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کارشناسی ارشد1396/10/1615:30شنبهتمام ورودي ها1305000701علوم قرآن و حدیثعلم رجال

کارشناسی1396/11/0108:30یکشنبهتمام ورودي ها1201000402علوم حدیث  اخالق

کارشناسی1396/10/1810:30دوشنبهاز ابتدا تا قبل از 1201000417891علوم حدیث آشنایی با عرفان و تصوف

کارشناسی1396/10/2010:30چهار شنبهاز ابتدا تا قبل از 1201000509891علوم حدیث توثیق و تضعیف

کارشناسی1396/10/2013:30چهار شنبهاز ابتدا تا قبل از 1201000513891علوم حدیث سند شناسی احادیث

کارشناسی1396/10/2008:30چهار شنبهورودي 921 به قبل1201000427علوم حدیث صرف عربی (2)- قبل از 921

کارشناسی1396/10/3010:30 شنبهاز ابتدا تا قبل از 1201000512891علوم حدیث کتب رجال اهل سنت

کارشناسی1396/10/2510:30دوشنبهاز ابتدا تا قبل از 1201000511891علوم حدیث کتب رجال شیعه

کارشناسی1396/10/3008:30 شنبهاز ابتدا تا قبل از 1201000414891علوم حدیث کالم و عقاید (3)

کارشناسی1396/10/2708:30چهار شنبهتمام ورودي ها1201000435علوم حدیث مکالمه عربی(2)

کارشناسی1396/10/2310:30شنبهاز ورودي 921 به بعد1201000451علوم حدیث نحو عربی (2)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/1808:30دوشنبهورودي 921 به قبل1201000429علوم حدیث نحو عربی (2)- قبل از 921

کارشناسی1396/10/1808:30دوشنبهاز ورودي 921 به بعد1201000452علوم حدیث نحو عربی (3)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/2008:30چهار شنبهتمام ورودي ها1201000101علوم حدیثانقالب اسالمی

کارشناسی1396/10/2508:30دوشنبهاز ورودي 921 به بعد1201000454علوم حدیثصرف عربی (2)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/2008:30چهار شنبهتمام ورودي ها1219000306علوم قرآن و حدیثانقالب اسالمی

کارشناسی1396/10/2808:30پنج شنبهتمام ورودي ها1219000305علوم قرآن و حدیثدانش خانواده و جمعیت

کارشناسی1396/10/2410:30یکشنبهتمام ورودي ها1219000517علوم قرآن و حدیثعلوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن (1)

کارشناسی1396/10/2610:30سه شنبهتمام ورودي ها1219000505علوم قرآن و حدیثعلوم قرآنی (1) ( وحی ، نزول )

کارشناسی1396/11/0108:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000402علوم و معارف قرآن  اخالق

کارشناسی1396/10/2008:30چهار شنبهورودي 921 به قبل1202000427علوم و معارف قرآن صرف عربی (2)- قبل از 921

کارشناسی1396/10/2708:30چهار شنبهتمام ورودي ها1202000435علوم و معارف قرآن مکالمه عربی(2)

کارشناسی1396/10/2310:30شنبهاز ورودي 921 به بعد1202000446علوم و معارف قرآن نحو عربی (2)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/1808:30دوشنبهورودي 921 به قبل1202000429علوم و معارف قرآن نحو عربی (2)- قبل از 921

کارشناسی1396/10/1808:30دوشنبهاز ورودي 921 به بعد1202000447علوم و معارف قرآن نحو عربی (3)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/2008:30چهار شنبهتمام ورودي ها1202000101علوم و معارف قرآنانقالب اسالمی

کارشناسی1396/10/1810:30دوشنبهتمام ورودي ها1202000440علوم و معارف قرآنآشنایی با وحی و کتب آسمانی

کارشناسی1396/10/2010:30چهار شنبهتمام ورودي ها1202000404علوم و معارف قرآنتاریخ تشیع 

کارشناسی1396/10/2510:30دوشنبهتمام ورودي ها1202000442علوم و معارف قرآنسبکهاي تالوت و حفظ قرآن

کارشناسی1396/10/2508:30دوشنبهاز ورودي 921 به بعد1202000450علوم و معارف قرآنصرف عربی (2)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/3010:30 شنبهتمام ورودي ها1202000507علوم و معارف قرآنعلوم قرآن (1)

کارشناسی1396/10/2710:30چهار شنبهتمام ورودي ها1202000419علوم و معارف قرآنمنابع حدیث

کارشناسی1396/10/1613:30شنبهتمام ورودي ها1203000404فقه و حقوق اسالمیادبیات عرب (4) علوم بالغت

کارشناسی1396/10/2808:30پنج شنبهتمام ورودي ها1203000308فقه و حقوق اسالمیدانش خانواده و جمعیت
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