
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زبان وادبيات عرب30گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - زبان و ادبيات عربي-ادبيات عربي13رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 363صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

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

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1صرف 31230001

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مكالمه 41230002

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1متون نظم ونثرمعاصر51230006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1انشاء 61230017

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1متون تخصصی انگلیسی71230054

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مباحث صرفی و نحوی81230055

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی91230056

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی101230057

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2شعر عربی در دوره عباسی111230062

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2نثر عربی در دوره عباسی121230063

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نقد ادبی و مكاتب نقدی131230064

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مباحث علوم بلاغی141230065

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2مباحث زبان شناسی عربی151230066

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق و سمینار161230067

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3شعر دوره معاصر171230068

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3نثر دوره معاصر181230069

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3تفاسیر ادبی قرآن كریم191230070

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3ادبیات داستانی201230071

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3ادبیات عرفانی211230072

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)221230126

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4ادبیات تطبیقی ( آموزش محور )231230127

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زبان وادبيات عرب30گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان و ادبيات عربي-ادبيات عربي13رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 364صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

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

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1صرف 31230001

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مكالمه 41230002

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1متون نظم ونثرمعاصر51230006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1انشاء 61230017

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1متون تخصصی انگلیسی71230054

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مباحث صرفی و نحوی81230055

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی91230056

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی101230057

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2شعر عربی در دوره عباسی111230062

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2نثر عربی در دوره عباسی121230063

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نقد ادبی و مكاتب نقدی131230064

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مباحث علوم بلاغی141230065

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2مباحث زبان شناسی عربی151230066

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق و سمینار161230067

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3شعر دوره معاصر171230068

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3نثر دوره معاصر181230069

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3تفاسیر ادبی قرآن كریم191230070

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3ادبیات داستانی201230071

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3ادبیات عرفانی211230072

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)221230126

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4ادبیات تطبیقی ( آموزش محور )231230127

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




