
    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌخثشأٟ جاتش عٍٟ ِش٠ُ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ا١ٌ٘ٛثٟ اٌشدّٓ عثذ تؾا٠ش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌثث١تٟ اٌٍط١ف عثذ ٔذٜ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌثث١تٟ عٍّاْ أفشاح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عطشجٟ ِاجذ أغ١اب اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ٔٛس١ِاْ ِذّذ أعّاء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 دغٓ ععذ إتشا١ُ٘ عٕٛد اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌذشتٟ ِذّذ سغذ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌثمفٟ ف١صً عجٝ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌذعذٞ اٌشدّٓ عثذ فٛص٠ح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عشٚجٟ دغ١ٓ ِذّذ سغذاء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌصاعذٞ غاصٞ تؾا٠ش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عع١ذ جّعاْ صثاح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌعت١ثٟ هللا عثذ ِٕاي اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌعت١ثٟ ِذّذ إتتٙاج اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ١ٍِثاسٞ هللا عثذ عاسج اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌٌّٛذ هللا خ١ش ستٝ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 وتثٟ ثشٚخ جّأح/ ا اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عٛاجٟ عثذٖ س٘ف اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 فطأٟ إتشا١ُ٘ ع١ّح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 فطأٟ إتشا١ُ٘ ٔغث١ح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ساجخ ِصٍخ عٍٟ ِؾ١شج اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌض٘شأٟ صاٌخ ِذّذ إعشاء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عثّاْ غاٌٛخ ٌط١فح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 أدّذ دغ١ٓ ع١ّح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌغٍّٟ صاٌخ سؽا اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌغٍّٟ سٔا اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌمذطأٟ عا٠ط ؽٙذ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 سؽ١ذ ِذّذ ِشٚج اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عغ١شٞ غاٌع ع١ٍاء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌذعذٞ عٍٟ أًِ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌمشؽٟ فٙذ سؤ٠ا اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 األعّشٞ عاِش أؽٛاق اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ٔٛس دث١ة صاٌخ أعّاء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ٘ضاصٞ ِذّذ تذس٠ح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ست١ع ِذّذ تشوٟ أًِ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌّاٌىٟ داِذ ١ِٕشج اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 األٔصاسٞ أدّذ أعّاء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 جاِع اٌمادس عثذ ِش٠ُ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ِذّذ عٍٟ ِذّذ ٘ذٜ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌجٕٟٙ ساؽذ أِجاد اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 جاتشٞ دّذ أدّذ ٚفاء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌض٘شأٟ ِذّٛد ِذّذ دالي اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 صاٌخ هللا عثذ جٛا٘ش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌّاٌىٟ ِذّذ عث١ش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌغٍّٟ عٍٟ ٔٙٝ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عشاج عّش خ١ش أٚي ؽ١ّاء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 أدّذ عٍٟ هللا عثذ دٕاْ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌّذٟٔ اٌعض٠ض عثذ ٔٛسج اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عغ١شٞ دغٓ أدّذ عذش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌّصطفٝ ِذّٛد ِذّذ ِش٠ُ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 صاٌخ إتشا١ُ٘ ِذّذ خ١ش٠ح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌذ٠ٓ عظ١ُ أدّذ ظ١ٙش خٍٛد اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌذغ١ٕٟ جاِع أعّٝ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عّتش عع١ذ ِٕٝ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 فم١ٗ اٌشدّٓ عثذ ٚجِش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌزت١أٟ عط١ح فٙذ فاغّح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 دغ١ٓ غا٘ش خ١ش٠ح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عٍٟ ِٛعٝ دفصٗ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 دغ١ٓ خ١ًٍ عائؾح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌغاِذٞ عاٌُ أدّذ س٠ُ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌجٕٟٙ هللا عطا ِثاسن إتتٙاي اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 فطأٟ دغ١ٓ ِذّذ سصاْ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ١ِغا عّش إدس٠ظ عائؾح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ؽثأح جّاي دغاْ ٘ذ٠ً اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 غثشج غالي ِٛدج اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ِصطفٝ عٍٟ دغٓ فاغّح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌثٍٛؽٟ ِذّّٛد ِشٚج اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ا١ًٌٍ جًّ خاٌذ ظذٝ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌٍذ١أٟ دغ١ٓ ٚد٠اْ/ أ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌثشواتٟ عٍٟ ِش٠ُ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌٍذ١أٟ دغ١ٓ ١٘ٚثح/أ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌصعة