برنامۀ امتحانات پايان ترم نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی  401ـ  1400مقاطع کارشناسی ـ دانشکده اصولالدين قم

تاريخ امتحان

فقه و حقوق اسالمی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی خواهران همه گروهها

ورودی  98و 99

ورودی 1400

نام درس

نام درس

نام درس

نامه نگاری

آواشناسی

شنبه 401/04/ 4
يکشنبه 401/04/ 5
دوشنبه 401/4/ 6

دانش خانواده

سه شنبه 401/4/ 7

معارف اسالمی2/

دانش خانواده

چهارشنبه 401/4/ 8
پنجشنبه 401/4/ 9

اصول و روش ترجمه

اصول و روش ترجمه

جمعه 401/4/ 10
شنبه 401/4/ 11

خواندن پیشرفته

درآمدی بر ادبیات

يکشنبه 401/4/ 12
دوشنبه 401/4/ 13

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

کاربرد واژگان و اصطالحات

سه شنبه 401/4/ 14
نگارش پیشرفته

چهارشنبه 401/4/ 15
پنجشنبه 401/4/16

تهیه مطالب درسی راهنمايی

جمعه 401/4/17
شنبه 401/4/18
يکشنبه 401/4/19
دوشنبه 401/4/20

تعطیل عید قربان

معارف اسالمی1/

معارف اسالمی1/

تعطیل عید قربان

تعطیل عید قربان

زبان شناسی مقابله ای

مکالمه موضوعی

سه شنبه 401/4/21
چهارشنبه 401/4/22

کلیات زبان شناسی

پنجشنبه 401/4/23

بیان شفاهی1/

جمعه 401/4/24

ساعت برگزاری امتحانات مقطع کارشناسی 9 /صبح

تربیت بدنی2/

برنامه امتحانی مقاطع کارشناسیارشد پايان نیمسال دوم (بهمن)
کلیه گروهها /سال تحصیلی 1400-401
تاريخ امتحان

حقوق جزا و جزم شناسی
نام درس

شنبه 401/04/ 4

حقوق جزا و جرمشناسی
آموزش محور
نام درس

نام درس

نام درس

حقوق مدنی تطبیقی

متون حقوقی انگلیسی

حقوق جزای اختصاصی1/

حقوق جزای اختصاصی
تطبیقی

سه شنبه 401/4/ 7

مقايسه بین قرآن و عهدين

آيین دادرسی مدنی
جوامع حديثی کهن و متآخران

فلسفه حقوق
سمینار

سمینار

بررسی آراء و نظريات جديد

جمعه 401/4/ 10
شنبه 401/4/ 11

پزشکی قانونی

پنجشنبه 401/4/16

تاريخ حقوق

تفسیر2/

آيین دادرسی کیفری
حقوق مدنی2/

سه شنبه 401/4/ 14
چهارشنبه 401/4/ 15

روانشناسی جنايی
متون حقوقی انگلیسی

يکشنبه 401/4/ 12
دوشنبه 401/4/ 13

رجال حديث

روشها و گرايش های تفسیری

چهارشنبه 401/4/ 8
پنجشنبه 401/4/ 9

نام درس

اصول فقه

يکشنبه 401/04/ 5
دوشنبه 401/4/ 6

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی
آموزش محور

علوم قرآن و حديث

علوم قرآن و حديث
مقطع دکتری

جرم شناسی
حقوق بین الملل خصوصی

جمعه

ساعت برگزاری امتحان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ساعت  12صبح

قرائت ،تاريخ و فنون آن

برنامه آزمون جامع
مقطع دکتری تخصصی /رشته علوم قرآن و حديث
دانشکده اصول الدين مرکز قم /نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-401
عنوان درس

ساعت امتحان

پنجشنبه 1401/08/19

رجال حديث /استاد دکتر حسن بگی

8

پنجشنبه 1401/08/19

بررسی تطبیقی قرآن و عهدين با تکیه بر موضوع

10

تاريخ امتحان

اعجاز /استاد دکتر صادق نیا
پنجشنبه 1401/08/19

تفسیر قرآن /استاد دکتر رستمی

13

پنجشنبه 1401/08/19

امتحان کتبی از جلد  17تفسیر المیزان عالمه

10

طباطبايی /با تکیه بر نکات ادبی و معنايی

