
    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌدثاس ػثذ زغ١ٓ ِسّذ ١ٌٍٝاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغف١شٞ خّؼاْ عٍّٝاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌساسثٟ فاظً ِسّذ أعّاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌماسزٟ زّذاْ إترغاَاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌثمفٟ ػاتذ ػاسف ػالاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ػثّاْ غاٌٛخ ٌط١فحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 زغٓ أزّذ صِضَاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 إٌّشٞ أزّذ أعشاساٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 غالي ٘ذ٠ًاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 فالذٗ هللا ػثذ إ٠ٕاطاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ِؼرٛق س٘فاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغٕذٞ ٘أٟ سغذاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 إعّاػ١ً إتشا١ُ٘ آالءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ساخر ِصٍر ػٍٟ ِش١شجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼّشٞ ِسّذ إِٓٗاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼّشٞ هللا ػثذ غٕٝاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشّشٞ ف١ٍر ٌد١ٓاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشاخسٟ ذشوٟ إعشاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 وش١ّشٞ خاٌذ ٘رْٛاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 دغش٠شٞ ِسّذ صاٌسحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌسك إِذاد ع١ٍُ ِسّذ أًِاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 األعّشٞ ِشراق ػّش خٍٛداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌدٕٟٙ ٔافغ ٔٛفاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشش٠ف ِغفش عاٌُ إترغاَاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشش٠ف هللا ػثذ ِالناٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشش٠ف ٘ضاع تششٜاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 خ١ضأٟ ِشٙٛس ٕ٘ذاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ٌثاْ ع١ٍّاْ دػاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ ػ١غٝ عٕذطاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌساصِٟ زّذ سغذاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ ػثّاْ ِشاَاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 فشزاْ ِٕصٛس ػٍٟ ِٛا٘ة/ داٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 خاتش تا عاٌُ ِشاػً/ داٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌساصِٟ ِغٍُ ِٕٝ/ داٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّاٌىٟ ذشوٟ س٠ُاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّاٌىٟ خّؼاْ ِشاػًاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشش٠ف ِسغٓ ششٚقاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌثث١رٟ خاتش ِش٠ُاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼر١ثٟ شداع ١ِٕفحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ عؼذ أشٛاقاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌثطاغٟ ػّش دػاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ع١ٍّأٟ اٌؼض٠ض ػثذ أص٘اساٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌٍس١أٟ ػاتذ ػض٠ضجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌساسثٟ فٙذ فرْٛاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ذشوغرأٟ هللا ػثذ أعّاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌماسزٟ صاٌر ِٕاياٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ػثّاْ ػٍٟ آدَ ص٘شجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼثذٌٟ زاعٓ ع١ّشجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغٍّٟ ػٍٟ ٔٙٝاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ػم١ً صذ٠ك زغ١ٓ ٚداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌساصِٟ هللا ػث١ذ ٚذ١ٓاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشٙشٞ ػا٠ط شٛقاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ ١ٌٍٝاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّاي ت١د ٔاصش ١ِٕشجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغٍّٟ أزّذ آالءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼّشٞ عؼذ ٔٛسجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼف١فٟ ع١ٍّاْ ٔٛفاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغٍّٟ صاٌر شاساٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغٍّٟ صاٌر سٔااٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغٍّٟ زّذاْ ػٍٟ ٔٙٝاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 عشاج خ١ش أٚي ش١ّاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 تاسخاء اٌشزّٓ ػثذ ِسّذ إترٙاي/ أاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّطشفٟ عشزاْ ١٘اءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغاِذٞ أعّاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 فطأٟ ِسّذ ت١اْاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغ١ٍفٟ خ١ًّ فٍٖٛاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّسّادٞ عؼ١ذ ع١ّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ أزّذ ِش٠ُاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼر١ثٟ ٔٛاس شٛقاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشش١ذ ػثذ ِسّذ ٔذٜاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ز١ٕف عالفحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اعىٕذس ِش٠ُاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشٙشٞ خٍٛداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ِسّذ فش٠ذ عاسجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 إٌّشٟ ٔاصش ٘ذٜاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌماسزٟ هللا ػثذ خٍٛداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌصٛاغ ِشظٟ ٚظسٝاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 خ١شٞ ٔغش٠ٓاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌذ٠ٓ ِسٟ ِسّذ تغّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌر٠ٛدشٞ زّٛد ٔائٍحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشثشِٟ اٌؼض٠ض ػثذ تششٜاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشثشِٟ ع١ٍّاْ شٙذاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌذػذٞ ٔا٠ف ِشاَاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌفاذش اٌٛ٘اب ػثذ عاسجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌماعُ ِسّذ ِّذٚذ ٔدٛداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ػثّاْ ٠ؼمٛب ػذٔاْ ع١ّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼر١ثٟ ِثماب ششٚقاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌمشٟٔ ٠ٛعف سزاباٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 فاٌٛدٖ صوش٠ا