اٌشدّٓ عثذ عائؾح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌؾّشأٟ ِٕصٛس إتشا١ُ٘ أث١ش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌعت١ثٟ ص٠ذ ٚعذ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌجٕٟٙ فشج ِذّذ عث١ش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عّٕذس هللا عثذ ِش٠ُ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌغماف دّذ ِذّذ أعّاء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌض٘شأٟ د١ّذ صاٌذح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ٠غاِٟ داٚد ِذّذ إ٠ٕاط اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌؾ١خ إتشا١ُ٘ خ١ًٍ أعّاء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 إتشا١ُ٘ ِذّذ وٛثش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عشلغٛط غاسق ٔٛف اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 فالتٗ عثّاْ إتشا١ُ٘ سٚظح/ د اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌشصلٟ ععذ أعّاء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌذٚعشٞ عّاػ ٔٛسج اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ؽ١ثٗ ِٛعٝ خٍٛد/ أ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌغٍّٟ عاٌُ أِجاد/ أ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 أتىش ِذّذ اٌمذٚط عثذ ٔث١ٍح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عٍٛأٟ ِذّذ أدالَ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌف١فٟ عٍٟ دغٓ عائؾح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌف١فٟ دغٓ ٕ٘اء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌض٘شأٟ غشعاْ ِذّذ تؾا٠ش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌغٍّٟ ِشصٚق ع١اض تتٛي اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 لاعُ أدّذ ِذّذ ع١ؾح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌض٘شأٟ أدّذ ععاد اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌمذطأٟ ععذ جّاي دعاء/ أ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌمشؽٟ عاِٟ ٘اٌٗ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌعص١ّٟ عٍٟ فاغّح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌثٍٛؽٟ إعذاق ِذّٛد سا١ٔح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌّاٌىٟ عٍٟ ؽٙذ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌخ١ٍفٟ عٍٟ عٙٛد اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌّاٌىٟ دغ١ٓ ساؽذ ١ِٕشج اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌّجٕٟٛٔ دّٛد داِذ ص٠ٕة اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 فطأٟ دغ١ٓ ِذّذ ت١اْ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌّجٕٟٛٔ دّٛد ععذ٠ح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌمادس ذعث ِصطفٝ ِؾاعش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 جان الت١ٗ آعٟ دٕاْ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ؽافعٟ دغٕٟ صاٌذح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌذعذٞ هللا ظ١ف أًِ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 خ١ٍفح أدّذ ٠غشا اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌٍط١ف عثذ ٚأٟ ِٕاي اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌجٕٟٙ ساؽذ ٚجذاْ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌعغ١شٞ دغٓ ٕ٘ذ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ع١ٍّاْ أتٛ إتشا١ُ٘ أع١اْ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 وّفش عاِٟ ِٛدج اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 إعّاع١ً إتشا١ُ٘ آالء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 فطاأٟ داجٟ ٚاٞ عائؾح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ٘ضاصٞ دغ١ٓ هللا عثذ أص٘اس اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ؽثأح هللا عثذ عاِٟ تؾا٠ش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌثٍٛؽٟ ِذّٛد ِٕاي اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 دغٓ اٌج١ًٍ عثذ أسٜٚ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 أدّذ ِغثؼ آِاي اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 تاٚص٠ش صاٌخ أفٕاْ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ِذّذ وشاس سوا ١٘فاء/ أ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌفّٟٙ دخ١ً اٌشدّٓ عثذ أًِ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 تاٌخ١ش ِذغٓ عّش/ أ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌمثاِٟ هللا عثذ ٌط١فح/ أ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌعّٛدٞ دغٓ خذ٠جح اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 األدّذٞ اٌشدّٓ عثذ غ١ذاء اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 تاغٛق خاٌذ أفٕاْ/ أ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 ؽش٠ف سؽاد ِذّذ إ٘ذاء/ أ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌذى١ُ عثذ إتشا١ُ٘ سل١ح/ أ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 عشاج خ١ش أٚي عث١ش اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 



    
 

 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

ؾؤْٚ اٌتع١ّ١ٍح ٚاٌتط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأتؾٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذعٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِعح 

 اٌذٚعشٞ ِذّذ سٚصاْ اٌّتذستح: ْأ

تتٛي : جاٌذوتٛس ٙات" ٚاٌتٟ لذِاٌتفى١ش اٌذش" ٚسؽحلذ دعشخ 

 تشٔاٚٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاعح 28/1/1439اٌّٛافك  ألستعاءاٚإٌّعمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاعح 

 ٚرٌه ظّٓ فعا١ٌاخ دٍّح "عٍٝ تص١شج"

 ٠ىتة ٌٙا اٌتٛف١ك ٚاٌمثٛي... ْعائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ تثاسن ٚتعاٌٝ 


