
 

 

  گروه   زبان و ادبیات عرب   

 

 99/98تحصیلي  سال     اول  نیمسال                   ترم   اول    98 مهر  ورودي           دوره روزانه                        زبان و ادبیات عرب         برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10-8 26/10/98 پنج شنبه      10-8 دکتر صالحي البراتوار 01  2 1622046 1آزمايشگاه   1

 10-8 29/10/98 يکشنبه     10-8  دکتر صالحي البراتوار 01  2 1622001 1گفت وشنود   2

 10-8 21/10/98 شنبه    3/5 -1/5   دکتر صالحي 113 01  2 1622002 1نحو  3

 10-8 28/10/98 شنبه    5/5 -3/5   دکتر عبدي 113 01  2 1622003 1صرف  4

 10-8 23/10/98 دوشنبه   12-10    دکتر ولدبیگي 113 01  2 1622004 تاريخ ادبیات دوره جاهلي  تاپايان اموي 5

 10-8 25/10/98 چهارشنبه     12-10  دکتر عزيزي 104 01  2 1622007 متون نظم دوره جاهلي 6

              3 9010002 فارسي عمومي 7

              2 9010028 1انديشه اسالمي   8

              1 1624001 تربیت بدني  9

10                 

 

 

 گروه   زبان و ادبیات عرب

 

 99/98تحصیلي  سال    اول   نیمسال                سومترم              97مهر  ورودي           دوره روزانه                         زبان و ادبیات عرب        برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس رسعنوان د رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12-10 30/10/98 دوشنبه   3/5 -1/5    دکتر عزيزي 113 01  2 1622012 (1متون نظم دوره عباسي ) 1

 12-10 29/10/98 يکشنبه    3/5 -1/5   زادهدکتر کاظم 112 01  2 1622013 (1متون نثر دوره عباسي ) 2

 12-10 26/10/98 پنج شنبه    12-10   زادهدکتر کاظم 112 01  2 1622049 (1تاريخ ادبیات دوره عباسي) 3

 12-10 22/10/98 بکشنبه   10-8    الحيدکتر ص البراتوار 01  2 1622050 (3آزمايشگاه ) 4

 12-10 21/10/98 شنبه    10-8   دکتر پیرزادنیا 112 01  2 1622015 (3نحو) 5

 12-10 24/10/98 سه شنبه     10-8  آقاي محرابیان 104 01  2 1622017 خواندن وترجمه مطبوعاتي 6

 12-10 23/10/98 دوشنبه  3/5 -1/5     دکتر عبدي 112 01  2 1622018 متون حديث ونهج البالغه 7

 12-10 28/10/98 شنبه      3/5 -1/5 دکتر عبدي 112 01  2 1622016 (3صرف ) 8

 12-10 25/10/98 چهارشنبه  10-8     دکتر صالحي البراتوار 01  2 1622014 (3گفت وشنود ) 9

              2 9010029 (2انديشه اسالمي) 10



 

 

 دبیات عربگروه   زبان و ا

 

 98/99تحصیلي  سال    اول   نیمسال                پنجمترم     96مهر  ورودي           دوره روزانه        زبان و ادبیات عرب                         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

 4-2 22/10/98 يکشنبه      3/5 -1/5 دکترولدبیگي 104 01 2 1622026 تاريخ ادبیات دوره مغولي، مملوکي وعثماني 1

 4-2 23/10/98 دوشنبه     3/5 -1/5  دکتر عبدي 112 01 2 1622027 ثمانيمتون نظم ونثر دوره مغولي ،مملوکي وع 2

 4-2 24/10/98 سه شنبه  10-8     آقاي محرابیان 113 01 2 1622028 (2نگارش ) 3

 4-2 28/10/98 شنبه      10-8 دکتر شیرخاني 112 01 2 1622029 (5نحو) 4

 4-2 25/10/98 چهارشنبه      12-10 عزيزي دکتر 112 01 2 1622030 ترجمه ازعربي به فارسي 5

 4-2 26/10/98 پنج شنبه  12-10     آقاي محرابیان 113 01 2 1622032 ترجمه از فارسي به عربي 6

 4-2 21/10/98 شنبه   10-8  10-8  دکتر پیرزادنیا 112 01 4 1622031 ( بیان2علوم بالغي ) 7 

