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

تاريخ امتحان

فقه و حقوق اسالمی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی خواهران همه گروهها

ورودی 97

ورودی  98و 99

ورودی 1400

نام درس

نام درس

نام درس

کلیات زبانشناسی1/

گفت و شنود1/

صرف ونحو کاربردی با گرايش ترجمه

نام درس

شنبه 400/10/ 25

ادبیات عرب

تدريس عملی1/

مترجمی زبان عربی

يکشنبه 400/10/ 26
تدريس عملی2/

دوشنبه 400/10/ 27
سه شنبه 400/10/ 28
چهارشنبه 400/10/ 29

تاريخ ادبیات و متون دوره معاصر1/
متون اسالمی

منطق

متون اسالمی

ترجمه متون مطبوعاتی

پنجشنبه 400/10/ 30

تاريخ ادبیات و متون دوره معاصر2/
نمونه های نثر ساده

جمعه 400/11/ 01
شنبه 400/11/ 02

حقوق تطبیقی

تهیه مطالب کمک درسی

يکشنبه 400/11/ 03

اخالق

اخالق
دو زبانگی

دوشنبه 400/11/ 04
سه شنبه 400/11/ 05

دستور نگارش1/

حقوق مدنی4/

ترجمه متون اقتصادی
دستور زبان پیشرفته

فارسی عمومی

تهیه مطالب درسی دبیرستان

چهارشنبه 400/11/ 06
پنجشنبه 400/11/ 07

فقه اللغه العربیه

ترجمه شفاهی2/
پروژه

خواندن و درک مطلب3/

جمعه 400/11/08
شنبه 400/11/09

فقه2/

آزمون سازی

يکشنبه 400/11/10

گفت و شنود3/
تهیه مطالب درسی راهنمايی

دوشنبه 400/11/11
سه شنبه 400/11/12

حقوق کار

آشنايی با قانون اساسی
روانشناسی تربیتی

بررسی تحلیل محتوای کتابهای دوره

چهارشنبه 400/11/13
پنجشنبه 400/11/14

فنون يادگیری

ترجمه همزمان2/

دبیرستان

کالم2/

معارف اسالمی2/

خواندن و درک مطلب1/

تفسیر موضوعی قرآن

تربیت بدنی1/

آشنايی با لهجه های عربی معاصر

جمعه 400/11/15

ساعت برگزاری امتحانات مقطع کارشناسی 9 /صبح
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برنامه امتحانی مقاطع کارشناسیارشد پايان نیمسال اول (مهرماه)
گروههای علوم قرآن و ادبیات عرب /سال تحصیلی 1400-401
علوم قرآن و حديث
کارشناسی ارشد

تاريخ امتحان
نام درس

علوم قرآن و حديث
مقطع دکتری

زبان و ادبیات ادبیات عربی
کارشناسی ارشد

نام درس

پنجشنبه 400/10/ 30

زبان قرآن

جمعه 400/11/ 01
شنبه 400/11/ 02

تحلیل متون ادبی با رويکرد بالغت قديم

تفسیر قرآن1/

وجديد

يکشنبه 400/11/ 03
دوشنبه 400/11/ 04

تحلیل و نقد نثر دوره عباسی

علوم قرآن2/

سه شنبه 400/11/ 05
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی

چهارشنبه 400/11/ 06
پنجشنبه 400/11/ 07

نقد و بررسی آراء معاصران

جمعه 400/11/08
شنبه 400/11/09

ادبیات مقاومت

فقه الحديث

يکشنبه 400/11/10
تفاسیر ادبی

دوشنبه 400/11/11
سه شنبه 400/11/12

رجال حديث

چهارشنبه 400/11/13
پنجشنبه 400/11/14

نقد و بررسی مکاتب و روشهای تفسیری

جمعه 400/11/15
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برنامه امتحانی مقاطع کارشناسیارشد پايان نیمسال اول (مهرماه)
گروههای حقوق /سال تحصیلی 1400-401
تاريخ امتحان

حقوق جزا و جزم شناسی
مهر 99
نام درس

يکشنبه 400/11/10

ح جزای اختصاصی2/

حقوق جزا و جرمشناسی مهر
400
نام درس

نام درس

حقوق مدنی2/

حقوق مدنی1/

آيات االحکام
متون فقه

چهارشنبه 400/11/13
پنجشنبه 400/11/14

نام درس

حقوق جزای عمومی

دوشنبه 400/11/11
سه شنبه 400/11/12

حقوق خصوصی مهر 99

حقوق خصوصی مهر 400

حقوق تجارت
حقوق بین الملل

حقوق کیفری اقتصادی

جمعه 400/11/15
شنبه 400/11/16
حقوق تجارت

يکشنبه 400/11/17
دوشنبه 400/11/18

جامعه شناسی جنايی

قواعد فقه

جامعه شناسی جنايی

سه شنبه 400/11/19
اجرای احکام

چهارشنبه 400/11/20
پنجشنبه 400/11/21

پلیس علمی و کشف جرائم

اجرای احکام

پلیس علمی و کشف جرائم

ساعت برگزاری امتحان مقطع کارشناسی ارشد  11صبح
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