برنامۀ امتحانات پايان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی  59ـ  59مقاطع کارشناسی دانشکده اصولالدين قم
فقه و حقوق اسالمی

تاريخ امتحان

ساعت امتحان
مقاطع کارشناسی
رأس ساعت  5صبح

سهشنبه 59/30/12

فقه و حقوق اسالمی

فقه و حقوق اسالمی

کارشناسی خواهران مهر  59کارشناسی خواهران مهر  59کارشناسی خواهران مهر 59

آموزش زبان انگلیسی

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

کتب عالمه عسکری

کتب عالمه عسکری

کتب عالمه عسکری

کتب عالمه عسکری

فقه و حقوق اسالمی
کارشناسی برادران
نام درس

چهارشنبه 59/30/11
پنجشنبه 59/30/10
جمعه 59/30/12
شنبه 59/30/19

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای عمومی

حقوق اساسی

اصول و روش ترجمه

يکشنبه 59/30/19
دوشنبه 59/30/19

فقه()9

حقوق بینالملل عمومی
اصول فقه()2

سهشنبه 59/30/19

گفتوشنود

چهارشنبه 59/30/15
پنجشنبه 59/30/03

حقوق تجارت()1

ادبیات عرب()0

زبان عمومی(2و)1

جمعه 59/30/02
شنبه 59/32/32

آيین دادرسی مدنی

حقوق مدنی()0

يکشنبه 59/32/31
دوشنبه 59/32/30

کالم()1
زبان تخصصی()2

معارف اسالمی

زبان تخصصی()0
زبان تخصصی(2و)1

سهشنبه 59/32/32
چهارشنبه 59/32/39

تفسیر قرآن

پنجشنبه 59/32/39

فلسفه()1

تفسیر قرآن
دستور نگارش

فلسفه()1

جمعه 59/32/39
شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم

شنبه 59/32/39
يکشنبه 59/32/35

حقوق جزای

حقوق جزای

دوشنبه 59/32/23

اختصاصی()2

اختصاصی()2

سهشنبه 59/32/22

تاريخ اديان

تاريخ اديان

مقدمه علم حقوق

فنون يادگیری

تاريخ اديان

چهارشنبه 59/32/21
پنجشنبه 59/32/20

حقوق کار

خواندن و درک مطلب

فقه()1

جمعه 59/32/22
شنبه 59/32/29
Page 1

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت
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برنامه امتحانی مقاطع کارشناسیارشد پايان نیمسال دوم سال تحصیلی 59-59
تاريخ امتحان
ساعت امتحان مقاطع

شنبه 59/32/32

کارشناسیارشد رأس

يکشنبه 59/32/31

ساعت 22

دوشنبه 59/32/30

فقه و حقوق خصوصی مهر 59

حقوق خصوصی ورودی 59

حقوق جزا و جرمشناسی ورودی 59

زبان وادبیات عرب ورودی 59

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

داوری بینالمللی

مسئولیت مدنی

تحلیل و نقد شعر دوره عباسی

حقوق جزای اختصاصی()2

سهشنبه 59/32/32

تحلیل متون ادبی با رويکرد بالغت

مسئولیت مدنی
پلیس علمی و کشف جزائم

چهارشنبه 59/32/39
پنجشنبه 59/32/39

تحلیل و نقد نثر دوره عباسی

حقوق مدنی()1

جمعه 59/32/39
شنبه 59/32/39
يکشنبه 59/32/35

شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم
حقوق بینالملل خصوصی

اجرای احکام و اسناد

حقوق کیفری اقتصادی

تفاسیر ادبی قرآن کريم

دوشنبه 59/32/23
سهشنبه 59/32/22

قواعد فقه مدنی

قواعد فقه مدنی

حقوق جزای بینالملل

ادبیات مقاومت

چهارشنبه 59/32/21
پنجشنبه 59/32/20

حقوق تجارت

جمعه 59/32/22
شنبه 59/32/29
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اصول فقه (1و)2

اصول فقه
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بسمه تعالی

برنامه امتحانی دروس دانشجویان عراقی کارشناسیارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان درس

حقوق تجارت (الحقو ق
التجاری)
اصول فقه
فقه
حقوق بینالملل خصوصی
(قانون الدولی الخاص)
حقوق مدنی (قانون المدنی)
اللغه االنگلیسیه
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روز امتحان

شنبه 89/01/22
(السبت)
یکشنبه 89/01/22
(االحد)
دوشنبه 89/01/22
(االثنین)
پنجشنبه 89/01/29
(الخمیس)
شنبه 89/01/28
(السبت)
یکشنبه 89/00/21
(االحد)

استاد درس

استاد غزالی
استاد علی عرب
استاد بانی عصری
استاد معتوق
دکتر غزالی
دکتر رصافی

اداره آموزش

\docبرنامه امتحانی بهمن C:\Users\Novin Pendar\Desktop.89-89

برنامه امتحانی مقاطع کارشناسیارشد رشته علوم قرآن و حديث

ساعت امتحان مقاطع

پايان نیمسال دوم سال تحصیلی 59-59

کارشناسی ارشد
رأس ساعت  22صبح
علو م قرآن و حديث

تاريخ امتحان
نام درس

شنبه 59/32/32

تاريخ قرآن
دکتر زاهدی

يکشنبه 59/32/31
دوشنبه 59/32/30
سهشنبه 59/32/32
چهارشنبه 59/32/39
پنجشنبه 59/32/39

Page 4

جايگاه حديث در علوم مختلف
دکتر رستمی
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