
    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 إدريس يحيى حفصة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العوفي ممدوح وفاء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الصاعدي إبراهيم خولة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشريف هللا عبد هناء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجهني راشد وجدان المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الدين عالء سليمان زهير أفنان المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 األحمدي الرحمن عبد غيداء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 باذيب محفوظ لطفي آمال المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني سعيد ناصر زهور المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القرشي الرحمن عبد رهام المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 مالكا جميل غفران المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بنونة هللا عبد حمزة منال. د المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العمري ظافر رنده المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الطاهري هاني إبراهيم صالحة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عطيان قبل أروى المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 أحمد هللا عبد دنيا المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القحطاني محمد منيرة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي هللا عبد بشاير المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عواجي عبده رهف المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 كتبي ثروت جمانة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الرويس سعود دالل المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عثمان طالوت لطيفة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 حبيب صالح أسماء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 األحمدي الحفيظ عبد عفراء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الغني عبد المغني عبد رهف المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 صالح أحمد إبتهال المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العمودي حسن خديجة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 باحمدان صالح نوران المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 أكبر علي هللا عبد ماجدة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 جالل أحمد محمد الرحمن أمة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني حميد صالحة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي بدر فايزة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 هوساوي محمد حواء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي علي نهى المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحربي محمد هناء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشريف الرحمن عبد هبة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المحياوي عتيق حنان المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 يحيى محمد آالء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 هللا عبد سامية المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 خضر شروق المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 فطاني زكي محمد فريال المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي منصور نجوى المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الثقفي هللا جار فرج أحالم المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القرني هللا عبد صالحة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المعبدي محمد سهام المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المولد أحمد أمل المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي محيميد الحازميتهاني حمود دارين المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الغامدي جمعان ربيع عهود المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العمري علي حسن بشاير المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجميلي فهد رحمة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 سعيد خالد سمية المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عثمان علي آدم زهرة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 فطاني إبراهيم سمية المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 يالفهم ردة مها المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفهمي حسن خامسة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 فطاني حسين محمد رزان المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 شامي إبراهيم أسماء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الغامدي محمد روابي المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القحطاني محمد حسن أسماء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 حطاب با أحمد أنوار المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 حميد فيصل غادة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشهري علي أمجاد المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الثقفي بيادر المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي مشعل شهد المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفضلي حنان المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشريف أحمد هللا عبد عبير المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الصبحي إبراهيم الغامدينبأ سعود أمل المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 قاسم معتوق مودة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي عويد عهود المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العماري محمد فاطمة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المصري هنادي المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الغزواني يزيد روان المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحارثي العزيز عبد نورة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الدعدي محمد سعدية المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزويهري محمد نسيم المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القرشي حسن روان المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني حسن سماهر المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 مشرعي محمد سماهر المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 كمية هللا عبد أشواق المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 قاري كامل شهد المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجابري محمد رزان المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشبرمي سليمان شهد المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 هوساوي عمر إخالص المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الدعدي الرحمن عبد فوزية المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 النهدي صالح أسماء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 تكروني عمر صالح تهاني المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اليماني محمد هتون المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني أحمد نورة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي زويد نورة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني مبارك أسماء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المدخلي محمد حنان المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الصاعدي غازي بشاير المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القرشي علي تهاني المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 محمد علي محمد هدى المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بخاري صديق محمد شيماء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الداود صالح منصور شروق المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بابكر هللا عبد أفنان المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المصطفى محمود محمد مريم المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اللقماني حامد عتيق عليا المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 اللحياني سلطان رهف المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجزار صالح أسرار المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المعبدي عمار رانيه المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزبيدي إبراهيم البتول المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 معاش حامد غدي المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 البشري سعيد أحالم المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحربي سالم سارة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الهاشمي محمود محمد هدى المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الواعر يونس روقيه المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 حيات محمد بشاير المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي تماضر المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي أحالم المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 البجاتي مطيلق شروق المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القرشي هللا عبد جواهر المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي صالح نجود المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي سفر أمل المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزويهري مصلح أماني المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القحطاني محمد منيرة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العمودي القادر عبد أمل المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 هوساوي االله عبد فاطمة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الزهراني مسعود صالحة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 كمال ياسين شمسية المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي عوض ريم المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشمراني هللا عبد شذى المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفليت سليمان رهف المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشريف حامد رشا المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 األحمدي االله عبد غرام المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي خالد لمى المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الكربي عايض نجود المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 واصلي حسين أصايل المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الصولي حمد فادية المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي شالح عبيد أمل المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفيفي حسن عائشة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحربي مطلق عاطي مشاعل المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي ثابت بشاير المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفهمي عدنان غفران المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 إبراهيم مرحم فاطمة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المعمري هللا عبد سارة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 السلمي ربه عبد أسماء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 لهذليا عالي حصة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العويد فهد رقية المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي علي شهد المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 أحمد حسين عابد رقية المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 البشري هزاع رويدا المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 كمفر سامي مودة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي عطوان شهد المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 أحمد جعفر نورة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 ميغا إدريس سعاد المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الجهني مبارك إبتهال المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 ميغا عمر إدريس عائشة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 فطاني عاد صفية المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشهري أحمد فاطمة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الغامدي سالم أحمد ريم المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي هللا وصل سلوى المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحارثي هللا عبد غادة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عسيري بدور المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الكنيدري علي غدير المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 األسمري سعد عائشة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الشهري فهد سحر المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي فيصل غدير المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 فطاني حاجي واي عائشة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 إسماعيل إبراهيم آالء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العمودي عمر خديجة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المغربي المتكبر عبد خولة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي هللا غرم محمد بشاير المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الثقفي محمد سارة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عسيري طالع علياء المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي مرزوق إبتهال المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 رواس كمال عائشة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 بانولونج مراد عائشة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفهمي معضد أحالم المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الفهمي محيسن روابي المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المنهالي سعيد سعيدة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحازمي الرحمن عبد هند المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 الحربي سعود رنا المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 القاسم فواز خديجة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العفيلي هللا ضيف فرح المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 العتيبي فيروز المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 البركاتي نائلة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 عفيف بن علي خميس سارة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 المالكي يوسف عائشة المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

 األمير شليويح الرحيم عبد نجاة. د المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 



    
 

 

 

 

للشؤون الدين وأصول الدعوة كلية وكيلة  

والتطوير التعليمية  

 

 د.سعاد بنت صالح بابقي

 شهادة حضور

شؤون التعليمية والتطوير صول الدين للأتشهد وكالة كلية الدعوة و

 م القرىأبجامعة 

  المتدربة: نأ

 سعادة هات" والتي قدممهارات التفكير" ورشةقد حضرت 

 دالل السلمي د/ إبتهال عزوز د/

الى  9هـ من الساعة 28/1/1439الموافق  األربعاءوالمنعقدة يوم 

 ظهرا   1الساعة 

 وذلك ضمن فعاليات حملة "على بصيرة"

 يكتب لها التوفيق والقبول... نسائلين المولى تبارك وتعالى 


