
    
 

 

 

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 إِٓٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغ١ّشٞ اتشا١ُ٘ آعّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اِش ٔؼّٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 هللا صٕغ عؼ١ذ ٍِهأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌشىٛس ػثذ ٘ذٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ااٌؼض٠ض ِذّذ دػاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّذ١أٟ دّٛد ػٕٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌماسدٟ داِذ أدالَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 أِٛٔٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِٙاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 فا٠ض إِٓٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 هللا ػثذ ِالنأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِذّذ ت١اْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عّا٘شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 و١ّٗ هللا ػثذ أشٛاقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغٓ عّا٘شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼ١ّشٞ عؼ١ذ فاغّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 سجة سظا دػاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 س٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼ١ذٞ ذشو١ٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػثّاْ ِذّذ ع١ّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 إٌٍّٗ ٔٛسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼ١ّشٞ عاسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغ١ذ ادّذ صفاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغ١ذ ِذّذ ٘اجشأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 إ٠ّاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ِذ٠ش ػٍٟ ِاجذجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 تض٠غ أِجادأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ٘الي عٍطاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغ١ٓ ١٘ٚثحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغ١ٓ خٍٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػٛاجٟ ػثذٖ س٘فأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِصٍخ ٔجٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٘ٛعاٚٞ دٛاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌجضأٟ عؼ١ذ ٔٛسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 إعشاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ساشذ ١ِٕشجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌذ١ّذٞ ِذّذ عاسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 سل١حأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تجٛٞ ػٍٟ ِاجذجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 دغ١ٕٓ خ١ًٍ ػائشحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 آالءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تٕجش عّشأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تٛلاعُ صاٌخ لّشأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ا١ٌ٘ٛثٟ اٌؼض٠ض ػثذ ٔٙٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 جٍٛٞ ِٕٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػاتذ عّاحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 وٍٕرٓ اتشا١ُ٘ ع١ّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغٓ ّذِذ داليأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ششاد١ٍٟ اٌشدّٓ ػثذ عاسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌرّثىرٟ ِذّذ آع١ٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼذ ِشاَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٍّٟ هللا ػثذ ِٕايأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّؼٍّٟ تىش اتٛ أتشاسأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 داِذ ِش٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغ١ٓ عاٌٟأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ع٠ٛذ ِذّذ خذ٠جحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِطٍك ششٚقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِذّذ ِٕاً٘أْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 وّاي ٠اع١ٓ شّغ١حأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِغؼٛد صاٌذحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٔٛس دث١ة صاٌخ ش١ّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ش٠ٛ١ٍخ دٛس٠حأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تاخش٠صٗ هللا ػثذ ػٕٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ٕ٘ذٞ عٍّٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌّطٍٛب ػثذ ِشاَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌٙالٌٟ سدٖ دٕاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 هللا ػثذ ٔجٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغ٠ٛٙشٞ دّذٞ سٔذٖأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼّاسٞ ِذّذ فاغّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ٘اشُ أ١ِشٖأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػٍٟ ذٙأٟأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغٓ أًِأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌجٕٟٙ ِثاسان إترٙايأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِذّذ سصاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌشدّٓ ػثذ روشٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌخضاػٟ اٌشدّٓ ػثذ إ٘ذاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِذّذ ع١ّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ا١ٌّاجٟ دػاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اتىش صثاحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼذ داليأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٕٟ ػثذ غالَ ٚظذٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 تذس فا٠ضجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 د١ّذ صاٌذحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػٍٟ عؼادأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 إٌف١ؼٟ صا٠ذ ِٕٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تشاذٗ عاِٟ تشا٠شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عٙاَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػاتذ إِٓٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِؼٛض دٕاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اوثش اٌمذٚط ػثذ ٔث١ٍحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 هللا ثذػ ١٘فاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌشدّٓ ػثذ سصاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 داِذ سشاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغذُ ػٍٟ ِذّذ أِأٟأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌمادس ػثذ ٠ذَٚ ِٕٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغذ١ُ ػٍٟ سٔذاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 هللا ػثذ ِٕايأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 هللا ػثذ ػٙٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػٛض سدابأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 االِاَ ِذّذ إِٓٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػٍٟ ػٙٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغ١اِٟ ذشِزٞ سٚاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّذّادٞ ِذّذ ش١ّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ١٘جاْ اٌشصاق ػثذ ستٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌر٠ُٛ ٠ٛعف دصحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ١ِاْ ٔٛس ِذّذ أعّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ِؤرْ اٌجثاس ػثذ أشٛاقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٍّٟ الفٟ ٚالءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػف١ف خ١ّظ عاسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ٠ٛعف ػائشحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 صاٌخ سٚاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ٘شاَ سٚاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌذّذٌٟ ِؼال ػٙٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼٛد ػث١شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّصؼثٟ هللا ػثذ أٔٛاسأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 خاٌذ ٔٛفأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِذّذ ش١ّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 دلٓ اتٛ سظا سصاصأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دّٛد ٚفاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػاغٟ ِشاػًأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٍّٟ ثاتد تشا٠شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػف١ف خ١ّظ عاسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼص١ّٟ ػٛاض ٌج١ٓأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ظافش سٔذٖأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دّذ ٕ٘اءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌثشٔاٚٞ ػّاس س٘فأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌشدّٓ ػثذ اعّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تاوثٍٟ عاٌُ ِذّذ ِٕٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌمششٟ ٘عاي دٕاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ِثاسوٟ ادّذ خذ٠جحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 الفٟ ٔا٠فٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّاي ت١د ٔاصش دػاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ِٕشٟ ع١ٍّاْ غذٞأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌٙٛعاٚٞ ِٛعٝ فاغّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌثمّٟ ِؼ١ط صاٌذحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِصٍخ ٔجٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 داِذ عٍٜٛأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِذّذ ع١ّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّغؼٛدٞ اٌؼض٠ض ػثذ ػض٠ضجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ع١ٍّأٟ اعاِح ٘ذ٠ًأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عاٌُ إٌٙٛفأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػٛاض فٛص٠حأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٍّٟ أدالَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 إٌجاس عاٌُ إ٠الفأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 أِجادأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌشدّٓ ػثذ ٔٛفأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌٍّه ػثذ ػائشحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػثّاْ ػائشحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اعّاػ١ً هللا ػثذ اد٠حشأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تادشٛاْ عاٌُ تذٚسأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تادشٛاْ ِذّٛد ٔذٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 إٌفاػٟ ِذّذ سصاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػاتذ دٕاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌجٕٟٙ عالِح عالفٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 هللا ػطا هللا ػثذ جٛا٘شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػٍٟ جٛا٘شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػذٔاْ عاسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 االعّشٞ ٔاصش فاغّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّج١ذٞ ِشاَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اال١ِش ع١ٍّاْ دٕاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌٙٛعاٚٞ ٘اسْٚ ٌط١فحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ص٘ٛسأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 خ١ٍفح ادّذ ٠غشاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 عّرش عؼ١ذ ٍِٕٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼادأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِصٍخ س٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 لاسٞ واًِ تشا٠شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌشٙشٞ ػا٠ط شٛقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغ١ّشٞ دغٓ ش١ّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دػاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼغ١شٞ دغٓ ٕ٘ذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌجٕٟٙ ساشذ ٚجذاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 وادِٟٚ ِذّذ ٔغش٠ٓأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 صوش٠ا ٔغ١ثحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٠ٛعف ِذّذ خذ٠جحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٘ضاع ػذٔاْ عؼ١ذجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 و١ٍٍٟ فاغّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػغ١شٞ دغٓ عذشأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌمششٟ هللا ػثذ جٛا٘شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٘ٛعاٚٞ فؤاد إِٓٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼع١ٍٟ ص١٘حأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػثذٖ إِٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 هللا ػثذ سغذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ف١صً عجٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌىش٠ُ ػثذ خذ٠جحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌٍّه ػثذ ٠اعش س١ُٔأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ِٕادش ِذّذ آِايأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌمشٟٔ هللا ػثذ تشا٠شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٔجثٛ و١ٛ ٘اِا سش١ذجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اع١ادساٚ عؼادأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغاٌّٟ اٌؼض٠ض ػثذ شٙذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 أِجادأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 عؼذ ِذّذ أعّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ا١ٌٍٙثٟ ع١ٍُ ِش٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِشاػًأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌشش١ذ ِذّذ ٔذٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٠ٛٔظ ِذّذ ص٘شجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 فاصع ٔذٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػط١ح شٙذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عاػذ عٍٜٛأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّغؼٛدٞ اٌمادس ػثذ ِٕاً٘أْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِٛعٝ سل١حأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ا١ٌٍٙثٟ اٌشدّٓ ػثذ ششٚقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػّش تغّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 غاصٞ سغذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّذ١أٟ دّٛد ػٕٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّصثادٟ دغٓ سف١ذٖأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اتشا١ُ٘ سٚاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػماب خٍٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 صاٌخ س٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 د١ّذ اٌٍذ١ا١ٔغا١ٌح ِصٍخ ثشٚجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 د١ّذ ٔٛسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 دذاد اٌٍّه ػثذ ٌّٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼذٚأٟ عؼٛد ع١ّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٌِٛٛٞ هللا ػثذ غ١ذاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 جؼفش ٔٛسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌذك عشاج دافع خذ٠جحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌمشٟٔ ػٛض ٚالءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 سظا ٔذٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌذجاجٟ ػط١ح سغذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌٙٛعاٚٞ ِٛعٝ إ٠الفأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 جالي صثشٞ ِش٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 االعّشٞ ظافش سٔاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ا١ٌٍٙثٟ سدٖ ِشٚجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ِٕذ٠ٍٟ سشاد ٘ذ٠ًأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تٛسٞ اٌشد١ُ ػثذ ٔظ١فحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌشٙشٞ ادّذ أ١ِشجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 دٌٖٚٛ اٚٞ ٘اِٗ ع١ٙشأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ١ِٕش ػفدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 لاعُ ِذّذ ػ١شحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ع١ٍّاْ اتٛ تشا٠شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌٛص١أٟ ِٕٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼ١ذ ِٙاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػ٠ٛط ِغرٛسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِذّذ ١ٍِذٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ادّذ ٘ذٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼ١ذ ٔجالءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 هللا ػطا هللا ػثذ جٛا٘شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 داِذ ػٍٟ سٚاتٟأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػٛض عٍٜٛأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌذاذّٟ تشا٠شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اعّاػ١ً فرذٟ ش١ّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٍّٟ ِٕٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 شٛقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 هللا ٚصً ٌط١فحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دخ١ً ٔذٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 فٛاص ٚجذاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ِثاسن اٌشصاق ػثذ ٘اٌحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِذّذ ع١ّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّثاسوٟ ػاغٟ اشٛاقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 جٍٛاْ اٌمادس ػثذ ػٙٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 صاٌخ فش٠ذٖأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 إٌّرششٞ ػٍٟ ػائشحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عفش أِجادأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغ١ٓ ٔجالءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌصّذأٟ ػّش ػٙٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػاتذ أص٘اسأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عفش ػٙذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اتشا١ُ٘ أعّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّذّٛدٞ ِذّذ تغّٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغؼ١ذٞ فٙذ سٚاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عف١ش شاد٠حأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 غٕذٚسج ا٠ّٓ غذ٠شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 وش٠شٞ ادّذ فا٠ضجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 هللا ػثذ عٙاَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٍّٟ ِثطٟ ٚجذاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٍثٟاٌغ١ٙ ػم١ً خٍٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 فٙذ ٘ذ٠ًأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 خعش ششٚقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تاصِٛا ادّذ ششٚقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عشٚس ١ِٕشجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌشثشٞ ادّذ س٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌماسدٟ ػّش ِشاػًأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٍّٟ ِؼ١ط عاسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تاتمٟ صاٌخ غذ٠شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ا١ٌٍٙثٟ اٌشدّٓ ػثذ ع١ّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغاَ ٚػذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػ٠ٛط ذغش٠ذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغ١ذ ادّذ إعشاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌذغأٟ ِغٍّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 عشٚجٟ ػٍٟ د١ٕٓأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 فم١ٗ عؼ١ذ أدالَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼذ ششٚقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 صاٌخ ػٙٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 االعّشٞ صاٌخ ػٕٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼذ ػث١شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغٓ ع١ّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِثاسن ٔٛفأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عاِٟ تشا٠شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغٓ عاسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ع١ٍُ ١ٌٚذ ش١ّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّصشٞ اٌمادس ػثذ ػث١شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػّش عاٌُ هللا ػثذ ِش٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 غط١ش دافظحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 واد٠ش اٌذ٠ٓ صالح ػث١شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِٛظٟأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِغرٛس إ٠ثاسأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عفش ِٕٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عا٠ش عٍطأٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌفعٍٟ د١ّذ ػ١شحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػم١ً ِش٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػ١اد ذغش٠ذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عفش أًِأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌماسدٟ داِذ أدالَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػ٠ٛذ ٔٛسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ا١ٌٍٙثٟ شاوش سؤٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ذ١ّٕٙح اٌىثشٜ خذ٠جحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 غٍّاْ دّضج عٙاَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 دش٠شٞ ِاجذ ١ِاعشأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 أشٛاقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌجٍثٟ ػ١غٝ أًِأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌجٍثٟ ػ١غٝ ص٘شاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌجٕٟٙ دغٓ إ٠الفأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 صٚقِش ششٚقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 صاٌخ عذشأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 دساج ادّذ أِأٟأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼ١ذ عؼادأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 عفش ِذّٛد سل١حأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ذٙأٟأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 أ١ِٕٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 د١ٍّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 خاٌذ سل١حأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ٠ذ١ٝ فاغّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌمادس ػثذ سٚظحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼف١فٟ ػٍٟ ػر١محأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اتشا١ُ٘ دٕاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 سظا ٔذٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 إٌف١ؼٟ دث١ة تذس٠حأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌض٠ٚذ اعّاػ١ً ١ِثاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 فاذٓأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػاتذ٠ٓ غٗ ش١ّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اعّاػ١ً اتشا١ُ٘ آالءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِغفش ِذّذ ص٠ٕةأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػ١ٍٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 صاٌخ ادّذ إترٙايأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اتٛلاعُ ٔجٜٛأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌزت١أٟ ِغٍُ صثاحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌشاجذٟ ذشوٟ إعشاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 هللا ػثذ ػث١شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌمادس ػثذ ِش٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 دش٠شٞ ِشٚاْ ٚالءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٘ضاصٞ هللا ػثذ أص٘اسأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِٛعٝ دفصٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِؼرٛق ِذاعٓأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ت١ٍٍح غاسق ٚد٠اْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌشصاق ػثذ أ١ِٕحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 شش٠ف إ٠ّاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 خ١ًٍ ِٙاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ع١غٟ عٛوٛٔاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼذ٠حأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌذك ػثذ ادّذ خٌٛحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِصطفٝ تشائشأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ٠اعش ع١ّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ِٕشٟ ِذّذ خٍٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 فٙذ فرْٛأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغاَ ٔظ١ش ِذّذ هللا ٘ثحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ِاجذ ٘ثحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 تخ١د عاسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 إِٓٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغّٟٙ ِذّذ فاغّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 فٛاص ص٠ٓأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ف١صً ٔٛفأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼ١ذ أِأٟأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تاٚص٠ش صاٌخ أفٕاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌذغٕأٟ ششٚقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّذ١أٟ دغ١ٓ سٔاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اتشا١ُ٘ إترغاَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّغٍّٟ ػ١غٝ ت١ٙحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌىؼثٟ ٚدادأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌخع١شٞ ادّذ ِذٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 وش٠ّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 هللا ظ١ف ٌط١فحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 فٛاصاٌشؼ١ثٟ سٔادأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػا٠ط ِٙاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِشصٚق جٛ٘شجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 هللا ػثذ جٛا٘شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِٙاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌر١ّّٟ هللا ع١ف أعّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػغ١شٞ عؼ١ذ شش٠فحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػٍٟ ص٠ٕةأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 عاٌُ ِذّذ عى١ٕحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 فٛصٞ س٘فأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌثششٞ ػٍٟ شٛقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌىؼثٟ لاعٟ سجاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٍّٟ اٌّؼطٟ ػثذ عا١ِحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تاص٠ذ ِذّذ غ١ذاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌجؼذٞ ِذّذ ٕ٘اءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ادّذ سٚاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٍّٟ ٔؼ١ُ اٌؼٕٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػّش عاٌُ هللا ػثذ ِش٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌشٙشٞ ػا٠ط شٛقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّؼشٟ اتشا١ُ٘ ادّذ أث١شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػط١ح سغذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌر٠ٛجشٞ ع١ٍّاْ ػث١شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػادي غذ٠شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 صاٌخ غشاَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ع١ٍّاْ ػاشٛس دفصحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِذّذ ٕ٘ادٞأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِٕٙذ ٕ٘ٛفأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٍّٟ اٌشدّٓ ػثذ تششٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 صوٟ ِذّذ إ٠الفأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼ١ّشٞ دغٓ جٛا٘شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 واشف ِاصْ ٠اع١ّٓأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 صذ٠ك هللا ػثذ سؤٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تٕجش