011سال 

صور36
کا ت  م  وئ 

 
ق
مسی ت 

 
ی س

 
ن
 ۔ ئ 

کا روب ہ 37 ت ہ داروں  ع اور رش 
 
کا موق ادی   ۔ س 

ھدت ب ہ االعدائ38
 
ل ما س

ض 
 ۔ الف 

ن39 ز سر زمی  ب 
 
ے ای ک زرخ لئ  ی زی ان کے  ان۔۔۔۔عرب  اکسی   ۔ ی 

ی40
 
کہاب کی  الی از   ۔ عالمی خ 

حان41 ا رج 
دلی  ں ی  ی مدارس کے ی ارے می 

 
ن ئ  ان کے د اکسی   ۔ ی 
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