ً
نتائج انقبول يبدئيا
انكهيت

العلوم االجتماعية

املرحهت

املاجستري

انقسى

الرتبية االسالمية

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

******9373

مرام بنت قاسم سالم الفٌفً

2

******1631

رؤى بنت خالد علً أبالخٌل

3

******1374

رٌم بنت عبد الرحمن أحمد الجاسر

4

******8855

سارة بنت دمحم راشد الدهٌش

5

******8679

لطٌفة بنت سعد دمحم الخوٌتم

6

******9299

عفاف بنت أحمد ٌحٌى ودعانً

7

******6623

رزان بنت ٌاسر عبد هللا البابطٌن

8

******6415

رٌم بنت عبدهللا عبد الرحمن الشقاري

9

******8566

عائشة بنت علً دمحم المسلم

10

******8045

ربا بنت عبد العزٌز سهٌل السهٌل

11

******5646

ابرار بنت عبدهللا دمحم بن عوٌمر

12

******9485

شذى بنت أحمد عبدالرحمن البعادي

13

******5551

وفاء بنت دمحم حمود الجدٌع

14

******5843

أنفال بنت إبراهٌم العبد القادر

15
16
17
18
19
20
21
22
23

******9644

مشاعل بنت عبد العزٌز السدٌري

******7989
******4979
******7545
******0443
******1955
******2515
******0135
******7824

رغد بنت مرزوق دمحم المرزوق
فاطمة بنت حسن فتح الدٌن عٌساوي
باسمة بنت صالح التوٌجري
رزان بنت إبراهٌم بن سلٌم
رنٌم بنت عبدالرحمن صالح الفوزان
أنوار بنت عبد الرحمن السوٌدانً
تهانً بنت مشعل عواض الثبٌتً
سارة بنت فهد صالح الطوٌل

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

******4825
******9399
******5566
******4142
******5840
******0586
******3060
******6501
******7368
******9955
******3731
******4084
******9789
******3815
******3826
******1979
******6742

رٌم بنت بدر عبد هللا العقٌلً
بسمة بنت عٌسى دمحم الجوٌعد
نورة بنت أحمد إبراهٌم العجالن
روان بنت ناصر عبد هللا الموسى
فلوة بنت صالح دمحم أبو خلٌل
بشرى بنت خالد سلٌمان الجماز
حصة بنت عبد الرحمن الشنٌفً
رٌم بنت عبدالرحمن دمحم الحدٌثً
مها بنت إبراهٌم دمحم السنٌدي
شذا بنت عبد الرحمن دمحم العنزي
غٌداء بنت دمحم إبراهٌم العمر
البندري بنت فاٌز الحمٌضً
جوزاء بنت دمحم جازي العتٌبً
جواهر بنت سراح دمحم الشهري
منٌرة بنت عبدهللا دمحم الفعٌم
نورة بنت عبد هللا شوٌش الشوٌش
أسماء بنت عبدالعزٌز الصغٌر

