ً
نتائج القبول مبدئيا
الكلية

الرتبية

املرحلة

املاجستري

القسم

اإلدارة والتخطيط الرتبوي

اجلنس

طالبات

الفصل

األول

العام اجلامعي

1441هـ

استالم اإلشعار للمرشحات من مقر عمادة الدراسات العليا بـ:

مدينة امللك عبدهللا للطالبات (املبىن اإلداري) – العمادات املساندة ،مبىن رقم ( ،)413الدور الثاين
املتطلبات :بطاقة اهلوية (أو سجل األسرة للطالبات) ،وصورة من وثيقة البكالوريوس

االسم

الرقم

رقم اهلوية

1

******6173

أسماء عبدهللا محمد المديهيم

2

******7782

نوره مبارك بن جلوي الدوسري

3

******0249

عروب سعد بن علي القحطاني

4

******1883

سندس صالح علي اللحيدان

5

******1220

أبرار عبدالجبار عبدهللا الخليوي

6

******9529

شادن عبدهللا عبدالعزيز ال جمعان

7

******8684

خوله عصام عبدهللا الشايع

8

******2542

مها عبدالعزيز حمد الجويد

9

******9532

مريم سعد فنخير العنزي

10

******5811

هتون عيسى بن عبدالكريم العيسى

11

******3490

االء عبدهللا محمد الرقيب

12

******1068

سميره ابراهيم مرزوق الشيباني

13

******2753

ابتسام عبدالرحمن عبدالعزيز المطير

14

******8968

نورة رحيم براك العتيبي

15

******9880

منال مزيد نافل العتيبي

16

******9092

هند شمشول جهيم الحربي

17

******1315

نوف سامي ابن راشد السلطان

18

******2882

نوره علي ابن منصور ال مجري

19

******1947

هند عبدالرحمن بن عبداللطيف الرشود

20

******0453

اميرة سعد علي الوهابي

21

******2223

وسمية محسن راشد بن جربوع

ً
نتائج القبول مبدئيا
الكلية

الرتبية

املرحلة

املاجستري

القسم

اإلدارة والتخطيط الرتبوي

اجلنس

طالبات

الفصل

األول

العام اجلامعي

1441هـ

استالم اإلشعار للمرشحات من مقر عمادة الدراسات العليا بـ:

مدينة امللك عبدهللا للطالبات (املبىن اإلداري) – العمادات املساندة ،مبىن رقم ( ،)413الدور الثاين
املتطلبات :بطاقة اهلوية (أو سجل األسرة للطالبات) ،وصورة من وثيقة البكالوريوس

االسم

الرقم

رقم اهلوية

22

******1132

أريج عبدهللا مطلق القحطاني

23

******7478

أحالم عبدالرحمن محمد العريفي

24

******5933

عبير نواف ملفي الشمري

25

******4528

هياء عبدالرحمن صالح الجفير

26

******1360

هاجر عبدالكريم محمد الهميلي

27

******1481

جنان عبدهللا عيسى السالم

28

******6720

شروق سلمان عبدالرحمن بن سلمان

29

******9744

فاطمة عبدالحميد بن عبدالعزيز الرشيد

30

******7872

امتنان محمد العميريني

31

******2298

لمى سليمان حميد المطيري

32

******3399

حنان فهد حدجان الدعجاني

33

******3972

هند على سفر القحطاني

34

******9108

غاده محمد سليمان العريني

35

******3021

ياسمين حسين محمد آل قماش

36

******3480

هيا محمد ناصر الدوسري

37

******9094

نجالء سعود نور المطيري

38

******8113

رهف علي ابن حامد العجرفي

39

******5521

نوف سعود ابراهيم المقبل

40

******0462

خلود موسى غازي الحسيني

41

******2930

تهاني مبيلش العتيبي

42

******4169

غاده عبدالعزيز سعد الكثيري

ً
نتائج القبول مبدئيا
الكلية

الرتبية

املرحلة

املاجستري

القسم

اإلدارة والتخطيط الرتبوي

اجلنس

طالبات

الفصل

األول

العام اجلامعي

1441هـ

استالم اإلشعار للمرشحات من مقر عمادة الدراسات العليا بـ:

مدينة امللك عبدهللا للطالبات (املبىن اإلداري) – العمادات املساندة ،مبىن رقم ( ،)413الدور الثاين
املتطلبات :بطاقة اهلوية (أو سجل األسرة للطالبات) ،وصورة من وثيقة البكالوريوس

االسم

الرقم

رقم اهلوية

43

******4821

عبطاء حاكم سعود الفغم

44

******1110

منى راشد حزام العتيبي

45

******3242

احالم عيضة تركي المالكي

46

******6478

الهنوف ابراهيم ضاحي الضاحي

47

******5785

بشرى محمد عبدهللا الجرباء

48

******9953

ساره محمد علي الشهري

49

******3691

ريم عويض المريخي

50

******0378

ريم أبراهيم بن عبدالرحمن أل مقبل

51

******2527

فاتن سعود الزهراني

52

******1437

غادة عطيه احمد الزهراني

53

******0932

مريم علي قاسم الفيفي

54

******9057

هيفاء احمد بن دخيل الدخيل

55

******5766

اروى محمد ناصر المحمود

56

******8590

ديمه عبدهللا عبدالرحمن الرعوجي

57

******7432

ريم عطاهللا بن مسري العتيبي

58

******4353

ساميه محمد عبدهللا العميرين

59

******6134

ريم نايف عواض الهاملي

60

******9032

أماني محمد الزهراني

