
 

دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۱: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

) ١٣٩٣٫٠٣٫١٨_٦(امتحان عامرى فاطمهمختلط٢٢٠٦٩١مكالمه ٠٢-٠٠٥-٣٠-١٢
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر

١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١١): ت(درس صاحبی ادیب عبدالهمختلط٢٣٠٦٩١٢نحو٠٢-٠١٦-٣٠-١٢
كوثر  ٤١٥: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٨): ت(درس

كوثر  ٤١٥: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان

١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٥): ت(درس
كوثر  ٤١٥: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٧): ت(درس

كوثر  ٤١٥: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان

١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٤): ت(درس
كوثر  ٤١٥: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٣١): ت(درس

كوثر  ٤١٥: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢١_٩(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر

Page ١ of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١٧( کلیھ صفحات ١٧
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۲: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

روش تحقیق ٠٢-٠١٩-٣٠-١٢
وماخذشناسی

١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٧): ت(درس فرحانی مهدىمختلط٢٠٤٠١٢
كوثر  ٤١٦: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٠٣): ت(درس

كوثر  ٤١٦: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان

١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٠): ت(درس
كوثر  ٤١٦: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٧): ت(درس

كوثر  ٤١٦: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان

١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢٤): ت(درس
كوثر  ٤١٦: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٣١): ت(درس

كوثر  ٤١٦: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٧_٥(امتحان
 ١٢:٣٠-١١:٣٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۳: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

روش تحقیق ٠٣-٠١٩-٣٠-١٢
وماخذشناسی

١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٧): ت(درس فرحانی مهدىمختلط٢٠٢٠٨
كوثر  ٤١٦: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٠٣): ت(درس

كوثر  ٤١٦: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان

١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٠): ت(درس
كوثر  ٤١٦: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٧): ت(درس

كوثر  ٤١٦: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان

١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢٤): ت(درس
كوثر  ٤١٦: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٣١): ت(درس

كوثر  ٤١٦: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٧_٥(امتحان
 ١٢:٣٠-١١:٣٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر

) ١٣٩٣٫٠٤٫٠٣_٢٠(امتحان صاحبی ادیب عبدالهمختلط٢٠٦٩٤)٢(انشاء ٠٢-٠٢٤-٣٠-١٢
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۴: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١١): ت(درس عامرى فاطمهمختلط٢٠٦٩٨)١(تمرین صرف و نحو ٠٢-٠٢٥-٣٠-١٢
كوثر  ٤٢١: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٨): ت(درس

كوثر  ٤٢١: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان

١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٥): ت(درس
كوثر  ٤٢١: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٧): ت(درس

كوثر  ٤٢١: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان

١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٤): ت(درس
كوثر  ٤٢١: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٣١): ت(درس

كوثر  ٤٢١: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢١_٩(امتحان
 ١٢:٣٠-١١:٣٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر

١٢:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٠): ت(درس شهیدى علی نقیمختلط٣٢٠٦٩٧آزمایشگاه ٠٣-٠٢٧-٣٠-١٢
كوثر  ٤٢٤: مكان ١٤:٠٠-

 پردیسان
١٢:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٧): ت(درس

كوثر  ٤٢٤: مكان ١٤:٠٠-
 پردیسان

١٢:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٤): ت(درس
كوثر  ٤٢٤: مكان ١٤:٠٠-

 پردیسان
١٢:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٦): ت(درس

كوثر  ٤٢٤: مكان ١٤:٠٠-
 پردیسان

١٢:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٣): ت(درس
كوثر  ٤٢٤: مكان ١٤:٠٠-

 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٤٫٠٤_٢١(امتحان
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر

Page ۴ of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١٧( کلیھ صفحات ١٧
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۵: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٤): ت(درس فرحانی مهدىمختلط٣٢٠٦٩١٤انشاء٠٢-٠٢٩-٣٠-١٢
كوثر  ٤٢٧: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٣١): ت(درس

كوثر  ٤٢٧: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان

١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٠٧): ت(درس
كوثر  ٤٢٧: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٤): ت(درس

كوثر  ٤٢٧: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٢_٣(امتحان
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر

متون نظم نثر عربی در ٠٢-٠٣٥-٣٠-١٢
از ١ایران 

آغازتاسقوطبغداد

١٤:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٠): ت(درس شهیدى علی نقیمختلط٢٠٦٩٨
كوثر  ٤٢٧: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٧): ت(درس

كوثر  ٤٢٧: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان

١٤:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٤): ت(درس
كوثر  ٤٢٧: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٦): ت(درس

كوثر  ٤٢٧: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان

١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٣): ت(درس
كوثر  ٤٢٧: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٤٫٠٢_١٩(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۶: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

-٠٨:٠٠یك شنبه ): ت(درس جلالی نژاد مریممختلط٤٠٦٩٧ ١علوم بلاغی٠٢-٠٤٠-٣٠-١٢
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٠:٠٠
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٣١_١٧(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر

-٠٨:٠٠یك شنبه ): ت(درس جلالی نژاد مریممختلط٤٠٦٩٤ ١علوم بلاغی٠٣-٠٤٠-٣٠-١٢
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٠:٠٠
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٣١_١٧(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر

-١٠:٠٠یك شنبه ): ت(درس جلالی نژاد مریممختلط٢٤٠٦٩١٣علوم بلاغی ٠٢-٠٤٣-٣٠-١٢
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٢:٠٠
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٣١_١٧(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر

-١٢:٠٠یك شنبه ): ت(درس جلالی نژاد مریممختلط٢٢٠٦٩١٧زبان تخصصی ٠٢-٠٤٥-٣٠-١٢
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٤:٠٠
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٠_٨(امتحان
 ١٢:٣٠-١١:٣٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۷: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

١٦:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١١): ت(درس جلالی نژاد مریممختلط١٢٠٦٩١٤تاریخ ادبیات معاصر٠٢-٠٤٦-٣٠-١٢
غدیر  ٥١١: مكان ١٨:٠٠-

 پردیسان
١٦:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٨): ت(درس

غدیر  ٥١١: مكان ١٨:٠٠-
 پردیسان

١٦:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٥): ت(درس
غدیر  ٥١١: مكان ١٨:٠٠-

 پردیسان
١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٧): ت(درس

غدیر  ٥١١: مكان ١٨:٠٠-
 پردیسان

١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٤): ت(درس
غدیر  ٥١١: مكان ١٨:٠٠-

 پردیسان
١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٣١): ت(درس

غدیر  ٥١١: مكان ١٨:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٨_٦(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر

١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٠٧): ت(درس جلالی نژاد مریممختلط٢٢٠٦٩٩تاریخ ادبیات معاصر ٠٢-٠٤٩-٣٠-١٢
غدیر  ٥١١: مكان ١٨:٠٠-

 پردیسان
١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٤): ت(درس

غدیر  ٥١١: مكان ١٨:٠٠-
 پردیسان

١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢١): ت(درس
غدیر  ٥١١: مكان ١٨:٠٠-

 پردیسان
١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢٨): ت(درس

غدیر  ٥١١: مكان ١٨:٠٠-
 پردیسان

١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠٣٫٠٤): ت(درس
غدیر  ٥١١: مكان ١٨:٠٠-

 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٤٫٠١_١٨(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۸: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

ادبیات متعهد اهل بیت ٠٢-٠٥٠-٣٠-١٢
)ع(

١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٣٠): ت(درس شهیدى علی نقیمختلط٢٠٦٩١٠
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٠٦): ت(درس

كوثر  ٤٢٢: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان

١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٣): ت(درس
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢٠): ت(درس

كوثر  ٤٢٢: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان

١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢٧): ت(درس
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٦:٠٠-

 پردیسان
١٤:٠٠ ١٣٩٣٫٠٣٫٠٣): ت(درس

كوثر  ٤٢٢: مكان ١٦:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٨_١٥(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۹: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

متون نظم و نثر دوره ٠٢-٠٥١-٣٠-١٢
جاهلی تا پایان اموى

١٢:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٣٠): ت(درس شهیدى علی نقیمختلط٤٠٦٩١٣
كوثر  ٤٢٤: مكان ١٤:٠٠-

 پردیسان
١٢:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٠٦): ت(درس

كوثر  ٤٢٤: مكان ١٤:٠٠-
 پردیسان

١٢:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٣): ت(درس
كوثر  ٤٢٤: مكان ١٤:٠٠-

