
    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّط١شٞ ِذّذ ششٚق أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسث١ؼٟ ِسٕذ ١٘اء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌفّٟٙ ِصٍخ اٌؼٕٛد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌخطاتٟ ف١صً س٠ُ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  سّىشٞ ٠ٛسف س٘اَ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ ٠ٛسف اث١ش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ ِذّذ دالي أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌجاتشٞ ادّذ ٚفاء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذاصِٟ ادّذ ششٚق أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  تخاسٞ يغال تشا٠ش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اتىش دسٓ خٍٛد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌفّٟٙ سش١ذ ٔذٜ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ا١ٌاط دسٓ فا٠ضج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّجٕٟٛٔ ػا٠ش ِصٍذح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٍذ١أٟ ِذّذ ِالن أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌثث١رٟ سؼذ ٚظذاء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  االسؼذٞ سؼٛد ص٠ٕة أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌخ١ٍفٟ ٔاصش د١ٍّٗ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اصثْٛ خاٌذ دٛسج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٛدػأٟ ػٍٟ أشٛاق أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ػض٠ضٞ ١ٌٚذ ترٛي أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌغاِذٞ خعشاْ أًِ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذشتٟ ِسٍُ ستاب أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّضِِٟٛ سؼذ ششٚق أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  لاسُ ِذّذ آ٠اخ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٍمّأٟ دّٛد ػٙٛد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌشش٠ف ِذّذ سصاْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذشتٟ اٌّذسٓ ػثذ غادج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذشتٟ ١ِٕش ٔذٜ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌشش٠ف ٠ٛسف تششٖ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذشتٟ ذغش٠ذ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذاسثٟ سؼ١ذ تشا٠ش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذاسثٟ سؼ١ذ ٚجذاْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذاسثٟ شاوش ت١اْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌثٍٛشٟ هللا ػثذ إ٠ّاْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٍذ١أٟ سؼ١ذ سٔاد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌغاِذٞ هللا ػثذ أث١ش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذشتٟ ساٌُ ِٙا أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ػٍٟ ِٛسٝ س٠ُ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذاسثٟ ف١صً فرْٛ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ساجخ سظا س٘ف أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٍمّأٟ ٠اسش س١ّش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّجٕٟٛٔ سؼٛد أفٕاْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌثمفٟ ٘الي ٔٛاي أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اال٘ذي إٔششاح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  تا٠ٟٛٔ ِذّذ ِٙا أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  تشٔاٚٞ ػّش ٚجذاْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسش٠غ اٌشدّٓ ػثذ ٔذٜ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  االٔصاسٞ ػا٠ذ ٔض٘ح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسث١ؼٟ ثٛاب غ١ذاء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  دسٓ ا١ِش سٍطاْ ٔذٜ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسٍّٟ خٍف سغذ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ادّذ ػاتذ سلثح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسٍّٟ ػ١اض ترٛي أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ِذّذ ٘ضاع ِذّذ ٚالء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌشش٠ف هللا ػثذ ٕ٘اء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌصاػذٞ سٍّاْ دػاء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌؼٛفٟ ِّذٚح ٚفاء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  تذٚٞ ػّش إسشاء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌشّشأٟ دّذاْ فاغّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌشش٠ف ٠ٛسف تششج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذشتٟ ِصٍخ ٚػذ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسٍٟٙ صالح ٔٛسج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌؼر١ثٟ سؼ١ذ ػٙٛد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  فطأٟ ٚأٟ ػائشح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  وّفش ساِٟ ِٛدج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  تشٔاٚٞ دّضج خذ٠جح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌغاِذٞ سفش ج١ٍّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ِششػٟ ِذّذ سّا٘ش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  دشٛاْ اٌذاج ٔجالء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسٍّٟ دسٓ ِشاَ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ِال دس١ٓ خٍٛد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ِذسٓ ػٍٟ سٙاَ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌؼر١ثٟ شجاع ٔا٠فح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  سٍّاْ ػٛض