اجلامعة األمسرية اإلسالمية
تقرير عن كلية العلوم الشرعية  -مسالته .
رقن الهبتف ) 4743264300 :هكتب عويد الكلية) ) 4743264303 -هكتب هسجل الكلية)-
 ) 4743260750هكتب وكيل الكلية)-
تأسست الكلية سُخ 6444م وكبَذ رزجع جبيعخ َبصش ،صى جبيعخ انًشقت،
رى اَزقهذ إنى انجبيعخ األسًشٌخ سُخ 2002و ثذكى انزخصص.
رضى انكهٍخ أسثعخ أقسبو عهًٍخ هً :قسى انهغخ انعشثٍخ ،قسى انششٌعخ وانقبَىٌ ،قسى انششٌعخ،
قسى أصىل انذٌٍ ،وثه شعجزبٌ( :شعجخ انزفسٍش وانذذٌش ،وشعجخ انعقٍذح وانًزاهت انًعبصشح).
يذح انذساسخ ثبنكهٍخ :أسثع سُىاد ًٌُخ انطبنت ثعذهب دسجخ انهٍسبَس.
رعزًذ انكهٍخ انهغخ انعشثٍخ نغخ سسًٍخ فً انذساسخ ،وٌهزو انطبنت ثذساسخ انهغخ اإلَجهٍزٌخ
فً سُزٍٍ دساسٍزٍٍ ،كًب ٌهزو انطبنت ثذساسخ ثعض انًىاد انعبيخ كبنذبسىة
وانًىاد انزشثىٌخ وعهى انُفس وانقشآٌ انكشٌى وغٍشهب.
خشجذ انكهٍخ صالس عششح ( )13دفعخ يٍ انطالة دزى َهبٌخ انعبو انجبيعً:
(2012/2012و) ،وانًجًىع انكهً نهًزخشجٍٍ فٍهب؛ ركىسا وإَبصبً )1332( :أنف وصالس يئخ
واصُبٌ ورسعىٌ طبنجب ً وطبنجخً.

القيادة األكادميية للكلية للعام اجلامعي6102/6102( :م) :
انًُصـــت
عًٍذ انكهٍخ
وكٍم انكهٍخ
سئٍس قسى انششٌعخ
سئٍس قسى انششٌعخ وانقبَىٌ
سئٍس قسى انهغخ انعشثٍخ
سئٍس قسى أصىل انذٌٍ

االســــــــــــــــــى
د .عصبو عهً انخًشي
د .عجذ انسالو يذًذ انجشثً
د .عجذ هللا انذوكبنً عهً
أ.دًزح عهً انجشثً
أ.يفزبح يذًذ انخًشي
أ.عجذ انشدًٍ عهً ثٍ َبجً

انزخصص
فقه
ثالغخ وأدة
فقـه
فقــه
َذى وصشف
دذٌش

انــــذسجـــخ انعهًٍـــخ
يسبعذ
يذــبضـــش
يذبضش
يسـبعذ يذبضش
يسـبعذ يذبضش
يسـبعذ يذبضش

املكلفون مبهام أخرى داخل الكلية من أعضاء هيئة التدريس للعام اجلامعي6102/6102( :م) :
انًُصـــت
قسى انجىدح ورقٍٍى األداء
قسى انجذىس واالسزشبساد
هكتب شؤوى أعضبء هيئة التدريس

االســــــــــــــــــى
د .أدًذ يذًذ سدىيخ
د .فشدبد إثشاهٍى انزٍَقشي
د .فشط يٍالد عبشىس

انزخصص
فهسفخ
سٍبسخ ششعٍخ
ثالغخ وأدة

انــــذسجـــخ انعهًٍـــخ
يشبسك
يذــبضـــش
يذبضش

قسى انعالقبد انضقبفٍخ

أ .سبنى عٍبد انعشق

ثالغخ وأدة

املكلفون مبهام أخرى داخل الكلية من املوظفني (العام اجلامعي6102/6102 :م):

انًُصـــت
يكزت انشؤوٌ اإلداسٌخ وانًبنٍخ

يسجم انكهٍخ
قسى انذساسخ وااليزذبَبد
يكزت انذساسبد وانزذسٌت
قسى انخشٌجٍٍ
يكزت شؤوٌ يجهس انكهٍخ
قسى انُشبط انطالثً
قسى انىسبئم انزعهًٍٍخ
قسى شؤوٌ انًكزجخ

االســــــــــــــــــى
أدًذ انًجشوك أثى جُبح
انفٍزىسي صبنخ انزشكً
أششف ثهقبسى شعٍت
انذسٍٍ عًش انفشجبًَ
عجذ هللا عهً أثى عبئشخ
أثى ثكش عهً انذاودي
عجذ انًذسٍ عجذ انىادذ أثى جُبح

طبسق يصطفى َصش
عجذ انفزبح سيضبٌ انجشثىع

يسبعذ يذبضش