اتشا١ُ٘ شٙذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼ١ّشٞ غِٓذ ػضجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 غاصٞ غذ٠شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػاذك ١ٌٕٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼمال فشاج ١ٔش١ِٓأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 فٙذ تذٚسأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِغؼٛد سغذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 هللا جاس ِٕٝأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ٚصً دّذ ٔغ١ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌخاٌذٞ عاسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ادّذ ٘ٛاصْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػٍٟ عاسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّذّادٞ اٌؼض٠ض ػثذ ١ٌاٌٟأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغٓ عاٌٟأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ع٠ٛذ ِذّذ خذ٠جحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ٚالد سدابأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ع١ٍّأٟ اعاِح ٘ذ٠ًأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼذ د١ٕٓأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ٔا٠ف ٘الأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػغ١شٞ اتشا١ُ٘ عٍٜٛأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ا١ٌٍٙثٟ اٌؼض٠ض ػثذ غ١ذاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِطٍك إ٠ّاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌشٕثشٞ ِثشٚن ٚجذاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػغ١شٞ هللا ػثذ ِشاَأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ٔذٜأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٌذعٗ ع١ّش ٌج١ٓأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 إٌجاس ع١ّش أِأٟأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٘ضاصٞ ػّش ػث١شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 دغ١ٕٓ خ١ًٍ ػائشحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ظ١ٙش خٍٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عٛٔا ػث١شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 صاٌخ ِذّذ خ١ش٠حأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دغٓ ع١ّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 وٛثشأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 د١ّذ صاٌذحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌرشوغرأٟ هللا ػثذ إ٠ٕاطأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تاِٛعٝ االٌٗ ػثذ ٌج١ٓأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 إٌّرششٞ ِذّذ شٛقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌّذغٓ ػثذ أفشاحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ٠ذ١ٝ ٚجذاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػثذٖ وش٠ّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تاِطشف ػادي ذغش٠ذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼ١غٝ ِذّذ تغّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 االدس٠غٟ ِذغٓ أسٜٚأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ػث١ذ ٔاصش عّا٘شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 إٌف١ؼٟ ِذّذ عاسجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغؼ١ذٞ ِغاػذ تشا٠شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 االصٌٟ ِؼٛض فاد٠ٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 جّؼاْ س٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌؼص١ّٟ غاصٞ أ١ِشجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 أشٛاقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٘ضاع ِذّذ ٚالءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِطٍك أشٛاقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػط١ح ٔجٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػاتذ ف١صً س٠ُأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌٍط١ف ػثذ ٚأٟ ِٕايأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغث١ؼٟ أعّاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 غا١ٌٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ا١ٌض٠ذٞ ػط١ح ٔٛفأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌض٠ٚٙشٞ عاٌُ عا١ِحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌؼض٠ض ػثذ ٘اٌحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌشدّٓ ػثذ خذ٠جحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ثاتد غ١ذاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 إعشاءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّغؼٛدٞ دخ١ً ذغش٠ذأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٍّٟ عاٌُ داليأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌغٍّٟ هللا ػثذ أشٛاقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌض٠ٚٙشٞ ذشوٟ اٌؼٕٛدأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌذجاجٟ عاٌُ غادجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ا١ٌٍٙثٟ اتشا١ُ٘ عّا٘شأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّذّادٞ ادّذ أصاٌحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 تاص٠ذاْ صاٌخ ٕ٘اءأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ص٠ٕٗ ادّذ إِٓٗأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 إٌّرششٞ ػٍٟ ػائشحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌضغ١ثٟ صاٌخ تغّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 صا٠غ ِذّذ ١ٌٕاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌشدّٓ ػثذ اشٛاقأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِصٍخ ػائشحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 شّشأٟ اٌمادس ػثذ سٔاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 داِذ ع١ّشجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّغٍّٟ ت١ٙحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 فاغّحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌٍط١ف ػثذ جّأحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 دىّٟ ِذّذ سٚاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 هللا ػثذ ٕ٘ادٞأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 دّذاْ عّشأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 ٞاٌظا٘ش عؼٛد ٔٛسأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 خ١ّظ سٔاأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػث١ذ أًِأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ِشصٚق إترٙايأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ػاِش أ١ِشجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 ع١ف ٌط١فحأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 

 اٌّغٍّٟ اتشا١ُ٘ غادجأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 اٌثٕذسٞأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ 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 عؼذ ٚجذاْأْ األعرارج: 

: جاٌذورٛسعؼادج ٙا ر" ٚاٌرٟ لذِ٘ٛاذف اٌرجذ٠ذلذ دعشخ دٚسج "

 فٛص وشدٞ

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

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ظّٓ فؼا١ٌاخ دٍّح "ػٍٝ تص١شج"ٚرٌه 

 عائ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ذثاسن ٚذؼاٌٝ اْ ٠ىرة ٌٙا اٌرٛف١ك ٚاٌمثٛي...


