
    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي علي رزان المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الدعجاني مبارك شهد المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجحدلي سعود روابي المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفهمي منور عهود المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العمري محمد أماني المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجعيد فيصل غدير المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني سعيد يحى وجدان المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 هللا عبد دعاء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي علي شهد المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سندي خليل خلود المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 رجب رضا دعاء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي الرحمن عبد سمية المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المجنوني حميد عذاري المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العريني سليمان حصة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الغامدي سعد هاجر المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اسحاق محمد سناء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 احمد مهدي شيماء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الرحمن عبد محمد شفاء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي علي نسرين المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القادر عبد مصطفى مشاعر المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفهمي ظويهر عزيزة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 كالو الرحمن عبد نوف المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 جاال التيه اسي حنان المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سليماني اسامه هديل المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سويد محمد خديجة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشيخ خليل فاطمة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني حامد فاطمة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني علي عزة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي منير والء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 زكي محمد إيالف المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي الرحمن عبد بشرى المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الثقفي فرج أمل المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 داود با محمد دانه المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بازيدان صالح هناء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الغامدي سعيد احمد حنين المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القرشي صالح شروق المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الغامدي تركي أروى المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي هللا دخيل دالل المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المنتشري علي عائشة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 زينه احمد آمنه المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سليمان عمر رهف المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 صيرفي محمد ندى المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المجنوني حامد مريم المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي عوض محمد نوف المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 قاسم علي حسن سارة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المسعودي احمد منال المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الثقفي حسين سهام المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اليماني اسماعيل شهد المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الهذلي عابد نوريه المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 صغير حسين بسمة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 محمد ربه عبد بشرى المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العنزي خلف مها المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الثمالي محمد لجين المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي صالح أبرار المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي عاطف إنتصار المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي مقبول بشرى المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 البيجاني هللا جار أمل المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اللقماني عوض شروق المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الهذلي خضر رعود المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 طه شيماء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 البلوشي محمد مروة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجبار عبد الحق عبد خلود المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 احمد جعفر نورة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القحطاني محمد أسماء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني مبارك شهد المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 صيدنون سعيد لميس المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 خضري كامل جوهرة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 محمد موسى حفصة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 برناوي علي سعاد المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السير احمد إسراء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القثامي سعد حصة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني علي أثير المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الوذيناني سلطان أمجاد المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الغامدي الرحمن عبد خديجة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سليمان عاشور حفصة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الثبيتي ملكال عبد مالك المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السالم عبد صالح أنوار المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الدعدي الكريم عبد دعاء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السحيم هللا عبد رغده المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني احمد أشواق المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي عايض بتول المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بارحمة محمد أسماء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجهني أفنان المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي صالح أسماء المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفيفي فهد أصايل المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحميدي عبيد سلوى المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المسعودي علي آيات المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اللحياني سعد أمجاد المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجميلي مبارك شروق المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 االسمري هللا عبد مريم المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بهاي شاه سليمان صفية المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السراني رهف المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني أمل المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الغموي فاطمة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الوذيناني نورة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المحمادي فاطمة المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السليماني عاطف نوف المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العميري وديان المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفهمي ندى المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عمري محمد مروه المتدربة: نأ

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

 الدريسخالد 

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 


