
 فقه شافعی :رشته   8991-99دوم سال تحصیلی   نیمسال برنامه درسی ارائه شده در

 

 پیوسته کارشناسی: مقطع                                                                    2: ترم

  

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

    روز ارائه      

 درس 

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 
 8آموزش زبان عربی  9811124 1

 

 شنبه دکتر امیر اقبالآقای  6

 دوشنبه

 سه شنبه

11-11 

11-11 

18-11 

11/1/44 11/11-11/11 

 11/11-11/11 89/1/44 11-11 شنبه خانم دکتر عباسی 8 کلیات حقوق 9811116 8

 (ب)1181181 1

 (خ)1181189

 طبق لیست درج شده در سایت 1 تربیت بدنی 

 11/11-11/11 81/1/44 11-11 سه شنبه آقای دکتر سلیمانی 8 آشنایی با قرآن کریم  9816111 9

 11/11-11/11 81/1/44 11-11 دوشنبه آقای دکتر محبعلی 8 آشنایی با ادیان بزرگ  9811118 1

 11/11-11/11 9/9/44 2-11 دوشنبه آقای دکتر یزدانی 8 کالم 9818116 6

 شنبه آقای دکتر جمالی 9 1فقه عبادی  9811114 1

 سه شنبه

18-11 

11-2 

8/9/44 11/18-11/11 
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تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 
 شنبه شفیعیدکتر آقای  9 8آموزش نحو عربی  9811194 1

 دوشنبه

18-11 

11-2 

11/1/44 11/11-11/2 

 11/2-11/11 8/9/44 11-18 یکشنبه حسنیمیرابوالآقای دکتر  8 1ترجمه از عربی به فارسی  9811111 8

 11/2-11/11 9/9/44 2-11 شنبه آقای دکتر ضیائی 8 8فقه مدنی  9811191 1

 یکشنبه آقای دکتر ذوالفقارطلب 9 1اصول فقه  9811112 9

 شنبه سه

11-2 

18-11 

89/1/44 11/11-11/2 

 11/2-11/11 81/1/44 2-11 سه شنبه آقای دکتر امیدی 8 1حقوق جزای عمومی  9811411 1

 11/11-11/11 86/1/44 11-11 شنبهدو آقای دکتر جمالی 8 آشنایی با علوم حدیث 9816119 6

 11/2-11/11 81/1/44 11-11 شنبهسه  آقای دکتر جاللی زاده 8 1تاریخ فقه و فقها  9811112 1

 11/2-11/11 1/9/44 11-11 یکشنبه خانم دکتر بحرینی 8 8زبان تخصصی  9811111 2
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تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 
 11/2-11/11 8/9/44 2-11 یکشنبه خانم دکتر مرضیه فراهانی 8 قرائت متون فرهنگ عربی 9819111 1

 دوشنبه آقای دکتر جاللی زاده 9 1اصول فقه  9811111 8

 چهارشنبه

11-11 

18-11 

89/1/44 11/18-11/11 

 11/2-11/11 81/1/44 11-18 سه شنبه آقای دکتر امیدی 8 9فقه مدنی  9811418 1

 11/11-11/18 81/1/44 2-11 شنبهچهار آقای دکتر ضیائی 8 1فقه مدنی  9811821 9

 11/11-11/18 1/9/44 2-11 شنبهسه  آقای دکتر ذوالفقارطلب 8 1قواعد فقه  9811112 1

 11/11-11/18 86/1/44 2-11 شنبه آقای دکتر جمالی 8 احادیث فقهی  9811184 6

 11/11-11/18 11/1/44 11-18 شنبه آقای دکتر امیدی 8 1حقوق جزای اختصاصی  9811421 1

 11/11-11/18 9/9/44 11-11 شنبه خانم دکتر عباسی 8 آیین دادرسی مدنی 9811841 2

 11/11-11/18 1/9/44 11-18 یکشنبه آقای دکتر ذوالفقارطلب 8 1فقه تطبیقی 9811112 4



 فقه شافعی :رشته   8991-99دوم سال تحصیلی   نیمسال برنامه درسی ارائه شده در

 :نکته*** 

واحد اضافه از سوی اداره . واحد می باشند 84مشروط می باشند، تنها مجاز به اخذ حداکثر  8991-99دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی .8

 .آموزش حذف خواهد شد

و یا در بازه حذف و اضافه تقاضای جابه جایی دروس را دارند، ( با توجه به معیار معدل)دانشجویانی که تقاضای اخذ واحد بیش از حدنصاب را دارند.2

مجوزی بر غیبت های قبل از حذف و اضافه نمی باشد و اساتید تمامی حضور و  اخذ درس در حذف و اضافه. حتما از ابتدای ترم در کالسها حاضر شوند

 .غیاب ها را از ابتدای ترم لحاظ می نمایند

توسط ( غیبت بیش از حد نصاب -5/0)اصال حذف اضطراری نداشته و غیبت بیش از یک جلسه منجر به درج ( عملی)درس تربیت بدنی و ورزش . 9

 .دانشجویان خواهد شداستاد مربوطه در کارنامه 

 .اطمینان حاصل نمایید( مقطع/رشته/گرایش)قبل از انتخاب واحد از درستی کد درس مربوطه . 4

در هنگام انتخاب . کد دروس عمومی در تمامی دانشکده های دانشگاه تهران مشترک بوده و تنها گروه نشان دهنده محل برگزاری درس می باشد. 5

 .اطمینان حاصل نماییدواحد از مکان برگزاری درس 

 .مکان تشکیل کالس و برگزاری آزمون دروس عمومی اخذ شده در سایر دانشکده ها در همان دانشکده انتخاب شده می باشد.6

 اداره آموزش دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 


