برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

فقه و حقوق کارشناسی()951-941-931
ایام هفته

تاریخ

شنبه

1395/10/11

قرآن و حدیث کارشناسی()951-941-931-922-921
قرآن و حدیث ارشد()951-941

فقه و حقوق ارشد()951-941

معارف نهج البالغه ارشد()951-941

تفسیر روایی کارشناسی ارشد ()951-941

8:00 - 9:00

10:15 -11:15

8:00 - 9:00

10:15 -11:15

8:00 - 9:00

حقوق کار ()931

نحو)941(3
نحو)951(1

ترجمه عربی به فارسی)922-921(2
تجزیه و ترکیب)931(2

جایگاه حدیث در علوم مختلف(ارشد خ )951
جایگاه حدیث در علوم مختلف(ارشد ب )951

مبانی جرح و تعدیل( 951خ)

آسیب شناسی تفسیر روایی()941

قواعد فقه(2ارشد )941
فقه استداللی(1ارشد )951

مکالمه عربی)932(2
مکالمه عربی)941(1

تفسیر( 3ارشد )941

آسیب شناسی حدیث()941
مبانی جرح و تعدیل( 951ب)

روش فهم حدیث()951

حقوق بین الملل خصوصی()941

انشاء)922-921(1
جوامع حدیثی ()931

دانش حدیث (ارشد خ )951

مبانی فهم نهج البالغه( 951خ)

روش تحقیق(ارشد )951

عقاید)941-932(2
فقه الحدیث(ارشد )941

علوم قرآنی (1ارشد ب )951

چهارشنبه 1395/10/15

علوم بالغی)931(1
اصول فقه)941(2

تاریخ فقه و فقهاء()951

قرائت متون علوم قرآن و تفسیر()922-921
علوم قرآن)931(2

پنج شنبه 1395/10/16

مباحث اصول(1ارشد )951

فقه استداللی (3ارشد )941

مبادی اصول فقه()941-932
علوم قرآنی(1ارشد خ )951
بررسی آراء و نظریات(ارشد )941

صرف )941(3
صرف)951(1

فقه )931(4

قرائت متون ادبی قبل و بعد از اسالم()922-921

مباحث اصول(3ارشد )941
آیات االحکام(ارشد )951

علوم قرآن)931(4
تاریخ قرآن(ارشد خ )951
تاریخ قرآن (ارشد ب )951

حقوق تجارت)931(2
حقوق جزای عمومی()941

علوم بالغی)922-921(1
مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشته(ارشد )941

تاریخ حدیث)932(2
تجزیه و ترکیب)941(1

تاریخ حدیث ( ارشد خ )951

مفردات قرآن (ارشد ب )951

چهارشنبه 1395/10/22

حقوق جزار اختصاصی )931(1

فقه)941(2
ادبیات فارسی()951

اعراب قرآن)922-921(1
زبان تخصصی)931(3

مفردات قرآن()932
نحو)941(3

زبان انگلیسی()941
روش تحقیق( 951ب)

پنج شنبه 1395/10/23

فقه تطبیقی(ارشد )941
مقدمه علم حقوق(ارشد )951

حقوق اساسی()951

روش تحقیق()941
تاریخ حدیث(ارشد ب )951
زبان تخصصی(ارشد )941

تربیت بدنی()932-922-921
تفسیر(1ارشد خ )951

کتاب شناسی نهج (951خ)
کتابشناسی نهج( 951ب)

مفردات قرآن()951

زبان تخصصی )931(3
زبان تخصصی)941(1

زبان عمومی()951

علوم قرآن )922-921(5
تفسیر)931(2
مفردات قرآن(ارشد خ )951

علوم قرآن)932(2
(مفردات قرآن()941

نقد متن و بررسی شبهات()941
روش تحقیق (951خ)

روش تحقیق()951

فلسفه اسالمی )931(1
علوم قرآن()951

سبک های تالوقت و حفظ قرآن()932

بررسی متون تخصصی از جهت فن و اعراب(ارشد )941

یک شنبه 1395/10/12

دوشنبه 1395/10/13

حقوق مدنی()931
مقدمه علم حقوق()951

سه شنبه 1395/10/14

جمعه

1395/10/17

شنبه

1395/10/18

یک شنبه 1395/10/19

دوشنبه 1395/10/20

تعلیم و تربیت اسالمی()951

سه شنبه 1395/10/21

جمعه

1395/10/24

شنبه

1395/10/25

یک شنبه 1395/10/26

دوشنبه 1395/10/27

کالم)941(3
کالم )951(1

سه شنبه 1395/10/28

آیین دادرسی کیفری()931

ایام هفته

تاریخ

شنبه

1395/10/11

9:00-10:00

دوشنبه 1395/10/13

جمعه

1395/10/17

قرائت متن و واژه شناسی() 951

تاریخ تفسیر()951

مبانی احتجاج ()941

زبان تخصصی()941
اصول و مقدمات تفسیر()951

تاریخ تحلیلی (951خ)
رابطه نهح با قرآن()941
تاریخ تحلیلی ( 951ب)

