
    
 

 

 

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 

 باغوزه سعيد نوراالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجليل عبد علي أروىالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشمراني علي ريمالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 خرمي علي وجدانالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العصيمي عوض وعدالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحميدي الكريم عبد تغريدالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المعبدي هللا حبيب بسمةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المعبدي حميد روانالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 يوسف بشرهالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عامر سعد حصةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الصبحي عيد وردةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 نادر هللا عبد منالالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 جالل صبري مريمالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الهذلي صالح جميلةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الخضير محمد ليناالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشنبري مبروك وجدانالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشريف خالد ناديةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المنعمي متعب عبيرالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 فالح أسماءالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العميري رهامالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي هللا عبد نوفالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحربي ناصر أصايلالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اللهيبي محمد إيالفالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الياسي الرحيم عبد شذىالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اكبر هللا عبد ماجدةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الهاشمي سالم سكينةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 نور حسن صالح أسماءالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 فارح جامع أسماءالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الصاعدي دعاءالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اللقماني ياسر سمرالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 برناوي علي خديجةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العلياني ربه عبد افراحالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المطرفي سالم نجلىالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الخزاعي الرحمن عبد اهداءالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الياسي الرحمن عبد ذكرىالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي طلق بشايرالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي هالل امانيالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني علي عزةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشريف سلطان علياءالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الثقفي عطية هالل نوالالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العبدلي فواز زينالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفهمي مازي حسنهالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العفيفي سليمان نوفالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي صالح امواجالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي منصور نجودالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحربي سرابالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 االسمري محمد سارهالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 حمدي علي امانيالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الكريم العبد محمد هيفاءالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 صالح حسن سارةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سفياني علي عواطفالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 واصلي رائباراندالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 نالدي حسام نظير محمد هللا هبةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجهني معلم رؤىالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بامهير خالد سميةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بوقاسم صالح قمرالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفهمي عويض خلودالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الثقفي فيصل سجىالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 االحمدي هللا عبد غرامالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجهني محمد ندىالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي سعد زينبالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الغيث سليمان ميمونهالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المدني العزيز عبد نورةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 البليهي محسن وجدانالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المجنوني عويض املالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 البقمي مصلح هيلهالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العيسى احمد نورالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 باوزير صالح افنانالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحسناني ساطي أسماءالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 ضيف رائد فاطمةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المسلمي احمد درةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المسلمي عيسى بهيةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القحطاني سعيد أفنانالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اللقماني سليم سماهرالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 احمد هللا عبد حنانالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القرني ناصر تماضرالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي عوض بشايرالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 قاري فهد أفنانالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحريفي علي مالكالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الدين شمس هللا عبد مريمالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الذبياني هللا خلف أمجادالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشيابي شريان رغدالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اللهيبي سعيد سارةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 محمد ابراهيم هناديالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 حمدي فيصل خلودالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 طاهر أبتسامالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 خيري نسرينالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اكبر نبيلةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اللبان محمد أمجادالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي العزيز عبد سماحالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الذبياني هللا عبد شروقالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 ربيع تركي أملالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 شريف هللا عبد عبيرالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي محمد ناديةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحربي عابد مشاعلالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 ادم هللا عبد زينبالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العصيمي عيد حنانالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي صالح وفاءالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بكر محمد سميةالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عطية شروقالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 


