برًاهَ ُفتگی
رّز

ساعت
دّرٍ

:

ًيوسال دّم  89 - 89گرٍّ زباى ّ ادبيات عرب

8/01-01

کالس

شعر هعاصر عربی /د.غيبی

دکتری 89

هباحث زباًشٌاسی عربی  /د.اسالهی

ارشذ ادبيات 89

شنبه

فقَ اللغَ /د.صياداًی

601

302

601

ادبيات هغرب ّ اًذلس/
د.قِرهاًی

302

608

هباًی ًظری ترجوَ  /د.اسالهی

302

زباى تخصصی/
د.حاجی زادٍ

302

هتْى ًثر دّرٍ عباسی/6
د.داهادی

306

علْم بالغی(3بياى) /د.قِرهاًی

306

ًقذ ادبی /د.حاجی زادٍ

302

فٌْى ّ رّشِای پيشرفتَ ترجوَ/
د.اسواعيل زادٍ

ارشذ هترجوی 89

کارشٌاسی 89

01/04-00/54

کالس

00.01-01

کالس

کارشٌاسی 81

دکتری 89

کارگاٍ ترجوَ /د.بخشی

هباحث عالی صرفی ّ ًحْی/
دّ.لی زادٍ

302

302

ًقذ ّ بررسی آثار ترجوَ شذٍ ادبی/
د.احوذزادٍ

666

سويٌار هسائل ترجوَ/
د.صياداًی

302

کارشٌاسی 89

هتْى ًظن جاُلی /د.غيبی

303

في ترجوَ /د.اسالهی

302

ًگارش/3د.داهادی

303

کارشٌاسی 89

تاریخ ادبيات عباسی /6آقای
اهشاسفٌذ

660

عرّض ّ قافيَ/د.قِرهاًی

306

هتْى ًظن عباسی /6آقای
اهشاسفٌذ

306

هتْى ًظن هعاصر /6د.داهادی

602

علْم بالغی(3بياى) /د.قِرهاًی

302

تحليل ّ ًقذ شعر دّرٍ هعاصر /دّ.لی
زادٍ

302

تحليل هتْى ادبی با رّیکرد
بالغت قذین ّ جذیذ /د.قِرهاًی

302

306

گفت ّ شٌْد /3د.احوذزادٍ -الف

آز

آزهایشگاٍ 3گرٍّ الف /آقای
اهشاسفٌذ

آز

ًحْ /2دّ.لی زادٍ

608

آّاشٌاسی /د.حاجی زادٍ*

302

ترجوَ قرآى کرین /د.اسالهی

660

فارسی عوْهی دکتر رسوی

666

هتْى ًثر هعاصر/6
د.اسواعيل زادٍ

301

هتْى ًظن ّ ًثر دّرٍ هغْلی،
هولْکی ّ عثواًی /د.داهادی

306

ارشذ ادبيات 89

تحليل ّ ًقذ شعردّرٍ
عباسی /د.غيبی

302

تحليل ّ ًقذ ًثر دّرٍ عباسی/
د.اسواعيل زادٍ

302

کارشٌاسی 89

تاریخ ادبيات دّرٍ جاُلی تا
پایاى اهْی /د.داهادی

660

صرف /3د.بخشی

309

ًحْ/9دّ.لی زادٍ

666

تاریخ ادبيات دّرٍ هغْلی ،هولْکی ّ
عثواًی /د.داهادی

302

آزهایشگاٍ 3گرٍّ ب /آقای
اهشاسفٌذ

آز

هتْى ًثر از دّرٍ جاُلی تا پایاى
اهْی /آقای اهشاسفٌذ

303

فارسی عوْهی* دکتر رسوی

306

ارشذ هترجوی 89

يکشنبه

کارشٌاسی 81

ارشذ ادبيات 89

ًقذ ّ هکتبِای ادبی/
د.حاجی زادٍ
ًحْ /3د.غيبی

دوشنبه

کارشٌاسی 89

کارشٌاسی 89
کارشٌاسی 81

سه شنبه

کارشٌاسی 81

چهارشنبه

کارشٌاسی 89
کارشٌاسی 81

گفت ّ شٌْد /3د.احوذزادٍ -ب

608

آز

-01
04.01

کالس

