
    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّماطٟ ؼاشع ١ِعاظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ ٔاصؽ ؾ٘ٛؼ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّسّاظٞ قع١ع ق١ّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌساؼثٟ قع١ع إتركاَ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ؾ٘ؽأٟ ِاخع أِداظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ تط١د ت١اْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌش١ص ِٕصٛؼ قاؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌع١ّؽٞ فٙع عث١ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌثمفٟ فٙع شػٜ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعر١ثٟ اٌعؿ٠ؿ عثع أتؽاؼ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  االقّؽٞ ازّع فاطّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌكٍّٟ زّاظٞ زصح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿٌفٟ ِسّع شٙع أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌدع١ع ف١صً غع٠ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  االٔصاؼٞ ٔصاؼ شؽٚق أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...
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والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعر١ثٟ قعع قٙاَ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسّاظٞ عع٠ح زٕاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  عٍٟ ِسّع أؼٜٚ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌثس١ؽٞ ازّع ٔٛؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمثاِٟ ع٠ٛض ذغؽ٠ع أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌدفؽاْ عٍٟ ٚخعاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌغفٛؼ عثع ِمثٛي ضٍٛظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ازّع طٍعد قاؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسىّٟ ِسّع عٍٟ ؼؾاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌثشؽٞ زاِع ؼٚاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسكٕٟ ز١ّع أٔٛاؼ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌصاععٞ عٍٟ تشؽٜ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  لاؼٞ اٌس١ٍُ عثع شٛق أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اتؽا١ُ٘ ٘اشُ إ٠ٕاـ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌغاِعٞ هللا عثع ِٕٝ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  وّفؽ قاِٟ ِٛظج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؽزّٓ عثع ِسّع شفاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اقّؽج قؽِاظٞ ضع٠دح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌطاٌك عثع اٌؽزّٓ عثع غع٠ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ قع١ع ظالي أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّال اٌؽزّٓ عثع ؼزّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌماؼزٟ ِسّع أقّاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  وش١ّؽٞ ععٔاْ عث١ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  زكٓ قعٛظ إتركاَ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ٘ٛقاٚٞ اقّاع١ً عائشح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌماؼزٟ قع١ع أفؽاذ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  خاِع اٌماظؼ عثع ز١اج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  خاِع اٌماظؼ عثع ج١ِٕؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌععدأٟ ِسكٓ ؼ٠ُ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌععدأٟ ِسّع ؼٔا أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌٙاشّٟ عٍٟ عث١ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ عائش ؼغع أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌصثسٟ ِصٍر ؼ٠ُ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌشؽ٠ف ِٕصٛؼ ٔٛؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؽش١ع عثع ِسّع ٔعٜ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّعثعٞ عث١ع إتركاَ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّاٌىٟ ازّع أِداظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمؽشٟ قاٌُ شؽٚق أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌصاععٞ زّٛظ آِاي أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ازّع زكٓ ق١ّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ف١صً اتؽا١ُ٘ أفٕاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  عؽلكٛـ طاؼق ٔٛف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌع٠ٓ عالء ضاٌع قٛقٓ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمؽشٟ فٙع ؼؤ٠ا أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّاٌىٟ اٌؽز١ُ عثع تشا٠ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمؽشٟ قعع فؽذ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ ِسّع ؾ٠ٕة أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  صاٌر اتؽا١ُ٘ ِسّع فاطّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ازّع عٍٟ هللا عثع زٕاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّؿِِٟٛ ازّع ٚفاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌٙػٌٟ ِعرٛق أفؽاذ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌٙػٌٟ عر١ك ثاتد تشا٠ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  وٛقٗ ٘أٟ ز١ٕٓ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّطؽفٟ فٙع ؼؾاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌٛصاتٟ ِسّع قٙٝ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  قّٓ اتٛ هللا ض١ف أِأٟ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌثؽواذٟ ِاٌه تاؼعح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ صاٌر فاطّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمؽشٟ ِسّع ١ِٕؽج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ تؿ٠غ أِداظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌثمفٟ اٌؽزّٓ عثع ٔثؽاـ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ ِكاعع ٔٛؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعر١ثٟ ِكفؽ زصح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعر١ثٟ ِفؽذ خٛا٘ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌص١عؽٞ ِسّع ِٙا أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمؽٟٔ ٔاصؽ ذّاضؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ عاظي ِؽٚج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  فؽج اقّاع١ً زّعٞ ٘اخؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ ضٍف ؼل١ح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌػت١أٟ قٍطاْ ؼ٘ف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّطؽفٟ قعٛظ ٔٛف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ ِكفؽ ِؽاَ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  قد١ٕٟ اٌؽزّٓ عثع ٕ٘ٛف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعص١ّٟ ِٕصٛؼ ٔٛف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّطؽفٟ قعٛظ ٔٛؼ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمثاِٟ تشا٠ؽعٍٟ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعّؽٞ فؽج تعٚؼ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اقّاع١ً اتؽا١ُ٘ آالء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  هللا عثع قاٌُ ِؽٚج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ ِسّع إقؽاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  زكٓ عّؽ ؼؤ٠ح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿعثٟ هللا عثع ِؽٚج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّماطٟ أٛؼ تشا٠ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ا١ٌٍٙثٟ فٛؾٞ ؼغع أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؽزّٓ عثع عث١ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمؽٟٔ زكٓ اطّحف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  إٌداؼ قاٌُ ؼغعج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  تسٗ ِعرٛق عؿٚف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌصث١أٟ ازّع غع٠ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمؽشٟ هللا ظض١ً ِشاعً أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  خٕعٞ هللا عثع قا١ِح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  قعع فٛؾٞ قاؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ اٌّسكٓ عثع ؼ٘اَ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ضاْ ِسّٛظٖ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّدٕٟٛٔ زاِع ؾ٠ٕة أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  طاٌٛخ ٔك١ُ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٠ٚٙؽٞ ِصٍر أِأٟ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌر٠ُٛ ازّع ١ٍ٘ح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ عٍٟ أؼ٠ح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌفّٟٙ زّعٞ ؼٚاتٟ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌثث١رٟ ضاٌع قٕاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌساؼثٟ ِسّع أقّاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  خّاي ازّع ا٠ّٓ آالء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  فٍّثاْ ق١ّؽ ت١اْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌٍمّأٟ ز١ّع تعٚؼ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ اتؽا١ُ٘ ؼ٠ُ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  قٕعٞ أشٛاق أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌع١ّؽٞ قٍطاْ ِٛؾج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌع١ّؽٞ قٍطاْ فٛؾ٠ح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌع١ّؽٞ قع١ع ذٙأٟ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ِسّع ازّع ق١ع ق١ّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌع١ّؽٞ قع١ع فاطّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌماؼزٟ زاِع أزالَ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  هللا عثع خّعاْ صثاذ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ٟاٌكٍّ ِسّع ظأٗ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽاؾٞ ا١ِٓ أؼٜٚ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ اٌعؿ٠ؿ عثع أشٛاق أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ا١ٌّأٟ ضاٌع ضٍٛظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌفضٍٟ زٕاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌطاٌك عثع ق١ع قّاذ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌصثسٟ غاؾٞ ؼتٝ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  عم١ٍٟ ازّع قا١ِح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌع١ّؽٞ قاٌُ ؼؾاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌثث١رٟ ِؿْٚ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّطٍك ِطٍك أث١ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ق١ٍّاْ اتٛ أع١اْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌك١ٍّأٟ ِسّع ٔكؽ٠ٓ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ اٌسف١ع عثع عائشح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌغاِعٞ صاٌر ِدع أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ ِسّع أِأٟ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعثاظٞ عٍٟ عال أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌفّٟٙ ؼظٖ ِٙا أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌغف١ؽٞ خّعاْ قٍّٝ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌٙػٌٟ عٙع أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ِصطفٝ زكٓ فاطّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  تاؼخاء ِسّع إترٙاي أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ِسّع ِٛقٝ زفصٗ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  زك١ٓ طا٘ؽ ض١ؽ٠ح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿِؿِٟ اٌٛ٘اب عثع تشؽٜ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌغاِعٞ ازّع ؼ٠ُ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  تؽٔاٚٞ خ١ًّ ِؽ٠ُ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  زٕاٚٞ ذؽوٟ فرْٛ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ازّع عٍٟ عٛاطف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  خاْ ِسّع وٛثؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ قاٌُ قٙاَ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌصع١ؽٞ ِسّع ضٌٛح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّماطٟ قعع ؼ٠ُ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ عاطٟ ِشاعً أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  فالذٗ ِسّع أؼٜٚ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  زشٛاْ اٌساج ٔدالء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌغاِعٞ قفؽ خ١ٍّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌكسُ عٍٟ أِأٟ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ؼزّٛفا قاؼ خٍؽٚش أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  تٛلف ازّع ٌد١ٓ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعص١ّٟ هللا عثع أِأٟ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  تاخاتؽ عّؽ إ٠الف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  وٍٕرٓ ِطراؼ ٔٙٝ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌماظؼ عثع ِصطفٝ ِشاعؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌف١فٟ ِسّع قاؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ِسّع ع١كٝ ت١ٙح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  عّؽ ِسّع أؼٜٚ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  غًق عٙع أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌشؽ٠ف هللا عثع ١ِؽفد أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌشّؽٞ ٌد١ٓ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعّؽٞ ِسّع إِٓٗ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌكٍّٟ فاطّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌدسعٌٟ اٌطاٌك عثع ِٙا أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌكّٟٙ اٌؽزّٓ عثع عث١ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمؽٟٔ زكٓ فاطّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّطؽفٟ فٙع قاؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌشؽ٠ف أفؽاذ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ عٍٟ عؿج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌٙٛقاٚٞ ِسّع ضٍٛظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  شؽاز١ٍٟ قاؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌػ٠اتٟ ِطٍك قاؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌشّؽأٟ اتؽا١ُ٘ زض١ٗ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّطؽفٟ عاطٟ عث١ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌساؾِٟ ظاؼ٠ٓ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  قعع إترٙاج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعر١ثٟ ِسّع ِٕٝ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ِؤغْ اقاِح أصاٌٗ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمؽشٟ عٍٟ فاطّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌشؽ٠ف تٕعؼ إقؽاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌك١ٍٙثٟ ِعال أفٕاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ا١ٌٍٙثٟ زّعاْ قاؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ أِداظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمثاِٟ فا٠ؿ إِٓٗ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّطؽفٟ ِالن أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌٙعٜ ش١ٙعج أِأٟ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ ازّع ؼٚاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعف١فٟ ق١ٍّاْ ٔٛف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّط١ؽٞ ِسّع شؽٚق أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌكٍّٟ قع١ع ٔٛف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌصثسٟ ع١ع ضٍٛظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ قاٌُ ِٙا أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌساؼثٟ قٕع أفؽاذ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌساؼثٟ شاوؽ أتؽاؼ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌٙداَ تعؼٞ إقؽاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  خاتؽ عٍٟ ِؽ٠ُ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ا١ٌ٘ٛة اٌؽزّٓ عثع تشا٠ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  لاتٗ اٌس١ٍُ عثع ت١اْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌثشؽٞ صاٌر قٍطأٗ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعكاف ِسّع أقّاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ِعضٍٟ عٛاخٟ ١ٌٍٝ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ ازّع ضع٠دح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌكٍّٟ صاٌر ؼٔا أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌك٠ٛٙؽٞ ِسّع ظا١ٌا أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعثاظٞ غ١ّض ذٙأٟ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمؽشٟ اٌغٕٟ عثع ؾإعرؿا أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  االزّعٞ هللا عثع غؽاَ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ِثؽٚن قٍٜٛ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اتىؽ زك١ٓ إٔعاَ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  تؽٔاٚٞ عٍٟ ضٍٛظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ اٌعؿ٠ؿ عثع ٘اخؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  قؽاج اٚي ش١ّاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌٛاعؽ ؼل١ح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ِسّع