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 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی قم دکتر معصومی .2

 استاد الوندی .3

 استاد قورچیان  .4
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 لیست برنامه های علمی دوره

 کالس های روزانه برای تمامی سطوحگزاری بر -

 

 

  
سلسله مباحث جریان های سیاسی و مذهبی و فرهنگی کشور های عربی برای زبان آموزان فارغ التحصیل  -

 توسط استاد خالد ابراهیم الحمدانی )أبوطیبة( 



 
ش کارگاه روش های سخنرانی در کشور های عربی برای زبان آموزان فارغ التحصیل با محوریت آموز -

 فرهنگ کشور های عربی 

 
پخش فیلم عربی )مختبر( به صورت عمومی برای تمامی زبان آموزان و برگزاری مسابقه برای ایجاد نشاط  -

 علمی 

 



 
 برگزاری امتحانات هفتگی به صورت شفاهی و کتبی برای ارزیابی زبان آموزان به صورت دقیق -

 معاصر برگزاری طرح مطالعه دقیق برای تقویت قوه فهم متون عربی  -

 کالس تخصصی ترجمه عربی به فارسی توسط دکتر معصومی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی قم -

 برگزاری گروه های ندوه به صورت روزانه و بحث درباره موضوعات مختلف اخالقی، سیاسی و اجتماعی -

 

 
 



 

 

 



 
هیأت علمی  کارگاه تخصصی افعال و زمان های آن برای تمامی زبان آموزان توسط دکتر معصومی عضو -

 دانشگاه آزاد اسالمی قم

برای تمامی زبان آموزان توسط دکتر معصومی عضو هیأت علمی دانشگاه  ارگاه تخصصی کلیات ترجمهک -

 آزاد اسالمی قم

برای تمامی زبان آموزان توسط استاد خالد ابراهیم الحمدانی )أبوطیبة(  کارگاه تخصصی عدد -

 

 



 

 

 
 ع علمی برای ایجاد نشاط علمی در زبان آموزان می باشد( برگزاری حفل )که شامل برنامه های متنو -

 



 



 

 رگزاری مسابقات علمی به صورت هفتگی و تعیین جایزه برای ایجاد نشاط علمی در زبان آموزانب -

زبان آموزان فارغ التحصیل برای طالب سطوح مبتدی و متوسط تشکیل گروه های کمک آموزشی توسط  -

 وزانسطح علمی زبان آمبرای ارتقاء کیفی 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



برای ارتقاء علمی زبان آموزان و ایجاد  روزرسانی تصاویر در طول هفتهجهیز مکان به تصاویر علمی و به ت -

 نشاط علمی برای آن ها

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سخنرانی تمام زبان آموزان بین نماز ظهر و عصر و بعد از صالتین -



 

 

 جلسات و نشست های علمی لیست 

 جلسات فارغ التحصیالن )متخرجین( با مسئولین درباره برنامه های کمک آموزشی دوره -

جلسه زبان آموزان فارغ التحصیل با آیت اهلل سید مجتبی حسینی، نماینده مقام معظم رهبری در عراق، با  -

 محوریت تبلیغ زبان دانان در کشور های عربی 



 
 استفاده از مهمانان عرب زبان برای گعده ها و شب نشینی ها با زبان آموزان  -



 
لمسلمین حسناوی درباره شیوه های تبلیغ در کشور جلسه زبان آموزان فارغ التحصیل با حجت االسالم و ا -

 های عربی   

جلسه زبان آموزان فارغ التحصیل با حجت االسالم و المسلمین نعمانی، معاون نماینده مقام معظم رهبری  -

 در عراق درباره فضای تبلیغ و کیفیت آن در کشور های عربی

مسئول تبلیغ دفتر مقام معظم رهبری در  ،جلسه تحلیل سیاسی با حجت االسالم و المسلمین شیخ عقیل -

 عراق با موضوع تحلیل روابط ایران و عراق در منطقه 

جلسه عمومی تمامی سطوح زبان آموزان با آیت اهلل سید مجتبی حسینی، نماینده مقام معظم رهبری در  -

 عراق درباره اهمیت فراگیری تسلط بر زبان عربی و اثر آن در برنامه های تبلیغی طلبه 



 
 

 انشگاه کوفهنشست علمی با دکتر سلیم الجصّانی مدیر قسم زبان عربی در د -





 

 

 

 



 زیارت ها و برنامه های معنویلیست 

 به صورت روزانه  علیه السالمبرنامه زیارت حرم امیر المومنین  -

 سه مرتبه در طول اردو  علیه السالمبرنامه زیارت حرم سید الشهداء  -

 ین برنامه زیارت حرمین شریفین در کاظم -

 حرمین شریفین در سامراءبرنامه زیارت  -

 برنامه زیارت مسجد کوفه و مسجد سهله  -

 در حوزه علمیه امام خمینی نجف اشرف علیه السالممجلس سخنرانی و روضه شهادت امام صادق  -

 در دفتر مقام معظم رهبری در عراق  علیه السالم مجلس روز شهادت امام صادق -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نامه روزانه زبان آموزان بر

 نماز صبح به امامت حجت االسالم و المسلمین حدادی 20:3 -

 بیداری عمومی  30:6 -

 30:7توزیع صبحانه تا ساعت  45:6 -

 شروع کالس های سه گانه صبح  30:7 -

 نماز جماعت ظهر به امامت حجت االسالم و المسلمین حدادی 00:12 -

 سخنرانی کوتاه بین دو نماز ظهر و عصر و بعد از صالتین -

 بعد از اقامه نماز ظهر و عصر توزیع ناهار -

 مختبر و پخش فیلم عربی برای همه زبان آموزان و اجرای مسابقه بین آن ها در روز های زوج بعد ناهار -

 کالس تخصصی ترجمه فارسی به عربی دکتر معصومی برای زبان آموزان فارغ التحصیل )متخرجین( 00:16 -

 برگزاری ندوات روزانه برای تمامی سطوح  00:17 -

 حرکت به سمت حرم برای زیارت روزانه 30:81 -

 بازگشت به سمت حوزه علمیه  30:20 -

 توزیع شام  45:20 -

 ساعت خاموشی  00:23 -

 


