
 گروه زبان و ادبيات عربی  044-044 اولنيمسال  یبرنامه هفتگ

 روز
ساعت                          

 دوره
03.4-8 44-03.4 43..4-44 433.4-40 41-433.4  48..4-41  

 شنبه

 044 دکتری
 د.غيبی /شعر معاصر عربی

 

 

 

 

 

مباحث عالی علوم بالغی/ 

 د.قهرمانی

 /ینقد ادب

 زاده ید.حاج 

 

  

 

   

آموزش 

واحدی(/ادیان/ 0)4نحو

 د.اسماعيل زاده

آموزش زبان عربی 

واحدی(/ادیان/ 0)4

 شفائیدکتر 

آموزش 

واحدی(/ادیان/ 0)4نحو

 د.اسماعيل زاده

 

آموزش زبان عربی 

واحدی(/ادیان/ دکتر 0)4

 شفائی

   00 دکتری
 

 
 

   

  044 ارشد ادبيات

روش تحقيق، مقاله نویسی و 

بی/ دحاجی اد مسائلدر سمينار 

 زاده

از و نثر  تحليل و نقد شعر

 / د.غيبیآغاز تا پایان اموی

تحلیل صرفی و نحوی 
  /در متون ادبی

 د.ولی زاده

    

 00 مترجمیارشد 
 /ترجمه رمان کالسيک

 د.اسماعيل زاده
 

ترجمه متون حقوقی از 

عربی به فارسی 

 /د.ولی زادهوبالعکس

داللت 

 قهرمانید.ومعناشناسی/
    

   /د.دامادی4نگارش  044شناسی کار

 

 )متغير(زبان عمومی

 

 

 

 

   00کارشناسی 
متون نظم دوره های اسالمی 

 د.اسالمیو اموی/ 
     

  08کارشناسی 
 / 3نثرعباسی متون

 امشاسفند آقای
  

متون نظم و نثر اندلس/ 

 د.بخشي
   

         01کارشناسی  

 یکشنبه

         044 دکتری

 00 دکتری

تون تفسيری قرآن کریم/ د.اسماعيل م

 زاده

 

 / ینثر معاصر عرب

 یاداني.صد
 

 اتيادب

 /د.احمدزادهیقيتطب

 

   

  ی/ د.اسالمیمتون ادب سیروش تدر 044ارشد ادبيات 

 
تفاسير ادبی قرآن کریم/ 

 بخشید.
    

 

 00 مترجمیارشد 
/ ترجمه عربی: نظریه و عمل

 ید.بخش
 حمدزادهترجمه همزمان/ د.ا

/  یکاربرد یزبانشناس

 یادانيد.ص
     

 044کارشناسی 

 

 

 

 
خواندن و ترجمه متون 

 د.حاجي زادهمطبوعاتی/ 
     

 

   
واحدي(  0/)4آموزش نحو 

 فلسفه/د.قهرماني

 0/)4آموزش نحو 

واحدي( 

 فلسفه/د.قهرماني

   

 00کارشناسی 

ترجمه از فارسی به عربی/ 

 آ.امشاسفند

 

      حاجي زاده/ د..نگارش 

    08کارشناسی 
قرائت و ترجمه متون 

 تفسيری/ د.دامادی

 پروژه کارورزی/ 

 د.ولی زاده
   

 01کارشناسی  
  

 د./ 3نظم معاصر متون

 اسماعيل زاده
     

 

 دوشنبه

 

 00ارشد ادبيات 

 د.غيبیادبيات تطبيقی/  

 

تحليل و نقد نثر دوره 

 معاصر/ 

 د.اسالمی

آموزش زبان 

واحدی(  0)4عربی

/دکتر تاریخ و تمدن

 احمدزاده

    

مترجمی ارشد 

044 
 تعریب متون ادبی/ د.صيادانی 

 3تجزیه و تركيب / مطالعات)

 دکتر حسينیواحد( /

فرهنگ و اندیشه عرب/ 

 د.قهرمانی

فن ترجمه و نظریه 

 های آن/ د.اسالمی
    

    / د.ولی زاده4صرف     044کارشناسی 

 واحدی(/قرآن/آ.امشاسفند0)4نحو امشاسفندآقای  /.گفت و شنود 00کارشناسی 
 روش تحقيق و مأخذ شناسی/

  حاجی زادهد.
  زاده اسماعيلد./  فن ترجمه

 / .صرف

 د.ولی زاده
 

         08کارشناسی 

 01کارشناسی  
    د.دامادی /نقد ادبی  آ.داماديادبيات تطبيقی/   د.بخشی ./علوم بالغی

 سه شنبه

   00ارشد ادبيات 
 / ادبيات داستانی

 د.حاجی زاده

 ادبيات مقاومت/ 

 د.اسماعيل زاده
     

مترجمی ارشد 

044 

ترجمه متون رسانه ای و فيلم نامه 

 /ها از عربی به فارسی و بالعکس

 د.احمدزاده

ترجمه رمان مدرن و پسامدرن/ 

 د.غيبی
 

 نگارش فارسی/

  د.حاجی زاده 

 

    

    اسالمید. /4نحو 044اسی کارشن

آموزش زبان 

واحدی(  0)4عربی

/دکتر تاریخ و تمدن

 احمدزاده

متون حدیث و نهج البالغه/ 

 ولی زادهد.
   

 00کارشناسی 

 

 

 

(/ یواحد3)4یصرف کاربرد

 قرآن/آ.امشاسفند

  واحدی(/قرآن/آ.امشاسفند0)4نحو

 آقای/.آزمایشگاه

 امشاسفند

 

 

 
   

  
 .لعات)قواعد صرف عربی/مطا

 دکتر حسينیواحد( ثابت/

قواعد صرف 

واحد(  .عربی/مطالعات)

 دکتر حسينیمتغير/

     

 08کارشناسی 
ترجمه از عربی به 

 واحدی(/ادیان/ صيادانی3فارسی)
  د.ولی زاده /3نحو 

 3تاریخ ادبيات دوره عباسی

 و اندلس/ د.دامادی
   

 01کارشناسی  
  / د.غيبی1نحو

 /3نثر معاصر متون

 هرمانید.ق
     

 چهارشنبه

 044کارشناسی 
 د.احمدزاده/ 4گفت و شنود

 
    زبان عمومی/   امشاسفند آقای /4آزمایشگاه 

  00کارشناسی 
 ولی زاده /.نحو

 

 
 

 
   

 بخشی/ د.4علوم بالغی  بخشی/ د.4علوم بالغی 08کارشناسی 
 / آقای3نظم عباسی متون 

 امشاسفند
   

 /بیمکتبهای اد 01کارشناسی  

 امشاسفند آقای
       / د.دامادیمعاصر تاریخ ادبيات

 


