
    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اللطيف عبد واني منى :ألستاذةا نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 متولي الكريم عبد عائشة :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 االسمري سعد عائشة :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السقاف ياسين سمية :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العرفج خالد لبنى :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحربي بنيان مريم :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 فرحان علي مواهب :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الثقفي احمد فاطمة :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الردادي سليم مها :الدكتور نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي عطوان شهد :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحميد عبد مريم :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بخاري الكريم عبد فوزية :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السميري ابراهيم أسماء :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اروادي سليم فاتنة :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 خياط احمد نعمة :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفهمي عدنان غفران :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 االمير الرحيم عبد نجاة :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 داود بن سلمى :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الصبيحي جوهرة :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الدوبي حسن سوسن :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحازمي مسلم منى :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي كويران دالل :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العقال عائشة :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بابقي صالح سعاد :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 باجابر سالم فاطمة :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بنونة حمزة منال :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 هوساوي ادم أسماء :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 محمد كرار ركا هيفاء :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 غالم سالم تهاني :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 باحمدان محمد أحالم :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشريف نواف رغد :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 كتبي ثروت جمانة :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 فالته الملك عبد شيماء :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سالمين احمد نجوى :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجالل محمد أسماء :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 حنيد مهيوب ايمان :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بالخير محسن سمر :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحارثي عواض محمد مها :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القرني حسن هيا :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عزيز سميحة :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السليماني خالد خلود :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 باجابر سالم مشاعل :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سردار محمد هند :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بافرج يسلم فاطمة :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الهدى نور احمد غيداء :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الطف حسني آمال :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الل وداد :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحازمي مسلم موضي :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفهمي عدنان غفران :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 تيالثبي هللا عبد خلود :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 حلواني سناء :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 دقنة أعياد :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عزوز إبتهال :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 النجا ابو محمد خلود الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بوقس هيفاء :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 التواب عبد محمد ميمونه :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 منشي مهدي أبرار :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجعيد علي نوف :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي يوسف رزان :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني احمد جواهر :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بنيان ناصر غفران :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 مكاوي خلود :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 البرادعي الرحمن عبد والء :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القرني هللا عبد صفية :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الردادي سامية :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشنقيطي اسماء :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي صامل بشرى :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 خليفة وجدان :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشامات ابو براءة :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 النمري هللا خلف عفاف :الدكتورة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 شريم لينه :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفوتاوي حنين :األستاذة نأ

الدكتور:  فضيلة األستاذ قد حضرت دورة "وتلك حجتنا" والتي قدمها

 خالد الدريس

الى  9هـ من الساعة 26/1/1439الموافق  ثنيناإلوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 


