
روانشناسیفقه و حقوق اسالمیعلوم قرآن و حدیثعلوم و معارف قرآنعلوم حدیثساعتتاریخروز

زبان انگلیسیزبان انگلیسی عمومیزبان انگلیسیزبان خارجیزبان خارجی08:30

--(1)تفسیر ترتیبی قرآن --10:00

(مبدأ و معاد) (1)انديشه اسالمی (1)زبان تخصصی زبان تخصصی(1)زبان تخصصی (1)زبان تخصصی 11:30

آشنايی با فلسفه اسالمی-تاريخ حديثتاريخ حديث-14:00

--آيین ويرايش متون علمی (1)اصول فقه  (1)اصول فقه 15:30

-درايه الحديثمصطلح الحديثمصطلحات حديثی اصطالحات حديثی08:30

--اختالف الحديث- اختالف حديث10:00

دانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیت11:30

--توثیق و تضعیف- توثیقات عام وخاص14:00

-(2)زبان تخصصی متون تخصصی مطالعات قرآن و حديث به زبان انگلیسی(2)  زبان تخصصی (2) زبان تخصصی 15:30

روانشناسی دين(2)ادبیات عرب (1)صرف کاربردی -(1)صرف عربی 08:30

--رابطه قرآن و سنت--10:00

-صرف و نحو کاربردی (3)ادبیات عرب -اعراب قرآناعراب قرآن و حديث11:30

احساس و ادراک-آشنايی با اديان بزرگ و کتب آسمانیآشنايی با اديان توحیدی آشنايی با اديان توحیدی14:00

(4) نحو عربی 15:30

(3) نحو عربی 

---(4) نحو عربی 

-فقه تطبیقی-(2)صرف عربی (2)صرف عربی 08:30

-جريان شناسی مطالعات حديثی معاصر--10:00

-عدل و معاد (3)کالم (3)کالم و عقايد (5)کالم و عقايد 11:30

-مقدمه علم حقوق(2)علوم بالغی و زيبايی شناختی قرآن (2)علوم بالغی (2)علوم بالغی 14:00

-(1)کالم (داللت های قرآنی) (4)علوم قرآنی (1)کالم و عقايد -15:30

روان سنجی( و بعد از آن98ورودی مهر)(1)اصول فقه ---08:30

--(وحی ، نزول  ) (1)علوم قرآنی تاريخ عصر بعثت تاريخ عصر بعثت10:00

-حقوق جزای عمومی-قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه هاقرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها11:30

آمار استنباطی-کتاب شناسی و مآخذ شناسی علوم اسالمی با تکیه بر مطالعات قرآن و حديث--14:00

---(2) تاريخ حديث شیعه 15:30

---(1) نحو عربی مبادی نظری و تطبیقی سند شناسی08:30

-آئین دادرسی مدنی-(2)علوم قرآن -10:00

(نبوت و امامت)2انديشه اسالمی-مهارت های آموزش و ترويج قرآن--11:30

--روانخوانی و تجويد مقدماتیتجويد و آواشناسیتجويد و آواشناسی14:00

-مبانی اصول فقه--(1)تاريخ تشیع 15:30

-(2)فلسفه اسالمی (3)تفسیر ترتیبی قرآن --08:30

انقالب اسالمی-انقالب اسالمیانقالب اسالمیانقالب اسالمی10:00

-(1)ادبیات عرب --(1) تاريخ حديث شیعه 11:30

--مشکل الحديث- مشکل الحديث14:00

-(علوم بالغت) (4)ادبیات عرب -يالغت قرآن-15:30

آسیب شناسی اجتماعی(1)فقه ---08:30

--(2)فقه الحديث --10:00

-(2)حقوق مدنی ---11:30

تاريخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن--( 3) مکالمه عربی ( 3) مکالمه عربی 14:00

