
 دانشگاه تهران

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 اداره خدمات آموزشی

 

 

 9911-044نیمسال دوم سال تحصیلی  رشته فقه و مبانی حقوق  اسالمی

 کارشناسی پیوسته ترم دوم

 تعداد عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

12/4/1422 سامانهلیست مندرج در ارائه از طریق  3 زبان انگلیسی 1102211 1  11-13 

شنبهدو   دکتر اسحاقیآقای  0 کلیات حقوق 4021114 0  11-11  14/4/1422  32/11– 32/13  

3 4024114 

 (11گروه )

13/4/1422 13-11 یکشنبه آقای دکتر معارف 0 آشنایی با علوم حدیث  32/11– 32/13  

4 4021121 

 (11گروه )

 

 (0)آموزش زبان عربی 

 

4 

 

 

 منفردکیاآقای 

 یکشنبه 

سه شنبه  

 پنج شنبه

11-11 

11-11 

11-11 

11/4/1422  32/11– 32/13  

03/4/1422 12-10 شنبه دکتر هداییآقای  0 مبادی اصول فقه 4021131 1  32/11– 32/13  

14/4/1422 13-11 سه شنبه دکتر باقریآقای  0 (0)فقه مدنی  4021143 4  32/12– 32/2  

1 4023210 

 (11گروه )

00/4/1422 11-11 سه شنبه خانم انجم روز 0 آشنایی با ادیان بزرگ  32/11– 32/13  



 دانشگاه تهران

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 اداره خدمات آموزشی

 

 

 9911-044سال تحصیلی  دومنیمسال  فقه و مبانی حقوق  اسالمی رشته 

 کارشناسی پیوسته مچهارترم 

نام و نام خانوادگی  واحد عنوان درس شماره درس ردیف

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان امتحانتاریخ 

1 4021241 

 (11گروه )

 یکشنبه دکتر اقبال آقای 4 (0)آموزش نحو عربی 

 سه شنبه

11-11 

10-12 

11/4/1422  32/12– 32/2  

0 4021111 

 (11گروه )

01/4/1422 2-12 سه شنبه دکتر فقهی زاده آقای  0 (1)ترجمه از عربی به فارسی   32/12– 32/2  

13/4/1422 12-10 یکشنبه دکتر هداییآقای  0 (4)فقه مدنی  4021120 3  32/12– 32/2  

 یکشنبه دکتر مومنیآقای  4 (1)اصول فقه  4021112 4

 دوشنبه

12-2 

12-2 

10/4/1422  32/12– 32/2  

14/4/1422 12-10 دوشنبه دکتر هداییآقای  0 (1)آیات االحکام  4021202 1  32/12– 32/2  

02/4/1422 13-11 سه شنبه دکتر حسینیآقای  0 (0)زبان تخصصی  4021213 4  32/12– 32/2  

03/4/1422 13-11 چهارشنبه دکتر اسحاقیآقای  0 1فقه جزایی  4021123 1  32/10– 32/12  

14/4/1422 11-11 چهارشنبه دکتر اسحاقیآقای  0 ادله اثبات دعوی 4021121 2  32/12– 32/2  



 دانشگاه تهران

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 اداره خدمات آموزشی

 

 

 

 9911-044سال تحصیلی نیمسال دوم  رشته  فقه و مبانی حقوق  اسالمی

 کارشناسی پیوسته ششمترم 

نام و نام خانوادگی  واحد عنوان درس شماره درس ردیف

 استاد

روز ارائه 

 درس

تاریخ  ساعت ارائه

 امتحان

 ساعت امتحان

 دوشنبه دکتر توکلیآقای  4 (3)اصول فقه  4021132 9

 سه شنبه

12-2 

12-2 

10/4/1422  32/10– 32/12  

14/4/1422 12-10 چهارشنبه دکتر باقریآقای  0 (4)مدنی فقه  4021220 2  32/10– 32/12  

03/4/1422 13-11 چهارشنبه دکتر اسحاقیآقای  0 (1)فقه جزائی  4021123 9  32/10– 32/12  

14/4/1422 11-11 سه شنبه دکتر حسینیآقای  0 (0)فقه تطبیقی  4021121 0  32/11– 32/13  

11/4/1422 11-11 شنبه دکتر حسینیآقای  0 حقوق اساسی 4021124 5  32/11– 32/13  

02/4/1422 12-10 سه شنبه دکتر مومنیآقای  0 (0)حقوق خانواده  4021221 6  32/10– 32/12  

11/4/1422 2-12 شنبه دکتر اسحاقیآقای  0 آئین دادرسی کیفری 4021221 7  32/10– 32/12  

00/4/1422 13-11 دوشنبه هداییدکتر آقای  0 قواعد فقه مدنی 4021114 8  32/10– 32/12  

حقوق جزای اختصاصی  4021211 1

 ( جرائم علیه اموال)

01/4/1422 12-10 شنبه دکتر اسحاقیآقای  0  32/10– 32/12  


