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 پیش نیاز  نوع درس  ساعت  تعداد واحد  ترم سوم 

 عملی نظری 

 زبان عمومی تخصصی - 32 2 1زبان تخصصی

 2آموزش زبان عربی  پایه  - 64 4 1آموزش نحو عربی

 ندارد تخصصی - 32 2 جهان اسالم در برخورد با غرب و استعمار 

 ندارد عمومی - 32 2 خانواده دانش 

 ندارد تخصصی - 32 2 1تاریخ تشکیالت اسالمی

 ندارد تخصصی - 32 2 1جغرافیای تاریخی جهان اسالم

 2تاریخ اسالم  تخصصی - 32 2 3تاریخ اسالم 

 ندارد تخصصی - 32 2 1تاریخ علوم در اسالم

 18 جمع واحدها 

 

 نیاز پیش  نوع درس  ساعت  تعداد واحد  ترم اول 

 عملی نظری 

 ندارد پایه  - 32 2 آشنایی با قرآن کریم 

 ندارد پایه  - 64 4 1آموزش زبان عربی

 ندارد پایه  - 32 2 آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسالمی 

 ندارد پایه  - 32 2 منطق

 ندارد پایه  - 32 2 آشنایی با ادیان بزرگ 

 ندارد پایه  - 32 2 آشنایی با علوم حدیث 

 ندارد تخصصی - 32 2 1تاریخ اسالم 

 ندارد عمومی 32 - 1 1تربیت بدنی 

 17 جمع واحدها 

 پیش نیاز  نوع درس  ساعت  تعداد واحد  ترم دوم 

 عملی نظری 

 ندارد عمومی - 48 3 زبان عمومی

 ندارد تخصصی - 32 2 روش تحقیق 

 1آموزش زبان عربی پایه  - 96 6 2آموزش زبان عربی 

 ندارد پایه  - 32 2 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 

 1تاریخ اسالم  پایه  - 32 2 2تاریخ اسالم 

 ندارد پایه  - 32 2 کالم 

 17 جمع واحدها 



 

 

 

 

 

 پیش نیاز  نوع درس  ساعت  تعداد واحد  ترم چهارم 

 عملی نظری  

 1تاریخ علوم در اسالم تخصصی - 32 2 2تاریخ علوم در اسالم

 1آموزش نحو عربی پایه  - 64 4 2نحو عربی آموزش 

 1تاریخ تشکیالت اسالمی تخصصی - 32 2 2تاریخ تشکیالت اسالمی

 ندارد اختیاری  - 32 2 اسالم در شبه قاره هند تاریخ 

 3تاریخ اسالم  تخصصی - 32 2 4تاریخ اسالم 

 1اسالمجغرافیای تاریخی جهان  تخصصی - 32 2 2جغرافیای تاریخی جهان اسالم  

 1زبان تخصصی تخصصی - 32 2 2زبان تخصصی 

 ندارد تخصصی - 32 2 جغرافیا نگاری در اسالم 

 18 جمع واحدها 

 پیش نیاز  نوع درس  ساعت  تعداد واحد  ترم پنجم 

 عملی نظری 

 ندارد تخصصی - 32 2 1تاریخ هنرهای اسالمی

 ندارد تخصصی - 32 2 1تاریخ آموزش و پرورش در اسالم

 2تاریخ علوم در اسالم تخصصی - 32 2 3تاریخ علوم در اسالم

 2زبان تخصصی  تخصصی - 32 2 3زبان تخصصی 

 ندارد تخصصی - 64 4 کلیات فرهنگ و تمدن اسالمی 

 ندارد تخصصی - 32 2 متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی 

 ندارد تخصصی - 32 2 1وضع کنونی جهان اسالم

 ندارد پایه  - 32 2 قرائت متون فرهنگ عربی 

 18 جمع واحدها 

  نوع درس  ساعت  تعداد واحد  ترم ششم 

 عملی نظری 

 1آموزش زبان عربی پایه  - 32 2 1ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس 

 3تاریخ علوم در اسالم تخصصی - 32 2 4تاریخ علوم در اسالم 

 ندارد تخصصی - 32 2 بغداد تا تاسیس دولت  صفویه تاریخ اسالم از سقوط  

 1تاریخ هنرهای اسالمی تخصصی - 32 2 2تاریخ هنرهای اسالمی

 ندارد اختیاری  - 32 2 مبانی روانشناسی اجتماعی

 ندارد تخصصی - 32 2 1تاریخ اسالم در مصر و شام  

 1پرورش در اسالمتاریخ آموزش و  تخصصی - 32 2 2تاریخ آموزش و پرورش در اسالم

 1وضع کنونی جهان اسالم تخصصی - 32 2 2وضع کنونی جهان اسالم

 ندارد تخصصی - 32 2 تاریخ نگاری در اسالم 

 18 جمع واحدها 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیش نیاز  نوع درس  ساعت  تعداد واحد  ترم هفتم 

 عملی نظری 

 1فارسی و بالعکس ترجمه از عربی به  پایه  - 32 2 2ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس 

 4تاریخ علوم در اسالم  تخصصی - 32 2 5تاریخ علوم در اسالم

 1تاریخ اسالم در مصر و شام   تخصصی - 32 2 2تاریخ اسالم در مصر و شام

 2تاریخ هنرهای اسالمی تخصصی - 32 2 3تاریخ هنرهای اسالمی

 ندارد اختیاری  - 32 2 پروژه

 ندارد تخصصی - 32 2 تاریخ صفویان 

 ندارد تخصصی - 32 2 مطالعات اسالمی در غرب 

 ندارد اختیاری  - 32 2 مبانی مردم شناسی 

 16 جمع واحد 

 پیش نیاز  نوع درس  ساعت  تعداد واحد  هشتم ترم  

 عملی نظری 

 1تربیت بدنی  عمومی 32 - 1 2تربیت بدنی

 ندارد عمومی - 32 2 اخالق اسالمی 

 ندارد تخصصی - 32 2 تاریخ تشیع

 ندارد تخصصی - 32 2 تاریخ حکومتهای متقارن در شرق از آغار تا سقوط بغداد

 ندارد تخصصی - 32 2 شناخت منابع تاریخ فرهنگ وتمدن  ملل اسالمی

 آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسالمی  پایه  - 32 2 آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسالمی 

 ندارد عمومی - 48 3 فارسی 

 14 جمع واحد 