أع١ًاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 تٛشٗ ساِٟ سزاباٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌسك عشاج زافع خذ٠دحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌمششٟ ػٍٟ ذٙأٟاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 عالِٟ ٔاصش ٔٙٝاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ع١ٍّأٟ ٔث١ً تشا٠شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ِؼٍُ ػثّاْ أعّاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌر٠ٛدشٞ ع١ٍّاْ ػشٚباٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌسشتٟ ِطٍك سصاْاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ِسعش ٌؤٞ ١ٌٕٗاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 زىّٟ ػٍٟ ٌد١ٓاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌمششٟ عشاج ز١ٕٓاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 تشٔاٚٞ ػٍٟ عؼاداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ أزّذ خذ٠دحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ص٘شأٟ ِاخذ أِداداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼّشٞ زغٓ تشا٠شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌف١فٟ زغٓ ػائشحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 أزّذ خؼفش ٔٛسجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ِسّذ ػٍٟ ِسّذ ٘ذٜاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌدٕٟٙ ِٕصٛس ػ١ٍااٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌخع١شٞ أزّذ ِذٜاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ذّاَ ش١خ غاٌٛخ ٔغ١ُاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌصثسٟ اٌؼض٠ض ػثذ ششٚقاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّاٌىٟ إتشا١ُ٘ ٔذٜاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼّاسٞ أشٛاقاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 صذلح ػٍٛٞ زّضج ١ٌّاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌٙزٌٟ خاتش إترغاَاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ٘ش٠ذٞ ١ِٕش ت١اْاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّاٌىٟ ع٠ٛذ ٚفاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 أزّذ زغ١ٓ ع١ّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌذ٠ٓ تذس أزّذ ٘اخشاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌذ٠ٓ وّاي شّغ١حاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ ِغؼٛد صاٌسحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌسّاد هللا ػثذ ٔٛسجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼع١ٍٟ ػاغٟ صث١اءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌثششٞ عاٌُ شزٜاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 سٚاص ػصاَ فاغّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌمششٟ ػٍٟ فاغّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌذٚعشٞ ِٕازٟ ِشاَاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌٙزٌٟ زّذٞ أًِاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 آدَ ػّش هللا ػثذ ص٠ٕةاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌماسزٟ زغ١ٓ خٍٛداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 إخالص اإلعالَ ٔٛس ع١ّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌسز٠فٟ هللا ظ١ف سٚاْاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ِسّذ أزّذ أ١ِّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌخ١ٍفٟ ػٍٟ ػٙٛداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 زش٠شٞ ِشٚاْ ٚالءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ٘ضاصٞ هللا ػثذ أص٘اساٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ِسّذ ِٛعٝ زفصحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 غشادٚ غا٘ش خ١ش٠حاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّغفش خاٌذ ِٛظٟاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 فطأٟ ػادي صف١حاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 تاخ١ٕذ هللا ػثذ تشا٠شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ِش٠ؼأٟ ١ٌٚذ ش١ّاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ا١ٌّأٟ صاٌر ِش٠ُاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغٍّٟ ػٍٟ زٕاْاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌثمّٟ شاسع ش١خحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ػثّاْ ػائشحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ٔٛس ذِسّ هللا ػثذ شاد٠حاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغ١ٍٙثٟ ػم١ً ز١ٕٓاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌساسثٟ أزّذ خٍٛداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ اٌشزّٓ ػثذ ِٛعٝ سٔاداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغٍّٟ فا٠ذ سٚاْاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌمسطأٟ هللا ػثذ أس٠حاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغٍّٟ ِسّذ دأحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼّشٞ سافغ ِشاَاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌفّٟٙ ١ًٍ٘ ِشاػًاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشش٠ف زاِذ سشااٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغٍّٟ أزّذ سزاباٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼّشٞ هللا ػثذ آالءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌدالي ِسّذ أعّاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼغاف ِسّذ أعّاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌسى١ُ إعالَ ِسّذ إترغاَاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌذوٛوٟ ِسّذ ٌثاتحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌٍس١أٟ ِٛعٝ سل١حاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼ١ّشٞ أفشاذاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌضٌفٟ ف١صً تشا٠شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغأّٟ هللا ػثذ ش١ّاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌدٍثٟ ػ١غٝ أًِاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌٍمّأٟ زغ١ٓ ِشٚجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼر١ثٟ عؼٛد ٔٛفاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼر١ثٟ غاٌٟ اٌؼٕٛداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼر١ثٟ ِسّذ ٔٛفاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌٙاشّٟ ِسّذ خذ٠دحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشش٠ف ِسّذ ػائشحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌٍس١أٟ عؼ١ذ عؼذ سٔااٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼّشٞ ظافش سٔذجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌٌّٛذ عؼٛد أًِاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشش٠ف عاٌُ أِداداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 إٌٙذٞ ػادي ز١ٕٓاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌساصِٟ ِصٍر