
 

 

 

 گروه   زبان و ادبیات عرب

 98/97تحصیلي     دوم  نیمسال                   دوم  ترم           97مهرورودي           دوره روزانه                        زبان و ادبیات عرب         برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته *

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد ماره کالسش گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10 27/3/98 دوشنبه    4-2   دکتر عزيزي 104 01 2 1622006 دوره جاهلي تا پايان اموي متون نثر از  1

 10 5/4/98 چهارشنبه   10-8    دکترشیرخاني 104 01 2 1622008 واموي متون نظم دوره هاي اسالمي  2

 10 29/3/98 چهارشنبه   12-10    دکتر عبدي 112 01 2 1622005 ترجمه قرآن کريم  3

 10 28/3/98 سه شنبه      10-8 دکتر صالحي البراتوار 01 2 1622047 (2آزمايشگاه ) 4

 10 2/4/98 يکشنبه     10-8  دکتر صالحي اتوارالبر 01 2 1622009 (2گفت وشنود) 5

 10 25/3/98 شنبه    10-8   دکتر پیرزادنیا 112 01 2 1622010 (2نحو) 6

 10 1/4/98 شنبه     12-10  دکتر عبدي 104 01 2 1622011 ( 2صرف) 7

 10 3/4/98 دوشنبه   4-2    آقاي حسیني نژاد 113 01 2 1622048 فن ترجمه  8

             3 9010003 عموميزبان  9

             1 1624002 ( 1ورزش )  10

 

 

 

 

 گروه   زبان و ادبیات عرب

 

 98/97تحصیلي   دوم    نیمسال                    چهارم ترم               96مهر ورودي           دوره روزانه                        زبان و ادبیات عرب         برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته *

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 8 4/4/98 دوشنبه     4-2  عبدي دکتر 104 01 2 1622019 (2متون نظم دوره عباسي) 1

 8 26/3/98 يکشنبه   4-2   12-10 خانم کاظم زاده 104 01 2 1622020 (2متون نثر دوره عباسي ) 2

 8 2/4/98 يکشنبه   6-4   4-2 خانم کاظم زاده 104 01 2 1622021 واندلس( 2تاريخ ادبیات دوره عباسي ) 3

 8 5/2/98 چهارشنبه    6-4   دکتر عزيزي 112 01 2 1622056 ومأخذ شناسي قروش تحقی 4

 8 27/3/98 دوشنبه     10-8  آقاي محرابیان 112 01 2 1622022 (1نگارش) 5

 8 25/3/98 شنبه    10-8   دکتر شیرخاني 104 01 2 1622023 (4نحو) 6

 8 1/4/98 شنبه   10-8 4-2   دکتر پیرزادنیا 112 01 4 1622024 (  )معاني(1علوم بالغي) 7

 8 29/3/98 چهارشنبه     6-4  دکتر آرام 112 01 2 1622025 زبان تخصصي 8

             2 42-9010040 يک درس گرايش انقالب اسالمي 9

                
 

 



 

 

 گروه   زبان و ادبیات عرب

  

 98/97تحصیلي   دوم    نیمسال                  ششم  ترم               95مهر ورودي           دوره روزانه                         زبان و ادبیات عرب        برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 2 2/4/98 يکشنبه   10-8    خانم جعفرپور 104 01 2 1622033 ( 1متون نثر دوره معاصر ) 1

 2 26/3/98 يکشنبه    10-8   دکتر صالحي 113 01 2 1622034 (1متون نظم دوره معا صر ) 2

 2 3/4/98 دوشنبه      12-10 خانم آهیخته 113 01 2 1622035 تاريخ ادبیات دوره معاصر  3

 2 27/3/98 دوشنبه     10-8  دکتر شیرخاني 104 01 2 1622036 ( 6نحو) 4

 2 5/4/98 چهارشنبه     12-10  آقاي محرابیان 112 01 2 1622037 ( 3نگارش ) 5

 2 1/4/98 شنبه      10-8 دکتر پیرزادنیا 112 01 2 1622038 ( بديع 3علوم بالغي ) 6

 2 4/4/98 سه شنبه   12-10    دکتر عزيزي 104 01 2 1622039 هاي ادبي مکتب 7

 2 25/3/98 شنبه    4-2   دکتر عبدي 113 01 2 1622052 عروض وقافیه  8

 2 29/3/98 چهارشنبه     4-2  دکتر عزيزي 112 01 2 1622053 ادبیات تطبیقي  9

             2 46-9010045 تاريخ وتمدن اسالمي 10

 

 



 

 

 

 گروه   زبان و ادبیات عرب

 

 

 98/97  تحصیلي   دوم    نیمسال                  ومد   ترم        97مهرورودي           دوره روزانه                        زبان و ادبیات  عرب   ارشد          برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته *

 

داد تع شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10 1/4/98 شنبه      10-8 دکتر شیرخاني 113 01 2 1622082 مباحث علوم بالغي  1

 10 28/3/98 سه شنبه     10-8  دکتر پیرزادنیا 113 01 2 1622083 نقد ادبي ومکاتب نقدي  2

 10 4/4/98 سه شنبه      12-10 دکتر عبدي 113 01 2 1622084 شعر عربي  در دوره عباسي  3

 10 25/3/98 شنبه      4-2 دکتر عزيزي 113 01 2 1622085 نثر عربي در دوره عباسي  4

 10 5/4/98 چهارشنبه     12-10  ر صالحيدکت 113 01 2 1622086 ادبیات داستاني  5
 

 

 
 

 
 

 گروه   زبان و ادبیات عرب
 

 

 

 98/97تحصیلي     دوم    نیمسال            چهارم    ترم               96مهر ورودي           دوره روزانه                        زبان و ادبیات  عرب   ارشد          برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

            01 4 1622071 پايان نامه تحصیلي 1

3                

4                
 

 

 

 
 

 


