
    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌجالي ِذّذ أعّاء :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...
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 اٌصاعذٌ أُِشج :اٌىرىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "
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صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌذىُُ عثذ إتشاهُُ سلُح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 تٕىٔح دّضج ِٕاي :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌثمفٍ دغُٓ ششَهاْ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 تالاصٌ ِشاعً :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 ذّىأٍ ٔغشَٓ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 ِٕشٍ واًِ والء :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 عضوص إترهاي :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌعّشٌ ٔىسج :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌغُّشٌ أعّاء :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌجاتشٌ إترغاَ :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 ٔثٍ غالَ ٔجثح :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 َاعُٓ تٕد سوضح :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 تخاسٌ صثاح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌّاٌىٍ عطىاْ شهذ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌجعُذ عٍٍ ٔىف :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 دلٕح ِٕصىس أعُاد :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 ِذّذ اٌذُّذ عثذ ِشَُ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌفهٍّ عذٔاْ غفشاْ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 لثىسٌ أفٕاْ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 خُاط أدّذ ٔعّح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 إٌشاس َىعف خٍىد :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌٍذُأٍ ودَاْ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌّعثذٌ هللا عطُح عاُِح :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌغٍُّأٍ خاٌذ خٍىد :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 دٍىأٍ عٕاء :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 صاٌخ ِٕاي :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌعرُثٍ سصاْ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌمذطأٍ جّاي دعاء :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌغٍٍّ اِجاد :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 وىسٔا عٍٍ فاطّح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌثشش ذهأٍ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌغٍٍّ ذهأٍ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌهىعاوٌ دغٓ ِها :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌماضٍ هللا عثذ ٔىسج :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 ِذّذ ِهُىب إَّاْ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 األهذي أدّذ عٍٍ إٔششاح اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 األعّشٌ ععذ عائشح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌّغٍُ هللا عثذ إَٕاط :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌعرُثٍ ِفشح وسدج :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌعصٍُّ ِذّذ تغّح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌصاعذٌ صاٌخ أسوي :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌعمال فشاج عٍٍ تٕد سصاْ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 دُّذ تٓ هللا عثذ إتشاهُُ سداب :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌعثذٌٍ ِٕصىس هٕذ :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 األُِش اٌشدُُ عثذ ٔجاج :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌذشتٍ تُٕاْ ِشَُ :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌثمفٍ أدّذ فاطّح :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 صاًِ َىعف سَُ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 ِغشتٍ اٌشدّٓ عثذ إَّاْ :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌّاٌىٍ عُضح عٍىج :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌذوتٍ دغٓ عىعٓ :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌشدادٌ عٍُُ ِها :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌشاِاخ أتى فىصٌ تشاءج :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 فشداْ عٍٍ ِىاهة :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اسوادٌ عٍُُ فاذٕح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 تاجاتش عاٌُ فاطّح :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 صافٍ اٌعٍُُ عثذ اٌشدّٓ فضً عائشح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌّمثً ًٌٍُ :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 ٔرى اٌشدّٓ عثذ ِها :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌفُفٍ هللا عثذ ٔىسج :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 عٕذ ُِٕشج :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌٍذُأٍ عثُذ إترهاي :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌهزٌٍ ِعُضح :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 ِعشٍ عٍٍ شمشاء :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 ِىعً ِذّذ دفصح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌمذطأٍ جّاي دعاء :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 صذلح دغٓ دّضج آالء :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌعصٍُّ دغُٓ تشاَش :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌشهشٌ ِضذٍ عهىد :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌجعُذ عىاض عفش أِأٍ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌضهشأٍ ِذّذ هاجش :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 فالذح إدسَظ أُِٓ سوضح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 عّش ِذّذ أدّذ خذَجح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 أتىش اٌىشَُ عثذ صاٌذح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 عاي ِذّذ أدّذ صفُح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌغٍٍّ صاًِ عائشح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 فطأٍ ِذٍٔ ِاٌٍ أُِشج :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 تاتمٍ صاٌخ ععاد :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 ششَف سشاد ِذّذ إهذاء :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌذاصٍِ ِغٍُ ًِٕ :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌصاعذٌ عٍٍ أُِشج :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌذشتٍ عٍٍ ِها :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌمششٍ ِطٍك سَُ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌّعثذٌ هللا عطُح دٕاْ :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 َاعُٓ ععُذ أًِ :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌغٍٍّ عُاض تغّح :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 صثشج ِذّىد أعّاء :األعرارجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...



    
 

 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صىي اٌذَٓ ٌٍشؤوْ اٌرعٍُُّح واٌرطىَش أذشهذ وواٌح وٍُح اٌذعىج و

 َ اٌمشيأتجاِعح 

 اٌفىذاوٌ ِذّذ هاشُ صهشاء :اٌذورىسجأْ 

: جاٌذورىسععادج ها ر" واٌرٍ لذِهىاذف اٌرجذَذلذ دضشخ دوسج "

 فىص وشدٌ

اًٌ  9هـ ِٓ اٌغاعح 27/1/1439اٌّىافك  اٌثالثاء وإٌّعمذج َىَ

 ظهشا   1اٌغاعح 

 ورٌه ضّٓ فعاٌُاخ دٍّح "عًٍ تصُشج"

 عائٍُٓ اٌّىًٌ ذثاسن وذعاًٌ اْ َىرة ٌها اٌرىفُك واٌمثىي...