--روش تحقیق در علوم قرآن و حديث روش تحقیق روش تحقیق15:30

08:30-----

--روش شناسی مطالعات حديثی بینا رشته ای--10:00

-(4)زبان تخصصی مآخذ شناسی حديثمنابع حديث-11:30

-(98ورودی قبل از مهر)(1)اصول فقه کلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی(2)اصول فقه (2)اصول فقه 14:00

تاريخ تحلیلی صدر اسالم(1)حقوق جزای اختصاصی تاريخ تحلیلی اسالم--15:30

1399/04/21شنبه

1399/04/29یکشنبه

1399/04/30دوشنبه

1399/04/24سه شنبه

1399/04/25چهارشنبه

1399/04/26پنج شنبه

1399/04/28شنبه

مقطع کارشناسی  - (982) 98-99جدول زمان بندی آزمون های پایان نیم سال دوم تحصیلی 

1399/04/22یکشنبه

1399/04/23دوشنبه



روانشناسیفقه و حقوق اسالمیعلوم قرآن و حدیثعلوم و معارف قرآنعلوم حدیثساعتتاریخروز

مقطع کارشناسی  - (982) 98-99جدول زمان بندی آزمون های پایان نیم سال دوم تحصیلی 

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی(1)حقوق مدنی ---08:30

--(1)تفسیر موضوعی قرآن (2)تفسیر موضوعی -10:00

-(2)فقه -سیره پیشوايان دينیسیره پیشوايان دينی11:30

روانشناسی اجتماعی--(4)صرف عربی (4)صرف عربی 14:00

زبان فارسیادبیات فارسیزبان فارسیفارسیفارسی15:30

(1)آسیب شناسی روانی ---(2) نحو عربی 08:30

فلسفه علم روانشناسی(7)فقه (2)قرائت و ترجمه متون تخصصی --10:00

تربیت بدنیتربیت بدنیتربیت بدنیتربیت بدنیتربیت بدنی11:30

(1)متون روانشناسی به انگلیسی -(2)تفسیر موضوعی قرآن (3)تفسیر موضوعی -14:00

-(3)حقوق مدنی ---15:30

روانشناسی شخصیت-- قرائت و درک متون معاصر عربی قرائت و درک متون معاصر08:30

--اصول و مقدمات تفسیر--10:00

-(4)اصول فقه -(1) منطق 11:30

--4فقه الحديث --14:00

-(4)فقه (1)نحو کاربردی --15:30

-تاريخ فقه و فقها---08:30

-مراکز پژوهش قرآن و حديث در ايران و جهان(1)ترجمۀ قرآن -10:00

-(3)فقه ---11:30

(1)روانشناسی تحولی (2)حقوق تجارت ---14:00

روانشناسی جنسیت-(2)صرف کاربردی -(2) صرف عربی 15:30

روانشناسی شناختی-مبانی شناخت حديث از ديدگاه فريقین- مبانی شناخت حديث از ديدگاه فريقین08:30

(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمیتعلیم و تربیت اسالمی-  اخالق  اخالق10:00

-آيین دادرسی کیفری---11:30

--آيین نگارش متون علمی--14:00

-(5)فقه مفردات قرآنمفردات قرآن-15:30

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوانحقوق بین الملل خصوصی---08:30

--تحقیق موضوعی در حديث--10:00

مبانی راهنمايی و مشاوره(2)منطق ---11:30

2مباحث اساسی در روانشناسی----14:00

---(4)تفسیر ترتیبی (2)منطق 15:30

انگیزش و هیجانآشنايی با صحیفه سجاديه، ادعیه و زيارات--08:30

---(1) مکالمه عربی(1) مکالمه عربی10:00

-(8)فقه --(1) نحو عربی 11:30

--(مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ) (3)علوم قرآنی (2) مکالمه عربی(2) مکالمه عربی14:00

-(2)اصول فقه (اعجاز، تحريف ناپذيری) (2)علوم قرآنی --15:30

1399/04/31سه شنبه

1399/05/01چهارشنبه

1399/05/04شنبه

1399/05/08چهارشنبه

1399/05/05یکشنبه

1399/05/06دوشنبه

1399/05/07سه شنبه


