ً
نتائج انقبول يبدئيا
انكهيت

العلوم االجتماعية

املرحهت

املاجستري

انقسى

أصول الرتبية

اجلنس

طالبات

انفصم

األول

انعاو اجلايعي

1441هـ

استالو اإلشعار نهًرشحاث ين يقر عًادة اندراساث انعهيا بـ:

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

االسى

انرقى

رقى اهلويت

1

******7693

تهانً سالمه هبٌران الشمري

2

******3630

خلود مسفر معتك المحطانً

3

******9584

نورة عبد الرحمن صالح الروٌتع

4

******7435

هاجر عبٌد عودة العطوي

5

******5997

امجاد راشد ابراهٌم العرف

6

******0112

أمواج سلطان ناصر العتٌبً

7

******1484

لطٌفه شلٌوٌح عباده الشمري

8

******6546

سهام سحٌم سعود العنزي

9

******7916

عائشه عٌدان دمحم العلٌاي

10

******9020

رٌم معٌض خشنان المحطانً

11

******7211

هاجر شالل علً الشمري

12

******5932

شفاءعبد هللا حصوي العنزي

13

******2446

اروى دمحم عبدالعزٌز السلطان

14

******2536

سراء صوٌلح صالح السلمً

15
16
17
18
19
20
21
22
23

******4741

حنان دمحم سعد العلٌانً

******3115
******2225
******8014
******1114
******9934
******9749
******1133
******7370

أمٌرة فهد عبد العزٌز العمري
منٌره ابراهٌم راشد التمامً
منٌره فهٌد بن داٌس المحطانً
رٌهام سعود عبدالعزٌز النشمً
مها مشعان دمحم الزٌادي
نوره دمحم فهد المحطانً
مجود سعود صنت الحربً
مهاء بنٌدر فٌصل العتٌبً

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

******1068
******9046
******6743
******5392
******8235
******3628
******0291
******8447
******4623
******5935
******7049
******4972
******4027
******7026
******6922
******8574
******6402

اسراء عبدالرحمن حمد الحزٌمً
تسنٌم عبدهللا دمحم الزمٌع
مالن سٌف سعٌد المحطانً
هدى ضاوي مشاري العتٌبً
بشاٌر جبر مطلك المطٌري
حصه عبد العزٌز صالح الحمٌد
خلود زاٌد عٌسى البناوي
نوف إبراهٌم عبد هللا الحمٌدي
البندري عبد هللا علوش الصخابرة
أمجاد فهد سالم الشثري
منٌره عبد الرحمن فالح الصعٌري
اسراء دمحم سعد الٌوبً
أشواق محمود دمحم المدنً
مٌمونه دائل عاٌض الشهرانً
عالٌه سلطان حمود الرولً
هدى شافً راجح الشهري
رنا عبد العزٌز عبد الرحمن العنمري

