
    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 عطية 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 

 الوافي المحسن عبد 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 

 السبيعي نايف 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 

 العتيبي سعيد 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 

 بطين علي 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 

 المسعودي دخل 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 

 المالكي رداد حياةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 حمود غاليهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 زهير حنينالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 هوساوي خالد مياسرالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 حمدان 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 

 العمودي 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 تركي عهدالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 احمد 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 

 بخش الرحمن ضياء 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 

 السلمي سليم 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 

 الراشدي سعيد 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 

 الحازمي يوسف 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 

 السيقلي عاطف غادةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 هيلةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بوري الرحيم عبد نظيفةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اسماعيل اختر حنةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 جيالني هشام 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 

 الزهراني احمد 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 

 الحارثي محمد الهنوفالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 الرحمن عبد وصالالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الهادي عبد خالد محمد 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 

 الزلفي حماد 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 

 احمد حسن 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 

 امير سلطان 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 

 باجودة ابراهيم جوانهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 خدادي محمد 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 

 بامطرف هللا 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 

 تكروني محمد آمنةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 مصطفى حسن 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 

 تكروني محمد إنصافالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 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 

 السلمي عياض بتولالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 مهدي بندريالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 هليل أسرارالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني احمد سعادالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 لميالسا الرحمن 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 

 الشهري سعد 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 

 احمد ناصر 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 

 عسيري 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 

 المالكي جمعان 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 

 سالم محمد 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 

 اللقماني ثابت غيداءالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 حسني إسراءالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الكربي محمد 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 

 المالكي عطية جواهرالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 مصطفى حسن 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 

 حسنين محمد إنصافالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 واصل 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 

 السلمي صالح 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 

 الشريف بندر نويرالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 عمر سوسنالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 عوض رحابالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السنيدي الرحمن عبد هيامالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عمر سالم 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 

 القحطاني سعد هللا عبد نجالءالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الخليفي علي عهودالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجواد عبد جميل 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 

 الهذلي جابر إبتسامالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 صالح أبرارالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 نظر الرؤوف عبد نوريهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 كوكي خالد محمد لبابةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الدعجاني سعود 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 

 الهذلي حميد 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 

 الدعدي عوده رباالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 ابراهيم خليل 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 

 نوح محمد آسيهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سليلي 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 

 عدان علي نورهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الصبري عدنان سعيدةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 دوميدي صبري أميمةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المسفر خالد موضيالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 ايدو عقله بشر 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 

 السميري حسن 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 

 الشهري عايض 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 

 السلمي مسعد حبيبهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 مال اكبر علي حسين 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 

 محمد 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 

 الكعبي محمد سلمىالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السعيدي حمد بشرةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 مالط ال محمد عايض 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 

 الحذيفي صالحةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المسعودي حميد إنتصارالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 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 

 المسعودي عويض 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 

 اللحياني حسن 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 

 بخش محمد بيانالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 

 الناصري محمد 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 

 الغامدي محمد روابيالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 الحليم عبد 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 

 مرسي محمد 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 

 الراضي علي 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 

 السلمي 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 

 العتيبي راضي 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 

 الصاعدي احمد 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 

 القوزي ابراهيم رحمةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 لمعبديا عادل مروهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 حمود 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 

 مجدلي اسامة 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 

 سراج خير اول 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 

 الجهني مبارك إبتهالالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 فطاني حسين محمد رزانالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 فطاني حسين محمد بيانالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عزيزي وليد بتولالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 جان محمد كوثرالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 قابه الحليم عبد بيانالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القفاص غيداءالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عوض القيوم عبد فتونالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 جميل 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 

 محمد ثلينالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الخبراني محمد صالحةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 هليل داللالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 الكريم 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 

 الحارثي احمد 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 

 الزهراني الرحمن عبد نداالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 شاكر حسن دانيهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 حسين خليل 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 

 حسين خليل 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 

 حمزة علي غيداءالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجابري علي 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 

 العتيبي هللا سعد شعاعالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 ابراهيم 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 

 القرشي منصور لمىالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 مهير با 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 

 حسن سعود إبتسامالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سعيد سالم 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 

 محمد 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 

 القثامي فايز أشواقالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عيظة محمد الرحمن عبد سهىالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 البر علي يحيى 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 

 الغامدي محمد احمد 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 

 بصفر عادل رزانالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 سعيد وضحاءالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اللحياني عابد أثيرالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحجاجي سالم غادةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 ابراهيم 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 

