دروس ارائه

شده مقطع دکتری در نیمسال  962دانشگاه قرآن و حدیث (حضوری قم)

کد درس

رشته

کد ارائه

عنوان درس

ورودی

استاد

روز کالس

ساعت کالس

روز آزمون

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1409051004

مدرسی معارف اسالمی گرایش اخالق

96224001

فلسفه اخالق

961

هادی صادقی

شنبه

 14تا 16

شنبه

1397/04/08

10:30

1409050503

مدرسی معارف اسالمی گرایش اخالق

96224002

معارف نظری قرآن

961

محمد رنجبر حسینی

یک شنبه

 10تا 12

پنج شنبه

1397/03/31

10:30

1409050506

مدرسی معارف اسالمی گرایش اخالق

96224003

اخالق عقلی و فلسفی

961

محمد تقی سبحانی نیا

یک شنبه

 14تا 16

دوشنبه

1397/04/03

10:30

1409050502

مدرسی معارف اسالمی گرایش اخالق

96224004

حقوق اساسی در جمهوری اسالمی ایران

961

حسین جوان آراسته

شنبه

 16تا 18

یک شنبه 1397/03/27

10:30

1407000506

معارف نهج البالغه

96224005

نظام دولت و حکومت در نهج البالغه()1

961

کاظم قاضی زاده

یک شنبه

 14تا 16

شنبه

1397/04/08

10:30

1407000504

معارف نهج البالغه

96224006

تاریخ در نهج البالغه

961

سید محمدکاظم سیدطباطبایی

یک شنبه

 10تا 12

پنج شنبه

1397/03/31

10:30

1407000503

معارف نهج البالغه

96224007

معرفت شناسی دین در نهج البالغه

961

شعبان نصرتی

یک شنبه

 8تا 10

یک شنبه 1397/03/27

10:30

1407000502

معارف نهج البالغه

96224008

روش شناسی شروح نهج البالغه

961

مهدی مردانی

یک شنبه

 16تا 18

دوشنبه

1397/04/03

10:30

1405000503

علوم قرآن و حدیث

96224009

زبان قرآن

961

علیرضا قائمی نیا

یک شنبه

 10تا 12

شنبه

1397/04/01

10:30

1405000512

علوم قرآن و حدیث

96224010

تفسیر قرآن ()2

961

محمد مرادی

یک شنبه

 14تا 16

چهارشنبه 1397/04/05

10:30

1405000508

علوم قرآن و حدیث

96224011

نقدو بررسی احادیث موضوعه

961

عباس پسندیده

یک شنبه

 8تا 10

سه شنبه

1397/03/29

10:30

1416000503

کالم امامیه

96224012

افعال الهی

961

محمدتقی سبحانی

چهارشنبه

 10تا 12

سه شنبه

1397/03/29

10:30

1416000509

کالم امامیه

96224013

مسائل کالمی بین المذاهب

961

رسول رضوی

چهارشنبه

 14تا ( 18یک هفته در میان)

چهارشنبه 1397/04/05

10:30

1416000506

کالم امامیه

96224014

انسان شناسی

961

مهدی نصرتیان اهور

چهارشنبه

 14تا ( 18یک هفته در میان)

1397/04/01

10:30

1405000510

علوم قرآن و حدیث

96224015

رساله

1416000510

کالم امامیه

96224016

رساله

1407000512

علوم و معارف نهج البالغه

96224017

رساله

1409070510

مدرسی معارف اسالمی

96224018

رساله

1409050510

مدرسی معارف اسالمی

96224019

رساله

1400000001

مدرسی معارف اسالمی(قرآن و متون)

96224020

آزمون جامع دکتری

 1400000001مدرسی معارف اسالمی(اخالق اسالمی)

96224021

آزمون جامع دکتری

1400000001

کالم امامیه

96224022

آزمون جامع دکتری

1400000001

علوم قرآن و حدیث

96224023

آزمون جامع دکتری

1400000001

علوم و معارف نهجالبالغه

96224024

آزمون جامع دکتری

شنبه

دروس ارائه

شده مقطع دکتری در نیمسال  962دانشگاه قرآن و حدیث (حضوری قم)

کد درس

رشته

کد ارائه

عنوان درس

1400000001

علوم حدیث تطبیقی

96224025

آزمون جامع دکتری

1400000001

تفسیر تطبیقی

96224026

آزمون جامع دکتری

1400000002

مدرسی معارف اسالمی(قرآن و متون)

96224027

زبان جایگزین تافل

 1400000002مدرسی معارف اسالمی(اخالق اسالمی)

96224028

زبان جایگزین تافل

1400000002

کالم امامیه

96224029

زبان جایگزین تافل

1400000002

علوم قرآن و حدیث

96224030

زبان جایگزین تافل

1400000002

علوم و معارف نهجالبالغه

96224031

زبان جایگزین تافل

1400000002

علوم حدیث تطبیقی

96224032

زبان جایگزین تافل

1400000002

تفسیر تطبیقی

96224033

زبان جایگزین تافل

ورودی

استاد

روز کالس

ساعت کالس

روز آزمون

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

