برنامه امتحانات رشته فقه و حقوق اسالمی
تاریخ

ترم اول حقوق

ترم سوم حقوق

ترم پنجم حقوق

ترم هفتم حقوق

1400/10/25

ادبیات عرب1

صرف و نحو پیشرفته

اصول فقه حجت

اصول عملیه

1400/10/26
1400/10/27

درایه الحدیث
کلیات علم تفسیر()10-12

فقه عبادیات1

متون حقوقی1

حقوق تطبیقی

1400/10/28
1400/10/29

دانش خانواده

1400/10/30

تفسیر موضوعی نهج البالغه

1400/11/02

مقدمه علم حقوق

جزای عمومی1
عقود1
حقوق مدنی(اموال و

ارث و وصیت
آیین دادرسی کیفری1

مالکیت)
1400/11/03
1400/11/04

حقوق جزای اختصاصی1
زبان فارسی1

فلسفه اسالمی1

1400/11/05

آیین دادرسی مدنی2
حقوق مدنی(قواعد
عمومی قراردادها)

1400/11/06

کالم(توحید)

1400/11/07

زبان پیش1

1400/11/09

منطق1

زبان انگلیسی2
فقه عبادیات2

قواعد فقه مدنی
متون فقه(عقود)2

متون فقه جزایی

1400/11/10
1400/11/11

تاریخ تحلیل1

1400/11/12
1400/11/13
1400/11/14

حقوق بین الملل عمومی
اصول الفاظ و مستقالت

علوم قرآن

حقوق تجارت 2
متون حقوقی3

ورزش1
مهارتهای زندگی

متون حقوقی4

برنامه امتحانات رشته فلسفه و حکمت اسالمی
تاریخ

ترم اول فلسفه

ترم پنجم فلسفه

ترم هفتم فلسفه

1400/10/25

ادبیات عرب1

حکمت مشا2

حکمت مشا2

1400/10/26
1400/10/27
1400/10/28

زبان تخصصی2
تاریخ فلسفه اسالمی1

زبان تخصصی4/1
ادبیات عرب2

()10-12
1400/10/29
1400/10/30

حکمت اشراق2
آشنایی با قانون اساسی

تاریخ فلسفه3

()10-12

()10-12
عرفان نظری1

1400/11/02

فلسفه اخالق

فلسفه6

1400/11/03
1400/11/04

زبان فارسی1

تاریخ غرب2/1

زبان تخصصی4/2

1400/11/05
اصول فقه3

1400/11/06
1400/11/07

زبان پیش1

1400/11/09

منطق1

تاریخ ادیان

فلسفه علم
()10-12
فلسفه5

فلسفه تطبیقی

1400/11/10
1400/11/11

تاریخ تحلیل 1

منطق ریاضی

کالم جدید2

1400/11/12
1400/11/13
1400/11/14

کالم جدید1
تاریخ تحلیل1

فلسفه تاریخ
()10-12

ورزش1

برنامه امتحانات رشته روانشناسی
تاریخ

ترم اول روانشناسی

ترم سوم روانشناسی

1400/10/25

ادبیات عرب1

روانشناسی فیزیولوژیک

ترم پنجم روانشناسی

1400/10/26
1400/10/27

زیست شناسی

1400/10/28

مقدمه ای بر جامعه شناسی

روان شناسی تحولی2

1400/10/29
آشنایی با قانون اساسی

1400/10/30

()10-12
1400/11/02

مباحث اساسی در روانشناسی 1

روانشناسی دین

1400/11/03
1400/11/04

زبان فارسی1

کالم(اندیشه)1

1400/11/05
1400/11/06

ریاضیات

1400/11/07

زبان پیش 1

1400/11/09

منطق1

زبان عمومی2
(صدقی)
منطق1

آسیب شناسی روانی2

1400/11/10
1400/11/11

آمار توصیفی

روانشناسی یادگیری

انگیزش و هیجان

1400/11/12
1400/11/13

تربیت بدنی1

روش تحقیق

ورزش1

1400/11/14

مهارتهای زندگی

آشنایی با فلسفه اسالمی

آموزه های روانشناسی در
قرآن

تربیت بدنی

تربیت بدنی

()13-15

()13-15

