
جدول برگزاري کالسها در نیمسال دوم سال تحصیلی  95-96

8:00-9:3010:00-11:3013:00-14:3014:45-16:1516:30-18:00

حقوق مدنی (1)حقوق مدنی (1)

کارشناسی فقه و حقوق اسالمیکارشناسی فقه و حقوق اسالمی951الفکارشناسی فقه و حقوق اسالمی951ب

استاد نظرياستاد نظري

اصول فقه (2)کالم و عقاید 5کالم و عقاید (2)

کارشناسی فقه و حقوق اسالمی941کارشناسی علوم حدیث922کارشناسی علوم حدیث941

استاد تابش (تا 15:15)استاد مالزادهاستاد مالزاده

بالغت در نهج البالغه و تاثیر آن بر ادب فارسی و عربیبالغت در نهج البالغه و تاثیر آن بر ادب فارسی و عربیکالم2کالم2

کارشناسی ارشد علوم و معارف نهج البالغه951الفکارشناسی ارشد علوم و معارف نهج البالغه942-951بکارشناسی فقه و حقوق اسالمی951بکارشناسی فقه و حقوق اسالمی951الف

استاد خلیفه شوشتري 15:15-16:45استاد خلیفه شوشتري 13:30-15استاد حسینی لواسانیاستاد حسینی لواسانی

متن خوانی عربی با تاکید بر نحومتن خوانی عربی با تاکید بر نحو

کارشناسی ارشد علوم و معارف نهج البالغه951بکارشناسی ارشد علوم و معارف نهج البالغه942-951الف

استاد حسینی منصورياستاد حسینی منصوري

نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج البالغهنحو3 نحو عربی (2)انقالب اسالمی

کارشناسی ارشد گرایش نهج البالغه942کارشناسی همه گروههاکارشناسی فقه و حقوق اسالمی951الفکارشناسی همه گروهها921 به بعد

استاد رحیم زادهاستاد شایستهاستاد شایستهاستاد محمدي

آیین دادرسی مدنیمبانی جرح و تعدیل

کارشناسی فقه و حقوق اسالمی921-922کارشناسی ارشد گرایش نهج البالغه942

استاد کرمیاستاد مهدي غالمعلی

مبانی شناخت حدیث از دیدگاه  فریقینفقه3فقه (2)فقه 9اصول فقه 4

کارشناسی فقه و حقوق اسالمی941کارشناسی علوم حدیث931کارشناسی فقه و حقوق اسالمی921-922کارشناسی فقه و حقوق اسالمی931

استاد چیت سازیان 15:30-17:45استاد چیت سازیاناستاد چیت سازیان 10:30-12:45استاد مهدوي نیا 10:15-8

حقوق بین الملل خصوصیحقوق بین الملل خصوصیفقه 5اصول فقه 4

کارشناسی فقه و حقوق اسالمی931کارشناسی فقه و حقوق اسالمی921-922کارشناسی فقه و حقوق اسالمی932کارشناسی فقه و حقوق اسالمی931

استاد یداییاستاد یداییاستاد کمال عزت10:30-12:45استاد کمال عزت 10:15-8

سبک شناسی کتب حدیثیاصول فقه 4

کارشناسی علوم حدیث941کارشناسی فقه و حقوق اسالمی922-921

استاد خلیلیاستاد              10:15-8

روش تحقیق و پایان نامه نویسی 2اصول فقه 3فقه (6)مباحث اصولی (2)

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی951کارشناسی فقه و حقوق اسالمی932کارشناسی فقه و حقوق اسالمی931کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی951

استاد ربانی استاد ربانیاستاد ربانی 10:30-12:45استاد ربانی

ترجمه عربی به فارسی

کارشناسی علوم حدیث941

استاد اربابی

فقه استداللی (2)فقه استداللی (2)

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی951کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی951

استاد رهبراستاد رهبر

قرائت مطبوعات و استفاده ازرسانه ها

کارشناسی علوم حدیث941

استاد اربابی

فقه الحدیث (3)

کارشناسی علوم حدیث922

استاد کمال عزت

تفسیر قرآن 2تفسیرقرآن (1)

کارشناسی فقه و حقوق اسالمی931کارشناسی علوم حدیث931

استاد عباسیاستاد عباسی

روش تحقیق و پایان نامه نویسی(2)روش تحقیق و پایان نامه نویسی(2)سیاست، حقوق و اقتصاد در نهج البالغهسیاست، حقوق و اقتصاد در نهج البالغه

کارشناسی ارشد علوم و معارف نهج البالغه951بکارشناسی ارشد علوم و معارف نهج البالغه951الفکارشناسی ارشد گرایش 942 - معارف 951 نهج البالغه942-951بکارشناسی ارشد  معارف 951 نهج البالغه951الف

استاد حسن زاده تهرانی 15:15-16:45استاد حسن زاده تهرانیاستاد حسن زاده تهرانیاستاد حسن زاده تهرانی
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آخرین بروز رسانی: 1395/12/03 از جابجایی کالس ها بدون هماهنگی با آموزش جدا خودداري شود.


