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 9911-044سال تحصیلی  دومنیمسال  فقه شافعیرشته  

 یوستهپکارشناسی  دومترم 

 تعداد عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

 

1 
 

9811124 

 (11گروه )

 

 (8)آموزش زبان عربی 

 

6 

 

 

 آقای منفردکیا

 یکشنبه

 سه شنبه

 پنج شنبه

11-11 

11-11 

11-11 

 

14/9/1911 

 

01/11– 01/10 

 10 – 11 11/9/1911 طریق برنامه مندرج در سایتارائه درس از  0 زبان انگلیسی 1181111 8

 01/10 –01/11 19/9/1911 11-14 یکشنبه جاللیدکتر آقای  8 کلیات حقوق 9811116 0

9 9810118 

 (11گروه )

 01/10 –01/11 88/9/1911 11-14 شنبه سه خانم دکتر انجم روز 8 آشنایی با ادیان بزرگ

1 9818116 

 (11گروه )

 01/10 –01/11 80/9/1911 11-14 شنبه دکتر کوچنانیآقای  8 کالم

 شنبه دکتر جمالیآقای  9 (1)فقه عبادی  9811104 6

 یکشنبه

11-2 

11-2 

18/9/1911 01/11– 01/10 



 دانشگاه تهران

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 اداره خدمات آموزشی

 

 

 

 9911-044سال تحصیلی  دومنیمسال  یفقه شافع رشته 

 یوستهپکارشناسی  چهارمترم 

نام و نام خانوادگی  واحد عنوان درس شماره درس ردیف

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

1 9811194 

 (11گروه )

 یکشنبه دکتر اقبال آقای  9 (8)آموزش نحو عربی 

 سه شنبه

11-11 

18-11 

14/9/1911 01/11– 01/2 

8 9811111 

 (11گروه )

 01/2 –01/11 81/9/1911 2-11 سه شنبه دکتر فقهی زادهآقای  8 (1)عربی به فارسی ترجمه از 

0 9816119 

 (11گروه )

 01/10 –01/11 10/9/1911 10-11 یکشنبه معارفدکتر آقای  8 آشنایی با علوم حدیث

دکتر آقای  9 (1)اصول فقه  9811112 9

 ذوالفقارطلب

 دوشنبه

 چهارشنبه

11-2 

11-2 

18/9/1911 01/11– 01/2 

 01/2 –01/11 80/9/1911 2-11 پنج شنبه دکتر امیدیآقای  8 (1)حقوق جزای عمومی  9811411 1

 01/2 –01/11 19/9/1911 11-11 سه شنبه دکتر جاللی زادهآقای  8 (1)آیات االحکام  9811182 6

 01/2 –01/11 16/9/1911 11-18 یکشنبه دکتر جاللی زادهآقای  8 (8)تاریخ فقه و فقها  9811104 1

2 9810118 

 (11گروه )

 01/10 –01/11 88/9/1911 11-14 شنبه سه خانم دکتر انجم روز 8 آشنایی با ادیان بزرگ



 دانشگاه تهران

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 اداره خدمات آموزشی

 

 

 

 

 9911-044سال تحصیلی  دومنیمسال  فقه شافعیرشته  

 یوستهپکارشناسی  ششمترم 

روز ارائه  خانوادگی استاد نام و نام واحد عنوان درس شماره درس ردیف

 درس

تاریخ  ساعت ارائه

 امتحان

 ساعت امتحان

 01/11 – 01/18 19/9/1911 11-14 دوشنبه  دکتر ضیائیآقای  8  (6)فقه مدنی  9811228  9

یکشنبه  دکتر ذوالفقارطلبآقای  9 (0)اصول فقه  9811101 2

 سه شنبه

11-2 

11-2 

18/9/1911 01/18 – 01/11 

 01/2 – 01/11 10/9/1911 11-18 سه شنبه دکتر جاللی زادهآقای  8 (9)فقه مدنی  9811418 9

 01/11 – 01/18 16/9/1911 11-11 یکشنبه دکتر جاللی زادهآقای  8 (1)فقه مدنی  9811821 0

 01/2 – 01/11 88/9/1911 2-11 شنبه  دکتر ذوالفقارطلبآقای  8 (1)قواعد فقه  9811112 5

 01/11 – 01/18 14/9/1911 11-11 شنبهچهار دکتر امیدیآقای  8 (1)جزای اختصاصی حقوق  9811421 6

 01/11 – 01/18 81/9/1911 11-18 یکشنبه الیمدکتر جآقای  8 (8)حقوق خانواده  9811221 7

 01/11 – 01/18 11/9/1911 11-18 شنبه  الیمدکتر جآقای  8 (1)فقه تطبیقی  9811112 8

 01/11 – 01/18 80/9/1911 11-11 سه شنبه دکتر مولودی آقای  8 دادرسی مدنیآیین  9811841  1


