
    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 حامد 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 

 المنتشري احمد 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 

 العتيبي جلوي منىالمتدربة:  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 

 بجوي علي 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 

 محمد فؤاد 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 

 ابكر عبده كريمةالمتدربة:  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 وصل 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 

 السلمي نعيم العنودالمتدربة:  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 عتيق 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 

 الفاغي نبيل 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 

 الشهري عايض شوقالمتدربة:  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 مساعد أمانيالمتدربة:  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 

 الشيخ الرحيم عبد نجادالمتدربة:  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 دانالمتدربة:  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 

 مبارك الرزاق عبد هالةالمتدربة:  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 

 مباركباريده سعيد 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 

 العتيبي حامد سميرةالمتدربة:  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 

 الشلوي مسفر مهاالمتدربة:  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 

 حسن ابراهيم عنودالمتدربة:  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 

 الغامدي سفر 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 

 ريمي محمد جمانةالمتدربة:  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 ياسر هديلالمتدربة:  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 

 عبده حسن عزيزةالمتدربة:  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 صالح رشاالمتدربة:  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 عوض 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 

 اللهيبي خالد جمانهالمتدربة:  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 محمد 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 

 باهبري عمر 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 

 هندي خالد بشائرالمتدربة:  نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشنقيطي هللا عبد 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 

 صغير محمد 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 

 شافعي حسن غزلالمتدربة:  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 

 علي دمحم 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 

 سمنودي محمد لوزيناالمتدربة:  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 

 القرشي محمد 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 

 الزهراني مبارك البندريالمتدربة:  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 ابراهيم 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 

 الندوي شنبر عزيزةالمتدربة:  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 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 

 الجويزي دخيل 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 

 العتيبي ناصر ريماالمتدربة:  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 

 عبيد ناصر 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 

 اللهيبي حمدي 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 

 بليله 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 

 بيفاري محمد سحرالمتدربة:  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 

 حوزان ال عون سحرالمتدربة:  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 

 الحكمي علي لجينالمتدربة:  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 

 حميد مصطفى بشائرالمتدربة:  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 

 الهوساوي هارون لطيفةالمتدربة:  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 مطر جوهرهالمتدربة:  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 

 العامودي محسن 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 

 ُجربي خليل هديلالمتدربة:  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 

 جي قلعه محمد نادينالمتدربة:  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 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 

 القثامي 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 

 المحمادي مسفر 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 

 عسيري 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 

 الحارثي فهد 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 

 الرشيدي فيصل 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 

 الحربي حمدان 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 

 الجهني راشد 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 

 عسيري حسن هندالمتدربة:  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 

 الغانمي هللا عبد شيماءالمتدربة:  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 هللا عبد هناءالمتدربة:  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 

 المحمادي سالم 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 

 العميري سعيد موزهالمتدربة:  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 سلطان فوزيةالمتدربة:  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 

 القثامي سعود شهدالمتدربة:  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 رينادالمتدربة:  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 مطلق عدالءالمتدربة:  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 

 عسيري حفظي 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 

 السلمي الولي عبد هاجرالمتدربة:  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 

 العوفي لمياءالمتدربة:  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 كامل 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 

 الدعدي الكريم عبد 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 

 السحيم هللا عبد رغدةالمتدربة:  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 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 

 السلمي لحصا رناالمتدربة:  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 

 هيليتا ميراماالمتدربة:  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 

 قاسم 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 

 رزاق سدرةالمتدربة:  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 

 داري كله محمود ايداالمتدربة:  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 

 تاجيبوف فريدةالمتدربة:  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 

 يعقوب عامرهالمتدربة:  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 

 محكموفا نادرةالمتدربة:  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 

 اوزعان كلثوم أمالمتدربة:  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 

 موسى نعمان خان عيهالمتدربة:  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 

 كمال حميدةالمتدربة:  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 

 صفطه طلعت شيماءالمتدربة:  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 

 الرحمن عبد آالءالمتدربة:  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 

 الشيخي عقيلي 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 

 الهندي جمال 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 

 القارحي حامد أحالمالمتدربة:  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 

 العمري هللا عبد 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 

 عثمان حسن مودةالمتدربة:  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 

 بخش ضياء عائشةالمتدربة:  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 

 طوهري هناءالمتدربة:  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 خليل 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 