خٍٛد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  فاسح اٌىش٠ُ ػثذ خذ٠جح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌشٚلٟ ػٛض ِشصٚق فاغّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٙٛساٚٞ صاٌخ ٔشٜٛ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌثشواذٟ االٌٗ ػثذ سٔا أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  شافؼٟ دسٕٟ صاٌذح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌخ١ًٍ اٌؼض٠ض ػثذ سغذ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌؼ١سٝ ادّذ ٔٛس أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  االسطً ٠ٛسف آس١ا أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌخطاتٟ ٔاصش أسّاء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌثٍٛشٟ ِذّذ ٔس١ّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  سشاج خ١ش اٚي ػث١ش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذشتٟ ػٍٟ جٛا٘ش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ػٍٟ ٘اشُ فاغّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ ػٍٟ ِٕاي أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ ادّذ خذ٠جح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّماغٟ هللا ظ١ف شاد٠ح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّاٌىٟ ِؼ١ٍٟ ٔاد٠ح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٙش٠شٟ ٔادً ٠ٛٔش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌمثاِٟ ِذّذ ِشاػً أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذػذٞ دس١ٓ سٚاْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌجذذٌٟ فاغّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌصاػذٞ ساشذ أسٜٚ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌغاِذٞ سؼ١ذ سصاْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّط١شٞ ِذّذ ششٚق أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٙزٌٟ ادّذ أشٛاق أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  شٟاٌمش ج١ًّ سّش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  جؼفشٞ لاسُ أًِ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ػٍٟ ػاتذ٠ٗ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّؼ١ذٞ هللا ػثذ ت١اْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌص١ؼشٞ ِذّذ خٌٛح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌصثذٟ ِذّذ ١ٌّاء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسٍّٟ لسُ ذ٠ٛثد ت١اْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  تىش ػثّاْ تىش ِذّذ س١ّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذ٠ٓ ػالء ص١٘ش أفٕاْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذشتٟ ِسؼٛد ٔذٜ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّؼثذٞ دسٓ آالء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذاسثٟ ِشصٚق ػث١ش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ اٌّذسٓ ػثذ أسٜٚ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّاٌىٟ ػ١عح ١ِٕشج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌؼر١ثٟ فا٠ضج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌصثذٟ ادّذ ػٙٛد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌفّٟٙ ػ٠ٛط خٍٛد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌشش٠ف ِٕصٛس ٔٛسج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌس١ٍّٟ ِؼرٛق ِش٠ذٗ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌس١ٍّٟ هللا دخ١ً ششٚق أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌؼر١ثٟ اٌّذسٓ ػثذ أفشاح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌثاسلٟ ٘ادٞ فاغّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌصثذٟ صاٌخ سٙاَ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ٔجاْ س١ٍٛ ػم١ً ساتؼح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّؼثذٞ هللا سصق فاغّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  صوش٠ا ِذّذ دفصٗ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌساٌّٟ اٌىش٠ُ ػثذ شٛق أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذ٘اسٟ اتشا١ُ٘ صاٌذح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌؼٍٛأٟ ػادي ششٚق أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌثمفٟ هللا ػثذ جٛ٘شج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌثمفٟ هللا ػثذ سٍٜٛ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌؼر١ثٟ جاتش ِش٠ُ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  غالَ دفصح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌجؼ١ذ أشٛاق أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ سٔاد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌضت١ذٞ ػٛض د١ٕٓ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ادّذ اسذاق سٍٜٛ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  تادغ١ش ِاجذ ِشٚج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌماسُ ػّش فاغّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌمذطأٟ هللا ػثذ ِٕٝ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ٔظش اٌٍط١ف ػثذ ٔٛس٠ح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌصثذٟ ِٕاغش جٛا٘ش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌصثذٟ ِاغش ٘الٌٗ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ٟاٌّاٌى سؼ١ذ أِجاد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌجثاس ػثذ ػٍٟ سٛٔا ػث١ش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  جٛاسٖ اٌجاتش ػثذ ٌج١ٓ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌغاِذٞ خاٌذ شزا أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّماغٟ ذشاد١ة ٠ٛٔش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌؼر١ثٟ ػٍٟ ػٙٛد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٙزٌٟ ِصٍخ جٛ٘شج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌىثىثٟ ِشصٚق أ١ِشج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ هللا ػثذ د١ٍّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  فٍّثاْ س١ّش ت١اْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اتشا١ُ٘ ِذّذ وٛثش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  خ١اغ ػّش غفشاْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ادّذ ِغثش آِاي أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  دٍٛأٟ غاسق سغذ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌز٠اتٟ هللا ػثذ ششٚق أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌش٠ٚثٟ اٌىش٠ُ ػثذ سا١ِح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذّادٞ ِذّذ ش١ّاء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌص١ٕغ ػذٔاْ شٙذ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  سشٚجٟ ِصطفٝ د١ٕٓ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذشتٟ ػ١ادج س٠ُ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  فطأٟ ػادٞ صف١ح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ٚاصٍٟ دسٓ أصا٠ً أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسٍّٟ اٌّغٕٟ ػثذ س٘ف أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسث١ؼٟ ِذسٓ سٛدج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌج١ضأٟ سؼ١ذ ٔٛسج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّجٕٟٛٔ دّٛد سؼذ٠ح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّجٕٟٛٔ دّٛد غا١ٌح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  صذلح دّضج ِٛدج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسٍّٟ ِذٍٟ أفشاح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌغاِذٞ ساٌُ أدّذ س٠ُ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسٍّٟ ٘الي سٍُ ٔٛسج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٙزٌٟ جاتش إترساَ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌشش٠ف ػ١عٗ ٚػٛد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ ػث١ذ ١٘ا أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  داسج أدّذ أِأٟ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  داسج أدّذ أتشاس أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  دذادٞ هللا ػثذ فاغّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ػّشٞ ِذّذ ِشٚج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌف١فٟ دسٓ ػائشح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  سؼ١ذ ٔٛسٞ ٚداد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ِذّذ اسذاق سٍّٝ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٙزٌٟ ػث١ذ سشا أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٙادٞ ػثذ ٔٛسج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٍذ١أٟ هللا ػثذ ٚالء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ؼر١ثٟاٌ غا٠ً سٙاَ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌجذذٌٟ ٕ٘اء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ أسّاء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  سالِٟ ِذّذ جّؼح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌصٛاغ ٚظذٝ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌغاِذٞ ٔٛسا أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ فاغّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  األدّذٞ ِذّذ ساسج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌذتٛوٟ ػّش فاغّح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌسٍّٟ أدّذ سداب أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  األ٘ذي ِذّذ أسّاء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ساٌُ ػٍٟ أفشاح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّط١شٞ ػٍٟ فش٠ذج أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌؼثذٌٟ إسّاػ١ً صاٌذح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌٛافٟ ػٍٟ ٔٙاي أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّجٕٟٛٔ سٚاْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌؼّشٞ تشائش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  ساٌُ هللا ػثذ ِش٠ُ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌضػثٟ هللا ػثذ دػاء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ ٔاصش ص٘ٛس أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌجذذٌٟ ِذّذ صاٌذح أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌخاٌك ػثذ ِٙا أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  إسّاػ١ً إتشا١ُ٘ آالء أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌّطشفٟ اٌؼض٠ض ػثذ ذٙأٟ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌجؼ١ذ ػٛاض أػ١اد أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ ػٍٟ ترٛي أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌثطاغٟ هللا ػثذ سذش أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌصاٌخ صٕٛاْ تٕاْ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌخ١ًٍ اٌّذّٛد اٌؼض٠ض ػثذ سغذ أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  اٌض٘شأٟ أدّذ ثش٠ا أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...



    
 

 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍشؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش أذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتجاِؼح 

  داٚد ِذّذ إ٠ٕاط أْ األسرارج:

: جاٌذورٛسسؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌساػح 27/1/1439اٌّٛافك  اٌثالثاء ٚإٌّؼمذج ٠َٛ

 ظٙشا   1اٌساػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 سائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...


