
 دانشگاه تهران

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 اداره خدمات آموزشی

 

 

 

 9911-044سال تحصیلی  دومنیمسال  تاریخ و تمدن ملل اسالمیرشته 

 کارشناسی پیوسته دومترم 

 تعداد عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

1 6212124 

 (11گروه )

 21/12 –21/12 22/6/1611 11-11 شنبه دکترکوچنانیآقای  2 کالم

2 6211121 

 (11گروه )

  4 (2)آموزش زبان عربی 

 آقای منفردکیا

 شنبهدو

 سه شنبه

 پنج شنبه

11-12 

11-12 

11-12 

 

11/6/1611 

 

21/12– 21/12 

2 6212122 

 (11گروه )

 21/12 –21/12 21/6/1611 2-11 پنجشنبه دکترمفتونیخانم  2 منطق

 21/12 –21/12 16/6/1611 11-11 پنجشنبه دکترقائدانآقای  2 (2)تاریخ اسالم  6216114 6

 21/12 –21/12 12/6/1611 12-12 یکشنبه دکترمعارفآقای  2 آشنایی با علوم حدیث 6214126 2

 21/12 –21/12 12/6/1611 12-12 سه شنبه دکترقائدانآقای  2 (1)جغرافیای تاریخی جهان اسالم  6216124 4

 12–12 11/6/1611 لیست داخل سایتارائه از طریق  2 خانواده و جمعیتدانش  1121111 1

 21/12 –21/12 14/6/1611 11-11 سه شنبه دکترصادقیآقای  2 مبانی روان شناسی اجتماعی 6216211 2



 دانشگاه تهران

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 اداره خدمات آموزشی

 

 

 

 

 9911-044سال تحصیلی  دومنیمسال  تاریخ و تمدن ملل اسالمیرشته 

 کارشناسی پیوسته چهارم ترم

شماره  ردیف

 درس

نام و نام خانوادگی  واحد عنوان درس

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

1 6211161 

 (11گروه )

 یکشنبه دکتر اقبال آقای  6 (2)آموزش نحو عربی 

 سه شنبه

11-12 

12-11 

11/6/1611 21/11–21/2 

 21/12–21/12 22/6/1611 11-11 شنبهسه  دکترانجم روزخانم  2 آشنایی با ادیان بزرگ 6212112 2

2 6211111 

 (11گروه )

 21/2–21/11 21/6/1611 2-11 سه شنبه دکتر فقهی زادهآقای  2 (1)ترجمه از عربی به فارسی 

 21/2–21/11 22/6/1611 2-11 چهارشنبه دکترقائدانآقای  2 (6)تاریخ اسالم  6216112 6

 21/2–21/11 12/6/1611 12-12 چهارشنبه دکترقائدانآقای  2 (2)جغرافیای تاریخ جهان اسالم  6216241 2

 21/2–21/11 16/6/1611 11-11 چهارشنبه دکترقائدانآقای  2 (2)تاریخ علوم در اسالم  6212121 4

 21/2–21/11 12/6/1611 11-11 یکشنبه دکترکاظم بیگیآقای  2 جغرافیانگاری در اسالم 6216111 1

 21/2–21/11 21/6/1611 11-12 چهارشنبه دکترصادقیآقای  2 (1) زبان تخصصی 6211121 2

 21/12–21/12 14/6/1611 12-12 یکشنبه دکتربادکوبهآقای  2 (1)تاریخ آموزش و پرورش در اسالم  6216241 1



 دانشگاه تهران

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 اداره خدمات آموزشی

 
 

 

 

 9911-044نیمسال دوم سال تحصیلی  رشته تاریخ و تمدن ملل اسالمی

 کارشناسی پیوسته ترم ششم

نام و نام خانوادگی  واحد عنوان درس شماره درس ردیف

 استاد

روز ارائه 

 درس

تاریخ  ساعت ارائه

 امتحان

 ساعت امتحان

 21/11 –21/12 12/6/1611 12-11 شنبه دکتربادکوبهآقای  2 (2)تاریخ اسالم در مصر و شام  6216216 9

 21/11 –21/12 14/6/1611 12-11 دوشنبه دکترخضریآقای  2 (2)تاریخ هنرهای اسالمی  6216141 2

 21/11 –21/12 12/6/1611 11-11 چهارشنبه دکترموسویآقای  2 (2)تاریخ تشکیالت اسالمی  6216124 9

 21/11 –21/12 11/6/1611 12-11 چهارشنبه دکترکاظم بیکیآقای  2 (1)وضع کنونی جهان اسالم  6216122 0

 21/11 –21/12 21/6/1611 12-11 شنبهسه  دکترامینیآقای  2 (2)زبان تخصصی  6211121 5

 21/11 –21/12 12/6/1611 11-11 یکشنبه دگترگمینیآقای  2 (6)تاریخ علوم در اسالم  6216211 6

 21/11 –21/12 22/6/1611 11-11 سه شنبه دکتربیاتآقای  2 تاریخ نگاری در اسالم 6216121 7

 21/11 –21/12 16/6/1611 12-12 یکشنبه دکترمعصومیآقای  2 ...تاریخ اسالم از سقوط بغداد تا 6216212 8

 21/11 –21/12 21/6/1611 12-12 سه شنبه دکتربیاتآقای  2 تاریخ تشیع 6216222 1

 21/11 –21/12 22/6/1611 11-11 شنبه دکترکاظم بیگیآقای  2 ایران دربرخوردباغرب واستعمار 6216122 94