 پردیسان
١٢:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢٠): ت(درس

كوثر  ٤٢٤: مكان ١٤:٠٠-
 پردیسان

١٢:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢٧): ت(درس
كوثر  ٤٢٤: مكان ١٤:٠٠-

 پردیسان
١٢:٠٠ ١٣٩٣٫٠٣٫٠٣): ت(درس

كوثر  ٤٢٤: مكان ١٤:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٩_٧(امتحان
 ١٢:٣٠-١١:٣٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 
زبان وادبیات عرب، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۱۰: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٠): ت(درس شهیدى علی نقیمختلط٢٢٠٤٠١٩آزمایشگاه ٠٣-٠٥٣-٣٠-١٢
كوثر  ٤٢١: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٧): ت(درس

كوثر  ٤٢١: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان

١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٤): ت(درس
كوثر  ٤٢١: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٦): ت(درس

كوثر  ٤٢١: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان

١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٣): ت(درس
كوثر  ٤٢١: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٣٠): ت(درس

كوثر  ٤٢١: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٩_١٦(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر

١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٠٧): ت(درس صاحبی ادیب عبدالهمختلط٢٢٠٦٩١٦نگارش ٠٣-٠٧٩-٣٠-١٢
كوثر  ٤١٥: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٤): ت(درس

كوثر  ٤١٥: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان

١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢١): ت(درس
كوثر  ٤١٥: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢٨): ت(درس

كوثر  ٤١٥: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان

١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠٣٫٠٤): ت(درس
كوثر  ٤١٥: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٤٫٠٣_٢٠(امتحان
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۱۱: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

٠٨:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١١): ت(درس عامرى فاطمهمختلط٢٢٠٦٩١٧گفت وشنود٠٣-٠٨٠-٣٠-١٢
كوثر  ٤٢١: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٨): ت(درس

كوثر  ٤٢١: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان

٠٨:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٥): ت(درس
كوثر  ٤٢١: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٧): ت(درس

كوثر  ٤٢١: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان

٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٤): ت(درس
كوثر  ٤٢١: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٣١): ت(درس

كوثر  ٤٢١: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٨_٦(امتحان
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۱۲: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٧): ت(درس فرحانی مهدىمختلط٢٢٠٦٩١٤نحو ٠٣-٠٨١-٣٠-١٢
كوثر  ٤٢٤: مكان ١٨:٠٠-

 پردیسان
١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٠٣): ت(درس

كوثر  ٤٢٤: مكان ١٨:٠٠-
 پردیسان

١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٠): ت(درس
كوثر  ٤٢٤: مكان ١٨:٠٠-

 پردیسان
١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٧): ت(درس

كوثر  ٤٢٤: مكان ١٨:٠٠-
 پردیسان

١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢٤): ت(درس
كوثر  ٤٢٤: مكان ١٨:٠٠-

 پردیسان
١٦:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٣١): ت(درس

كوثر  ٤٢٤: مكان ١٨:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٣_٤(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۱۳: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٣١): ت(درس صاحبی ادیب عبدالهمختلط٢٢٠٦٩١٥صرف ٠٣-٠٨٢-٣٠-١٢
غدیر  ٥١٢: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٠٧): ت(درس

غدیر  ٥١٢: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان

٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٤): ت(درس
غدیر  ٥١٢: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢١): ت(درس

غدیر  ٥١٢: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان

٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢٨): ت(درس
غدیر  ٥١٢: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠٣٫٠٤): ت(درس

غدیر  ٥١٢: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٤_١١(امتحان
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر

٠٨:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١١): ت(درس صاحبی ادیب عبدالهمختلط٣٢٠٦٩٧نحو ٠٣-٠٨٤-٣٠-١٢
غدیر  ٥١٢: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٨): ت(درس

غدیر  ٥١٢: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان

٠٨:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٥): ت(درس
غدیر  ٥١٢: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٧): ت(درس

غدیر  ٥١٢: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٩_٧(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۱۴: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

٠٨:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٠): ت(درس نظرریا نیرهمختلط٢٠٦٩١٢متون نظم دوره جاهلی٠٣-٠٨٨-٣٠-١٢
كوثر  ٤١٣: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٧): ت(درس