عٍٟ ِسّع ٘عٜ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  هللا عثع ِسّع تشا٠ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمثاِٟ شداع ؼ٘ف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمثاِٟ شداع أِداظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌدٕٟٙ غ٠اب أفٕاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  عاتع اٌىؽ٠ُ عثع أقّاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعاٚظ ِٕصٛؼ شؽٚق أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعر١ثٟ عث١ع أًِ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  صاٌر ازّع إترٙاي أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  صغ١ؽ ازّع أؼ٠ح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّؿِِٟٛ هللا عثع تشا٠ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعر١ثٟ هللا ٚصً قٍٜٛ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌش١ص اتؽا١ُ٘ ض١ًٍ أقّاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  تؽٔاٚٞ عٍٟ قعاظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌد١ؿأٟ قع١ع ٔٛؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اوثؽ هللا عثع ِاخعج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌدالي ِسّع اٌؽزّٓ أِح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌشٙؽٞ فٙع قسؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّغؽتٟ اٌّرىثؽ عثع ضٌٛح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعّؽٞ قع١ع فاطّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ ِعؽٚف شٛق أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  خثؽاْ ِسّع ؼٚؾأا أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّؿِِٟٛ فا٠ؿ أًِ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ ِكٍُ ؼتاب أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّؿِِٟٛ قعع شؽٚق أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّاٌىٟ ِسّع ِٕاً٘ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ زّعاْ قّؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؿ٘ؽأٟ زّعاْ ٕ٘ٛف أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  قثساْ عٍٟ ِسّع قاؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  فٍّثاْ ٔاظؼ فؽ٠اي أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّاٌىٟ عٍٟ ٔكؽ٠ٓ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ق٠ٛع ِسّع ضع٠دح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  خالي اتؽا١ُ٘ شؽٚق أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ضضؽٞ ازّع ت١اْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌشٙؽٞ فٙع تكّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اوُاٌس عٍٟ صفاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌىعثٟ لاقٟ ؼخاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌشؽ٠ف قفؽ شٙع أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  قع١ع ٔٛؼٞ ٚخعاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعر١ثٟ ِؽشع ضٍٛظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌغاِعٞ قفؽ خ١ٍّح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّاٌىٟ ؼاشع ١ِٕؽج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  قّٕعؼ فٛؾٞ ٚئاَ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّسّاظٞ عر١ك زٕاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌشؽ٠ف اٌؽزّٓ عثع ٘ثح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسؽتٟ ِسّع ٕ٘اء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  خّؽٖ هللا عثع أًِ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌؽؤٚف عثع ِسّع ق١ع زث١ثح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ِىاٚٞ ِسّع ٔعاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌفّٟٙ عف١ف ِثؽٚوح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌكٍّٟ قعع ؾ٠ٕة أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ٘عا٠ح هللا عثع أؾ٘اؼ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  عك١ؽٞ طاٌع ع١ٍاء أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌكؽ٠سٟ ف١صً أفٕاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسكأٟ قاٌُ فاذٓ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌسكأٟ قاٌُ ٕ٘ع أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعر١ثٟ ِسّع ٔٛؼج أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌٍمّأٟ زاِع أشٛاق أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّاٌىٟ ٠س١ٝ ٔٙٝ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌّدٕٟٛٔ زاِع ؾ٠ٕة أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ازّع عٍٟ هللا عثع زٕاْ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌداتؽٞ اتؽا١ُ٘ ز١ٕٓ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  تطاؼٞ طالي تشا٠ؽ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ا١ٌاقٟ غ١ٕح أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌشاِٟ ق١ٍُ ٌّٝ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌمؽشٟ اٌؽزّٓ عثع ؼ٘اَ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌغاِعٞ اٌؽزّٓ عثع ذٙأٟ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  اٌعٛفٟ اٌؽزّٓ عثع أصا٠ً أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌع٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرع١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛؽ أذشٙع ٚواٌح و١ٍح اٌععٛج ٚ

 َ اٌمؽٜأتداِعح 

  ت١اؼٞ ضٍٛظ أْ األقراغج:

: جاٌعورٛؼقعاظج ٙا ر" ٚاٌرٟ لعِ٘ٛاذف اٌردع٠علع زضؽخ ظٚؼج "

 فٛؾ وؽظٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌكاعح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّعمعج ٠َٛ

 ظٙؽا   1اٌكاعح 

 ضّٓ فعا١ٌاخ زٍّح "عٍٝ تص١ؽج"ٚغٌه 

 قائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاؼن ٚذعاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...


