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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روش تحقیق درعلوم اسلامی21220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مفهوم وتاریخ پیدایش تشیع31220403

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1متون كهن عربی41220404

مه 51220405 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1سیره ا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1فلسفه علم تاریخ61220406

مه 71220408 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2سیره ا

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١2تاریخ سیاسی شیعه 81220409

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2نقدمتون تاریخی91220410

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3علم وآموزش درجهان تشیع101220411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١3تاریخ اجتماعی شیعه 111220412

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3فرق شیعه121220413

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1كلام131220415

تشریحی4سمینار ( آموزش محور )141220599

تشریحی4 ( آموزش محور )٢تاریخ اجتماعی شیعه 151220600

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 161220658

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١1زبان انگلیسی 171225060

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢3زبان انگلیسی 181225061

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1مكاتب تاریخ نگاری درتمدن اسلامی191229122

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢3تاریخ سیاسی شیعه 201229123

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تشیع درآثارمستشرقان211229124

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2روش شناسی تاریخی221229125

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاریخ زندگی پیامبر(ص )231229126

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)241229145

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4سیر اندیشه های سیاسی و اجتماعی در جها251229148

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4 (آموزش محور)٢تاریخ اجتماعی شیعه261229149
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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مفهوم وتاریخ پیدایش تشیع21220403

مه 31220405 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1سیره ا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1فلسفه علم تاریخ41220406

مه 51220408 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2سیره ا

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١2تاریخ سیاسی شیعه 61220409

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2نقدمتون تاریخی71220410

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3علم وآموزش درجهان تشیع81220411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١3تاریخ اجتماعی شیعه 91220412

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3فرق شیعه101220413

تشریحی4سمینار ( آموزش محور )111220599

تشریحی4 ( آموزش محور )٢تاریخ اجتماعی شیعه 121220600

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1تاریخ اسلام 141220762

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1روش تحقیق151220775

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1تاریخ نگاری در اسلام161220793

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی171220801

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1مكاتب تاریخ نگاری درتمدن اسلامی181229122

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢3تاریخ سیاسی شیعه 191229123

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تشیع درآثارمستشرقان201229124

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2روش شناسی تاریخی211229125

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)221229145

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4سیر اندیشه های سیاسی و اجتماعی در جها231229148

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4 (آموزش محور)٢تاریخ اجتماعی شیعه241229149
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