تاریخ علم کالم  951(1ب)

فلسفه اخالق ( اخالق )951
نظام دولت و حکومت(1نهج )941

جوامع حدیثی کهم و متاخر شیعه(قرآن )951
آراء معاصران در حوزه قرآن و حدیث(قرآن)941
علوم نهج البالغه(نهج)951

اخالق عقلی و فلسفی(اخالق )951
اسماء و صفات الهی(کالم )951
افعال الهی(کالم )941

تاریخ علم کالم(951خ)

مسائل جدید کالمی()941
تفسیر روایی تطبیقی()941
روش های تفسیری()951

کتاب شناسی احادیث اعتقادی ( 951ب)

کالم قدیم )951(1

شناخت نهج البالغه(اخالق )951
تاویل شناسی نهج(نهج )941

مبانی فهم احادیث  951خ)
تفسیر(قرآن )951
زبان نهج البالغه(نهج )951

روش تحقیق)941(2

کتاب شناسی احادیث اعتقادی( 951خ)

توحید در قرآن و حدیث( 951ب)

اخالق عرفانی(اخالق )941
دین شناسی تطبیقی(کالم )951
جهان شناسی(کالم )941
کالم جدید(اخالق )951
جامعه شناسی در نهج البالغه(نهج)941

علم و معرفت در قرآن و حدیث( 951خ)

دانش حدیث( 951ب)

کارگاه آموشی و پژوهشی نهج البالغه(نهج )951
فلسفه اخالق در اسالم(اخالق)941

روش تحقیق)951(1

روش تحقیق )941(2

معرفت شناسی دین در نهج البالغه(نهج )941

زبان خارجی()941
دانش حدیث(ارشد ب )951

14:00-15:00

9:00-10:00

روش نقد( 941اختصاصی)
روش نقد( 941سراسری)

نظام سیاسی()951

مسلک سیاسی( 941اختصاصی)
مسلک سیاسی( 941سراسری)

کالم جدید()951

فقه مقارن( 941اختصاصی)
فقه مقارن( 941سراسری)

روش تحقیق()951

روان شناسی

ارتباطات ()951 - 941

مکاتب عرفان عملی

مبانی و ساختار اخالق اسالمی

چهارشنبه 1395/10/15
پنج شنبه 1395/10/16

رجال(قرآن )951
احادیث موضوعه(قرآن)941
مبانی فهم نهج البالغه(نهج )951
فرهنگ و تمدن اسالمی(اخالق )941
فلسفه اسالمی(کالم )951
مهدویت(کالم )941

توحید در قرآن و حدیث ( 951خ)

عرفان و دعا()941

14:00-15:00

اخالق تطبیقی

کالم قدیم( 951خ)

متن خوانی و ترجمه()941
مبانی فهم نهج( 951ب)

صرف)932(2
صرف ()941

منطق)941(1

سه شنبه 1395/10/14

معاد در قرآن و حدیث()941

مبانی فهم احادیث اعتقادی( 951ب)

علوم حدیث(اخالق )951
نظام دولت و حکومت (2نهج )941

تفسیر آیات گزیده()941

فقه الحدیث)931()922-921(1
تفسیر(1ارشد ب )951

تفسیر)932(1

یک شنبه 1395/10/12

10:15 -11:15

8:00 - 9:00

10:15 -11:15

10:15 -11:15

امامت در قرآن و حدیث()941

مباحث اعتقادی )941(2
قرائت متن و واژه شناسی( 951ب)

تفسیر)931-922-921(3
منطق()941
روش تحقیق(ارشد خ )951
روش تحقیق(ارشد ب )951

اخالق کارشناسی ارشد()941

8:00 - 9:00 10:15 -11:15

کالم

دکتری

9:00-10:00

14:00-15:00

9:00-10:00

14:00-15:00

9:00-10:00

14:00-15:00

11:00-12:00

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

شنبه

1395/10/18

زبان تخصصی()951

روان شناسی تربیتی
چنگ روانی( 941اختصاصی)
جنگ روانی( 941سراسری)

یک شنبه 1395/10/19
دوشنبه 1395/10/20
سه شنبه 1395/10/21

اخالق کاربردی 2

مبانی ارتباطات()951

چهارشنبه 1395/10/22
پنج شنبه 1395/10/23
جمعه

1395/10/24

شنبه

1395/10/25

یک شنبه 1395/10/26

روش ترجمه()951

مدیریت فرهنگی()951