 4-2 29/10/98 يکشنبه   5/5 -3/5    خانم جعفر نژاد 113 01 2 1622051 متون نظم ونثر دوره اندلس 8

             2 38-9010034 بک درس از گرايش اخالق اسالمي  9

10                

 

 گروه   زبان و ادبیات عرب

 

 99/98تحصیلي  سال    اول   نیمسال            هفتم ترم         95مهر ورودي           دوره روزانه                          زبان و ادبیات عرب     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 نبهپنجش چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 6-4 29/10/98 يکشنبه   3/5 -1/5    خانم جعفر نژاد 104 01 2 1622040 (2متون نثر دوره معاصر ) 1

 6-4 24/10/98 سه شنبه     3/5 -1/5  دکتر صالحي 104 01 2 1622041 (2متون نظم دوره معاصر ) 2

 6-4 28/10/98 شنبه  10-8     دکتر شیرخاني 104 01 2 1622042 7نحو  3

 6-4 25/10/98 چهارشنبه    10-8   دکتر عزيزي 113 01 2 1622054 نقد ادبي 4

 6-4 26/10/98 پنج شنبه      5/5 -3/5 دکتر آرام 104 01 1 1622043 آوا شناسي زبان عربي 5

 6-4 22/10/98 يکشنبه   10-8    دکترولدبیگي 104 01 2 1622055 فقه اللغه )زبان شناسي عربي( 6

 6-4 30/10/98 دوشنبه   5/5 -3/5    دکتر آرام 112 01 2 1622044 پروژه کارورزي 7

 6-4 21/10/98 شنبه   12-10    دکتر عبدي 104 01 2 1622045 قرائت وترجمه متون تفسیري 8

 6-4 23/10/98 دوشنبه    3/5 -1/5   دکتر عبدي 104 01 2 1622052 عروض و قافیه 9

             2 9010032 واده و جمعیتدانش خان 10

             2 9010033 فرهنگ وتمدن اسالم وايران 11



 

 

 گروه   زبان و ادبیات عرب

 

 98/99تحصیلي  سال    اول   نیمسال اول                     ترم         98مهر 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

 12-10 26/10/98 پنج شنبه   3/5 -1/5    دکتر آرام 112 01 2 1622077 متون تخصصي انگلیسي 1

 12-10 21/10/98 شنبه   10-8    دکتر شیرخاني 113 01 2 1622101 متون ادبي صرفي ونحوي تحلیل 2

روش تحقیق ، مقاله نويسي و سیمینار در  3

 مسائل ادبي

 12-10 30/10/98 دوشنبه  10-8     دکتر پیرزادنیا 112 01 2 1622104

ازآغاز تا پايان دوره  تحلیل و نقد شعر و نثر  4

 اموي
 12-10 24/10/98 سه شنبه  12-10     دکتر عبدي 112 01 2 1622105

 12-10 28/10/98 شنبه   12-10    دکتر عزيزي 112 01 2 1622099 مقاومتادبیات  5

 
 

 گروه   زبان و ادبیات عرب

 

 98/99تحصیلي  سال    اول   نیمسال               سومترم        97مهر ورودي           دوره روزانه                زبان و ادبیات  عرب   ارشد          نشجويان رشته برنامه درسي و امتحاني دا

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 مه امتحانيبرنا ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12-10 26/10/98 پنج شنبه     12-10  دکترصالحي 113 01 2 1622087 دوره معاصر نثر  1

 12-10 24/10/98 سه شنبه     10-8  دکتر شیرخاني 113 01 2 1622088 دوره معاصر شعر  2

 12-10 30/10/98 دوشنبه      3/5 -1/5 دکتر عزيزي 113 01 2 1622089 يادبیات تطبیق 3

 12-10 28/10/98 شنبه      10-8 دکتر پیرزادنیا 113 01 2 1622090 مباحث زبانشناسي عربي 4

 12-10 21/10/98 شنبه      12-10 دکتر عبدي 113 01 2 1622091 تفاسیر ادبي قرآن کريم 5

 

 98/99تحصیلي  سال    اول   نیمسال          پنجمترم      96مهر ورودي           دوره روزانه                زبان و ادبیات  عرب   ارشد          ني دانشجويان رشته برنامه درسي و امتحا

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 ه امتحانيبرنام ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

            01 4 1622092 پايان نامه  1

2                

 


