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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  فقه شافعیرشته  

 یوستهپکارشناسی  ترم اول

شماره  ردیف

 درس

 تعداد عنوان درس

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

ساعت  روز ارائه درس

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 1102211 1

 

 12-10 0/11/1911 مبدامعرفی استاد از سوی دانشکده  0

0 1021124 

 (11گروه )

 دوشنبه آقای امیر اقبال 1 (1)آموزش زبان عربی 

 چهارشنبه

12-2 

10-12 

04/12/1911 92/12-92/2 

 12-10 1/11/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 0 (اخالق کاربردی)آیین زندگی 1102224 9

 92/2-92/12 01/12/1911 2-12 شنبهسه  خانم دکتر مفتونی 0 منطق 1020129 1

 19-12 1/11/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 9 زبان فارسی 1102214 2

 92/2-92/12 6/11/1911 2-12 شنبه آقای دکتر جمالی 0 مبادی فقه 1022190 6

آقای دکتر  0 مبادی اصول 1022199 4

 ذوالفقارطلب

 92/2-92/12 1/11/1911 12-10 سه شنبه

 92/2-92/12 2/11/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 0 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 1021212 2
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  فلسفه و حکمت اسالمی رشته 

 یوستهپکارشناسی  پنجمترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

1 1021112 

 (11گروه )

براهیم ا آقای دکتر 1 (1)آموزش نحوعربی 

 اقبال

 شنبه

 سه شنبه

10-12 

10-12 

1/11/1911 92/10-92/12 

0 1021144 

 (11گروه )

 92/19-92/12 1/11/1911 19-12 شنبه آقای دکتر شاهرودی 0 قرائت متون فرهنگ عربی

 92/12-92/10 6/11/1911 2-12 شنبه آقای دکتر امیدی 0 حقوق تعهدات 1022120 9

 92/12-92/10 01/12/1911 12-10 دوشنبه دکتر رستمیخانم  0 (9)فقه مدنی  1022111 1

 یکشنبه آقای دکتر ضیائی 1 (0)فقه عبادی  1022110 2

 دوشنبه

12-2 

12-2 

04/12/1911 92/10-92/12 

 92/12-92/10 4/11/1911 12-10 یکشنبه خانم دکتر بحرینی 0 (1)زبان تخصصی  1021202 6

 92/12-92/10 02/12/1911 19-12 یکشنبه آقای دکتر ذوالفقارطلب 0 (0)فقه مدنی  1022119 4

 92/12-92/10 2/11/1911 2-12 سه شنبه آقای دکتر جاللی زاده 0 (1)تاریخ فقه و فقها  1021292 2

 9911-044اول سال تحصیلی نیمسال  فقه شافعیرشته  

 یوستهپکارشناسی  سومترم 
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  فقه شافعیرشته  

 یوستهپکارشناسی  پنجمترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

1 1021141 

 (11گروه )

 92/19-92/12 6/11/1911 2-12 سه شنبه آقای دکتر فقهی زاده 0 (0)ترجمه از عربی به فارسی 

 92/12-92/10 1/11/1911 19-12 دوشنبه آقای دکتر جمالی 0 (1)آیات االحکام  1022202 2

 شنبه آقای دکتر ذوالفقارطلب 1 (0)اصول فقه  1022119 3

 دوشنبه

10-12 

12-2 

04/12/1911 92/12-92/19 

 92/19-92/12 4/11/1911 12-14 شنبه آقای دکتر جاللی زاده 0 (0)تاریخ فقه و فقها  1021291 4

 92/12-92/10 1/11/1911 2-12 یکشنبه آقای دکتر امیدی 0 (0)حقوق جزای عمومی  1021211 5

 92/19-92/12 2/11/1911 12-10 یکشنبه آقای دکتر جمالی 0 (1)حقوق خانواده  1022221 6

 92/12-92/10 01/12/1911 12-10 دوشنبه خانم دکتر رستمی 0 (9)فقه مدنی  1022111 7

 92/19-92/12 2/11/1911 19-12 سه شنبه آقای دکتر کریمی نیا 0 (9)زبان تخصصی  1021201 8

 92/19-92/12 92/12/1911 12-14 یکشنبه آقای دکتر جمالی 0 احادیث فقهی 1022101 9
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  فقه شافعیرشته 

 یوستهپکارشناسی  هفتمترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

 دوشنبه آقای دکتر جاللی زاده 1 (1)اصول فقه  1024222 1

 چهارشنبه

12-2 

12-2 

1/11/1911 92/12-92/2 

 92/19-92/12 4/11/1911 2-12 یکشنبه آقای دکتر جمالی 0 (6)فقه مدنی  1022220 2

 92/19-92/12 2/11/1911 12-10 یکشنبه آقای دکتر امیدی 0 (0)حقوق جزای اختصاصی  1024222 3

 92/2-92/12 6/11/1911 2-12 سه شنبه آقای دکتر امیدی 0 آیین دادرسی کیفری 1022221 4

 92/19-92/12 01/12/1911 12-14 چهارشنبه آقای دکتر ذوالفقارطلب 0 (0)قواعد فقه  1024241 5

 92/12-92/10 04/12/1911 12-14 یکشنبه آقای دکتر ذوالفقارطلب 0 (0)فقه تطبیقی  1021121 6

 92/19-92/12 92/12/1911 12-14 دوشنبه آقای دکتر جمالی 0 (0)آیات االحکام  1022201 7


