درٍس ػوَهی
آئیي زًذگی (اخالق کبربردی)

درٍس اختیبری

پیص ًیبز

درٍس اصلی ٍتخصصی

پیص ًیبز

2

اسالم ٍایراى

فبرسی ػوَهی

3

جغرافیبی التصبدی ایراى

2

زببى خبرجِ ػوَهی

3

هطبَػبت سیبسی ایراى از اًمالة هطرٍطیت بِ بؼذ

2

اًذیطِ اسالهی 1

2

ًظبهْبی سیبسی تطبیمی

اًذیطِ اسالهی2

 2اًذیطِ اسالهی1

ًظبم ّبی التصبدی تطبیمی

آضٌبیی ببرٍخَاًی لراى

1

سیبست ٍحکَهت در ضَرٍی

ٍصبیبی اهبم خویٌی(رُ)

1

سیبست ٍحکَهت درایبالت هتحذُ اهریکب

2

تربیت بذًی1

1

سیبست ٍحکَهت درخبٍرهیبًِ

2

تربیت بذًی2

 1تربیت بذًی1

سیبست ٍ حکَهت درآسیبی جٌَبی

2

هببًی اًذیطِ ّبی سیبسی دراسالم(هستٌذ بِ هتَى اسالهی) 2

تفسیرهَضَػی ًْج البالغِ/لرآى

3

2

هببًی ػلن سیبست
هببًی ػلن حمَق

3

هببًی ػلن التصبد

3

2

هببًی جبهؼِ ضٌبسی ػوَهی

2

2

رٍش تحمیك در ػلَم سیبسی (الف)

2

2

رٍش تحمیك در ػلَم سیبسی (ة)

2

حمَق اسبسی(کلیبت)

2

حمَق اسبسی جوَْری اسالهی ایراى

2

2

سیبست ٍحکَهت درچیي

2

حمَق بیي الولل اسالهی

2

تبریخ اسالم

2

سیبست ٍ حکَهت در افریمب

2

ًظبم سیبسی ٍدٍلت دراسالم

3

تبریخ فرٌّگ ٍتوذى اسالم ٍ ایراى

2

سیبست ٍحکَهت دراهریکبی التیي

2

اًذیطِ ّبی سیبسی دراسالم ٍایراى

2

اًمالة اسالهی ایراى

2

سیبست ٍ حکَهت در ارٍپبی ببختری

2

جٌبص ّبی اسالهی هؼبصر

2

داًص خبًَادُ ٍ جوؼیت

2

خبٍر هیبًِ ٍسیبست بیي الولل

2

تحَالت سیبسی ٍاجتوبػی ایراى(از1320تب)1357

4

التصبد بیي الولل

2

تحَالت سیبسی ٍاجتوبػی ایراى(از1228تب)1320

4

هبلیِ ػوَهی

2

اًمالة اسالهی ایراى

2
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جوغ ٍاحذ

ادراُ اهَر دٍلتی

2

رٍابط خبرجی ایراى از 1320تب1357

4

اًمالة ّبی جْبى

4

سیبست خبرجی جوَْری اسالهی ایراى

3

رٍاًطٌبسی اجتوبػی

2

حمَق بیي الولل خصَصی

2

فارسی پیش دانشگاهی

2

تبریخ رٍابط خبرجی ایراى از لبجبریِ تب 1320

4

تئَری ّبی اًمالة

2

تاریخ پیش دانشگاهی

2

سیرلذرت در دریبّب

2

ضٌبخت هبّیت ٍػولکرداهپریبلیسن

4

زبان پیش دانشگاهی

2

هسبیل سیبسی التصبدی کطَرّبی ارٍپبی ضرلی

3

ًَسبزی ٍدگرگًَی سیبسی

2

علوم اجتماعی پیش انشگاهی

2

هسبیل سیبسی ٍ التصبدی ٍ ارٍپبی غربی

3

جبهؼِ ضٌبسی سیبسی

3

دروس پیش دانشگاهی

جوغ ٍاحذ

8

جٌبطْبی اسالهی هؼبصر  ,تحَالت سیبسی اجتوبػی ایراى(1228تب)1320

جٌبص ّبی اسالهی هؼبصر،تحَالت سیبسی ٍ اجتوبػی ایراى (از1228تبٍ )1320تحَالت سیبسی ٍاجتوبػی ایراى(از1320تب)1357

هببًی ػلن حمَق

ارتص ٍ سیبست

2

هسبئل ًظبهی ٍاستراتژیک هؼبصر

3

جوَْری اسالهی ایراى ًٍْضتْبی رّبیی بخص

2

تبریخ تحَل دٍلت در اسالم

2

اػراة ٍ اسرائیل ٍهسئلِ فلسطیي

2

هتَى سیبسی بِ زببى خبرجی(الف)

2

زببى ػوَهی

اًذیطِ ّبی سیبسی درضرق ببستبى (چیي ٌٍّذٍبیي الٌْریي)
جغرافیبی سیبسی (تبکیذ بر جْبى اسالم )

2

هتَى سیبسی بِ زببى خبرجی(ة)

2

زببى خبرجِ ػوَهی ٍ هتَى سیبسی بِ زببى خبرجی( الف)

3

هسبیل التصبدی ٍسیبسی ًفت در ایراى

3

تکذرس در اختیبر گرٍُ آهَزضی داًطکذُ

2

حمَق اداری (کلیبت ٍایراى)

2

آضٌبیی بب ایٌترًت

2

خلیج فبرس ٍ هسبیل آى

2

آضٌبیی بب کبهپیَتر

2

هسبیل سیبسی ٍالتصبدی جْبى سَم

3

آضٌبیی بب هببًی دفبع همذس

2

اصَل رٍابط بیي الولل(الف)

2

3

اصَل رٍابط بیي الولل(ة)

2

10

تبریخ رٍابط بیي الولل از1871تب1945
سبزهبى ّبی بیي الوللی
تبریخ اًذیطِ ّبی سیبسی درغرة (الف)
تبریخ اًذیطِ ّبی سیبسی درغرة (ة)
اًذیطِ ّبی سیبسی درلرى بیستن
دیپلوبسی ٍ رفتبر سیبسی دراسالم
حمَق بیي الولل ػوَهی()1
حمَق بیي الولل ػوَهی()2
في دیپلوبسی ٍآداة کٌسَلی
سیبست خبرجی لذرتْبی بسرگ
جوغ ٍاحذ

3
2
2
2
2
2
2
2
2
3

کبرآفریٌی

شماره دانشجویی:

هببًی ػلن حمَق

ًظبم سیبسی ٍ دٍلت در اسالم

جوغ کل
نام و نام خانواگی:

رٍش تحمیك در ػلَم سیبسی (الف)

اصَل رٍابط بیي الولل (الف)

هببًی ػلن سیبست
هببًی ػلن سیبست ٍ تبریخ اًذیطِ ّبی سیبسی در غرة (الف)
هببًی ػلن سیبست ٍ تبریخ اًذیطِ ّبی سیبسی در غرة (الف)ٍ(ة)

هببًی ػلن حمَق
حمَق بیي الولل ػوَهی( ٍ )1هببًی ػلن حمَق
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12تب)1320

ى(از1320تب)1357

رة (الف)

