ً
نتائج القبول مبدئيا
الكلية

الرتبية

املرحلة

املاجستري

القسم

املناهج وطرق التدريس

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

******8098

نجود صالح عبدهللا الحواس

2

******0903

غادة فهد عبدهللا المنصور

3

******3041

صفاء بشيت حمد المطرفي

4

******4336

مي خالد محمد الغنام

5

******2486

هدى حسين عازب الزهراني

6

******7902

نجود محمد ابراهيم الفضل

7

******3808

نوف مطلق عبدالعزيز

8

******5500

ايناس محمد بن مبارك المريعي

9

******5371

ساره سعد عبدهللا اليابس

10

******7892

أنوار مفظي نزال العنزي

11

******4242

اميره سعيد علي الحربي

12

******1031

وفاء زعال سعيد الخريصي

13

******4776

نوره عبدهللا ناصر الموسى

14

******7550

أشواق فهد صالح المطيري

15

******9949

اماني حمود عبدالواحد الخميس

16

******1191

حنان عمر عبدهللا الشبانات

17

******3770

العنود مذري شاطي الشمري

18

******6685

لولوه حمد صالح الصعب

19

******5750

تهاني صالح عبدالرحمن الشثري

20

******7772

رباب علي بن محسن الحازمي

21

******6291

نورة راشد محمد بن مبرد

ً
نتائج القبول مبدئيا
الكلية

الرتبية

املرحلة

املاجستري

القسم

املناهج وطرق التدريس

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

******6539

مالك صالح عبدهللا العريني

23

******5574

نوف عبدهللا السبيعي

24

******2852

منى مفرح الحارثي

25

******5132

بتول محمد شايع الحصين

26

******2489

فوزيه دحيم الروقي

27

******2410

منى علي عزيز العمري

28

******0363

اسماء سعد عبدالرحمن العجالن

29

******4879

مديحه حجي خلف العنزي

30

******6049

ريهام محمد فريح الشمري

31

******3737

والء حسن عبدهللا الشهري

32

******4203

نوف محمد الرشيدي

33

******9918

تغريد سعيد فالح الرساسمه

34

******6704

نورة عبدالعزيز ناصر الماضي

35

******4998

مها على عبدهللا النملة

36

******3474

شروق عثمان عبدالعزيز التويم

37

******7157

هالله محمد سليمان العريفي

38

******1672

نوره حمد فيصل الهليل

39

******6137

مجد خالد عبدالكريم الشمري

40

******3661

غاده سليمان بن محمد الحماد

41

******0556

وضحاء طلق عادي العتيبي

42

******7571

منال عثمان براهيم الجالجل

ً
نتائج القبول مبدئيا
الكلية

الرتبية

املرحلة

املاجستري

القسم

املناهج وطرق التدريس

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

الرقم

رقم اهلوية

43

******7077

االسم
منيرة سالم سعد البيشي