تشا٠شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغ٠ٛٙشٞ زغٓ غ١ٕحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼف١ٍٟ هللا ظ١ف فشذاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌماعُ فٛاص خذ٠دحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّطٍك أزّذ ِطٍك أزالَاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّطٍك أزّذ ِطٍك أث١شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ هللا ػثذ أزّذ ٔٛسجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌثٍٛشٟ إعساق ِسّٛد سا١ٔحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ِسّذ إتشا١ُ٘ ِصطفٝ تشا٠شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ٟاٌّطشف ِشؼً تشا٠شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 خاْ ِسّذ وٛثشاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ِثاسن خٛ٘ش ٚظسٝاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌد١ضأٟ زغٓ فاغّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ٔسثٛ و١ٛ ٘اِا سش١ذجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّد١ششٟ ِؼرٛق ٘ذٜاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼٛفٟ ِّذٚذ ٚفاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌصاػذٞ عٍّاْ دػاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌصاػذٞ إتشا١ُ٘ خٌٛحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغ١ٍّأٟ ِؼرٛق إترٙاياٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼّٛدٞ زغٓ خذ٠دحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌسشتٟ ػٍٟ خٛا٘شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ػٍٟ ٘اشُ فاغّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌش١خ اٌخاٌك ػثذ ِسّذ صاٌسحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌغش٠سٟ عؼ١ذ ػض٠ضجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼثذٌٟ واًِ ٚئاَاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 إِاَ إدس٠ظ ع١ّشجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 صذلح ػٍٛٞ زّضج ِٛدجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 صذلح ػٍٛٞ زّضج اٌثرٛياٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 هللا ػثذ زّذ ٘اخشاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌسشتٟ اٌشزّٓ ػثذ ٔدٛداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌٙزٌٟ ػٍٟ ٚفاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّاٌىٟ عاػذ تذٚساٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 تازى١ُ هللا ػثذ ػ١شحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 هللا ػثذ عاِٟ تشا٠شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ذىشٟٚٔ اٌشز١ُ ػثذ ٔٙٝاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ػٛض اٌم١َٛ ػثذ فرْٛاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼماص ِسّذ ٠غشٞ غ١ذاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ عؼ١ذ ٔاصش ص٘ٛساٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌذ٠ٓ ػظ١ُ أزّذ ظ١ٙش خٍٛداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ ٠س١ٝ ٚخذاْاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌدؼ١ذ ف١صً غذ٠شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 تٕٛٔح زّضج ِٕاي.داٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ششاز١ٍٟ أزّذ تشا٠شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّدٕٟٛٔ زاِذ ِش٠ُاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌثمفٟ ف١صً عدٝاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 و١ٍٍٟ فاغّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 خذاٚٞ ِسّذ غذ٠شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 زغ١ٓ شش٠ف ششٚقاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ظ١ف ػٍٟ سائذ فاغّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 تخش ِسّذ أوثش ػٍٟ أعّاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّؼثذٞ ز١ٕش صالذ أ١ِشجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ عىاْ أزّذ سٔااٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌخطاتٟ ف١صً س٠ُاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌشش٠ف ػاٌٟ ِٙااٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼ١غٝ زّذ ع١ّسحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌٙزٌٟ ِسّذ سٚاْاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 فالذٗ ِسّذ ٘ثحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌفّٟٙ ِس١ا ٔٛفاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّط١شٞ ٔا٠ف سٚاْاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌصثسٟ اٌؼض٠ض ػثذ خذ٠دحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌمششٟ ػا٠ش ػضجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌذ٘اط ِغفش أعّاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌؼر١ثٟ ٔٛاس شٛقاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌض٘شأٟ أزّذ ِش٠ُاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌثمفٟ ػالاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 تخاسٞ زغٓ زٕاْاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 تار٠ة ٌطفٟ آِاياٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ِالوٗ زث١ة عّا٘شاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 تدٛٞ ػٍٟ ِاخذجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌظا٘شٞ إتشا١ُ٘ صاٌسحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌصاػذٞ اٌٍط١ف ػثذ دػاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 األزّذٞ اٌسف١ع ػثذ ػفشاءاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّطشفٟ خٍف ػٙٛداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ِسّذ اٌٛ٘اب ػثذ اٌمادس ػثذ سٚظحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌخضاػٟ ِٕصٛس ػٙٛداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّطشفٟ ِصٍر صاٌر أًِاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌّاٌىٟ صاٌر هللا ػثذ ششٚقاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 ا١ٌاط عاٌُ اٌشزّٓ ػثذ تذس٠حاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌظٙشأٟ سص٠ك أِداداٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌسغٕٟ ِسّذ سصاْاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 اٌٌّٛذ صذلح ٔٛسجاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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



    
 

 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤْٚ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرط٠ٛش صٛي اٌذ٠ٓ ٌٍأذشٙذ ٚواٌح و١ٍح اٌذػٛج ٚ

 َ اٌمشٜأتداِؼح 

 خذا٠اس إتشا١ُ٘ ِسّذ خ١ٍّحاٌّرذستح:  ْأ

 أػ١اد دلٕح: جاٌذورٛس ٙارٚاٌرٟ لذِ "ٌّساخحا" دٚسجلذ زعشخ 

اٌٝ  9٘ـ ِٓ اٌغاػح 29/1/1439اٌّٛافك  اٌخ١ّظٚإٌّؼمذج ٠َٛ 

 ظٙشا   1اٌغاػح 

 ٚرٌه ظّٓ فؼا١ٌاخ زٍّح "ػٍٝ تص١شج"

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