كوثر  ٤١٣: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان

٠٨:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٤): ت(درس
كوثر  ٤١٣: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٦): ت(درس

كوثر  ٤١٣: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان

٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٣): ت(درس
كوثر  ٤١٣: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٥_١٢(امتحان
 ١٢:٣٠-١١:٣٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر

تاریخ ادبیات دوره ٠٣-٠٨٩-٣٠-١٢
جاهلی تا پایان اموى

٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٣٠): ت(درس نظرریا نیرهمختلط٢٠٦٩١٠
كوثر  ٤٢٣: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٠٦): ت(درس

كوثر  ٤٢٣: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان

٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٣): ت(درس
كوثر  ٤٢٣: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢٠): ت(درس

كوثر  ٤٢٣: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٨_١٥(امتحان
 ١٢:٣٠-١١:٣٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۱۵: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

متون نثر دوره عباسی ٠٣-٠٩١-٣٠-١٢
١

١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٣٠): ت(درس نظرریا نیرهمختلط٢٠٦٩١٥
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٠٦): ت(درس

كوثر  ٤٢٢: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان

١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫١٣): ت(درس
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠٢٫٢٠): ت(درس

كوثر  ٤٢٢: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٤٫٠٣_٢٠(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر

ترجمه از عربی به ٠٣-٠٩٥-٣٠-١٢
فارسی

٠٨:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٧): ت(درس صاحبی ادیب عبدالهمختلط٢٠٦٩٩
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٤): ت(درس

كوثر  ٤٢٢: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان

٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٦): ت(درس
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٠:٠٠-

 پردیسان
٠٨:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٣): ت(درس

كوثر  ٤٢٢: مكان ١٠:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٦_١٣(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۱۶: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

ترجمه ازفارسی به ٠٣-٠٩٦-٣٠-١٢
عربی

١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٧): ت(درس صاحبی ادیب عبدالهمختلط٢٠٦٩٨
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٤): ت(درس

كوثر  ٤٢٢: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان

١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٦): ت(درس
كوثر  ٤٢٢: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٣): ت(درس

كوثر  ٤٢٢: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٨_٦(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر

متون نظم دوره هاى ٠٣-١٠٣-٣٠-١٢
اسلامی اموى

١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٠): ت(درس نظرریا نیرهمختلط٢٠٦٩١٠
كوثر  ٤٢٣: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٧): ت(درس

كوثر  ٤٢٣: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان

١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٤): ت(درس
كوثر  ٤٢٣: مكان ١٢:٠٠-

 پردیسان
١٠:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٦): ت(درس

كوثر  ٤٢٣: مكان ١٢:٠٠-
 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫٣١_١٧(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر

) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٠_٨(امتحان جلالی نژاد مریممختلط٢٠٦٩٧زبان تخصصی٠٣-١٠٦-٣٠-١٢
 ١٢:٣٠-١١:٣٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۵۷: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱۷از  ۱۷: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

زبان وادبيات عرب : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

) ١٣٩٣٫٠٣٫٢١_٩(امتحان جلالی نژاد مریممختلط٤٠٦٩٧)بیان)(٢(علوم بلاغی٠٣-١١٠-٣٠-١٢
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر

١٢:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١١): ت(درس عامرى فاطمهمختلط٢٠٦٩٩مكتبهاى ادبی٠٣-١٢٠-٣٠-١٢
كوثر  ٤٢٣: مكان ١٤:٠٠-

 پردیسان
١٢:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٨): ت(درس

كوثر  ٤٢٣: مكان ١٤:٠٠-
 پردیسان

١٢:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٥): ت(درس
كوثر  ٤٢٣: مكان ١٤:٠٠-

 پردیسان
١٢:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫١٧): ت(درس

كوثر  ٤٢٣: مكان ١٤:٠٠-
 پردیسان

١٢:٠٠ ١٣٩٣٫٠١٫٢٤): ت(درس
كوثر  ٤٢٣: مكان ١٤:٠٠-

 پردیسان
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٧_٥(امتحان
 ٠٩:٠٠-٠٨:٠٠: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 
علوم انسانی، گروه 

آموزشی زبان 
وادبیات عرب ، رشته 

زبان و ادبیات 
عربی، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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