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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اقتصادسنجی31221097

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1اقتصادخردمیانه 41221123

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1اقتصادكلان میانه 51221124

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصادی متفكری61221172

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2نظریه اسلامی اقتصاد كلان اسلامی میانه71221173

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2اقتصادسنجی میانه81221174

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه91221175

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1روش شناسی اقتصاد اسلامی101221177

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1نقد نظریه های اقتصاد سنتی111221178

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد اسلامی121221181

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3نظام پولی و مالی اسلامی131221182

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسل141221183

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3مدیریت مالی اسلامی پیشرفته151221184

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3نظام بانكداری اسلامی161221185

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4بانكداری اسلامی بین الملل( آموزش محور )171221186

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4تجربه اقتصاد اسلامی در عصر حاضر( آموز181221188

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191221189
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تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 317صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4نقد نظریه های اقتصاد سنتی31221178

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1اقتصاد خرد41221203

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1عقاید اقتصادی متفكرین مسلمان51221204

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1اقتصاد اسلامی61221205

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2اقتصاد كلان71221206

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2اقتصادسنجی81221207

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢2اقتصاد اسلامی91221208

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2پول وبانكداری اسلامی101221209

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3احكام اقتصادی اسلام111221210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصاد ایران121221211

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3روش شناسی علم اقتصاد131221212

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3نظام اقتصادی اسلام141221213

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ابزارهای مالی اسلامی151221214

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161221215

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4اقتصاد مالی171221216

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد خرد مقدماتی181221217

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اقتصاد كلان مقدماتی191221218 www*pnueb*com
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