 المحمادي احمد أصالةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اليماني منصور غيداءالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اليماني العزيز عبد 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 

 الحربي سليمان ساي وئامالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 مطرفيال سعد 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 

 داود محمد 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 

 الحربي صبري غفرانالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الصخيري فهد وصالالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 هللا عبد 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 

 العبدلي حسن ساليالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 شاكر مرامالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 خلف 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 

 كلنتن الرحمن عبد غديالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفيفي حسن 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 

 شافعي شجاع رهفالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 شجاع نجدالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 شجاع 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 

 القثامي شجاع رجوىالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 شجاع فدوىالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سمتر سعيد 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 

 شيخ ابرار بشرىالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 ناصر 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 

 التركي حمود 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 

 الجعدي محمد 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 

 المقاطي فايز سهامالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 حمزة محمد 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 

 ميغا عمر ادريس عمر 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 

 البيشي فايز 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 

 السيد احمد إسراءالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اسماعيل حمدي 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 

 الحربي هللا عبد 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 

 اللحياني حامد سلمىالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 هوساوي عمر إخالصالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 محمد ادم إسالمالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 سعادالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 موسى حفصهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 حمود مصباحالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عمرالشمسان محمد 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 

 التويجري سليمان 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 

 تكروني الرحيم عبد نهىالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 غرادو طاهر خيريةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بنتن سرمادي 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 

 زيني فخري إيمانالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 محمد خيريةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 عظيم ظهير 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 

 قدح ابراهيم 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 

 مليباري غازي رنادالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سليمان يوسف ماتي فاديةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 عدنان 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 

 الزبيدي عبيد عوض صفيةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 نواز شاه 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 

 الفيفي حسن 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 

 الجميلي مبارك 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 

 الزهراني ناصر زهورالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 حسين مروجالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 منيف بن صالح 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 

 فطاني ابراهيم 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 

 الدين محي 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 

 الروقي هللا حبيب نايفةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 االسعدي رشيد 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 

 الزغيبي صالح 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 

 العقيلي جابر 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 

 الثقفي عتيق 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 

 الفاتش الوهاب عبد 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 

 الهياج محمد 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 

 العتيبي هللا عطا شفاءالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزويهري الرحمن عبد رزانالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 خوقير علي عالالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 علواني محمد 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 

 هزازي جابر 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 

 الصاعدي الرحمن عبد رحابالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عواجي ابراهيم 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 

 الزهراني عبيد هياالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 مصلح مغنيهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 بخيت 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 

 اللقماني حميد بدورالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 عاطي 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 

 اللحياني سلطان 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 

 الصواط هللا عبد 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 

 البرناوي محمد سهامالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجابري 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 

 سعيد جمعان صباحالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 مروان مروةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اللحياني محمد أنفالالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 هللا عبد محمد 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 

 الودعاني احمد فايزةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 الرحمن عبد 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 

 السلمي سعيد 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 

 الصواق الدين صالح 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 

 الندوي عليان 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 

 الزهراني ربه 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 

 جندو هللا دعب ساميةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 حضيض 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 

 المعبدي محمد رانياالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بدري عصام إيناسالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحسني يوسف لوراالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 عثمان أثيرالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجعيد محمد سديمالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الرويثي يحى أسيلالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 سند 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 

 الحارثي شاكر أبرارالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 شيخ طالوت 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 

 الصبحي محمد 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 

 احمد جعفر 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 

 الفهمي ردة نجديهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 سلمان مسارالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 

 اللطيف عبد وافي 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 

 عمري محمد مروةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 سالم 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 

 السفياني احمد 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 

 العماري 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 

 العماري محمد 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 

 العتيبي صالح سلطانهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 محيا هدىالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 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 

 المطرفي الرحيم عبد 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 

 اللقماني سفر أريجالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 زبرماوي مصطفى ريهامالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 حامد إهداءالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 تكروني سلطان 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 

 بخاري بسام روابيالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 سالم 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 

 الخالدي يزيد نعيمةالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 حمود سعديهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القاضي رافت 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 

 الغامدي علي 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 

 الحربي فهد 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 

 االحمدي الرحمن عبد غيداءالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 حسن 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 

 سليمان ابو ابراهيم أعيانالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العدواني حسن خميسهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول 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 هاشم بشرىالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السرواني صالح هبهالمتدربة: نأ

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

 خالد الدريس

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

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 


