
 للمتقدمات لبرنامج الدكتوراه بقسم علم النفس العلميةأسماء المرشحات للمقابلة 

 موعد المقابلة  االسم رقم الهوية الرقم

  نجالء عبدالرحمن عبدالله الهران 5968  .1

 

 41/8/4141االثنين 

 ( ظهرا  41-1من الساعة )

مدينة الملك عبد الله للطالبات 

( قسم علم 523مبنى رقم )

 النفس

 خلود عبدربه فرحه الزهراني 0520  .2

 سميحه مقبل عبدالله الحربي 5709  .5

 مها سليمان الفعيم 7367  .4

 أسماء علي زيد ال مغيرة 7040  .3

 جميلة شوهان ابراهيم العسيري 1784  .6

 نورة عبدالعزيز سعد المهناء 8510  .7

 نوال غرم الله الغامدي 1413  .8

 شروق ظافر الشهري 9156  .9

 ميساء صالح العبيد 5192  .11

  غادة سعد العتيبى 9591  .11

 

 

 هـ41/8/4141الثالثاء 

 ( ظهرا  41-1من الساعة )

مدينة الملك عبد الله للطالبات 

( قسم علم 523مبنى رقم )

 النفس

 منيره سعيد مسعود  ابن حسن 1396  .12

 لطيفة ناصر عبدالله بن عيد 6147  .15

 ابتسام عبدالله العيسى 2588  .14

 العنود سالم  سلطان السالم 3161  .13

 أمل سعيد أحمد الصافي 5496  .16

 سعود محمد العويفي ه نور  1095  .17

 نوف غازي حسن عرفشة 3530  .18

 هدى سفر المطيري 7331  .19

 بسمه محمد السيف 1360  .21

 هـ41/8/4141األربعاء 

 ( ظهرا  41-1من الساعة )

مدينة الملك عبد الله للطالبات 

علم ( قسم 523مبنى رقم )

 النفس

 خوله محمد إبراهيم الراشد الحميد 6693  .21

 ديمه صالح عبدالعزيز اليوسف 2823  .22

 ريم  عبدالله الحربي 8125  .25

 سامية سعد حامد الحربي 7020  .24

 شهد فايز علي الشهري 7045  .23

 الجازي مشوح العنزي 8568  .26



 

 

 

 االسم الهوية  م

 أروى راشد ابراهيم الخليفة 1495  .27
 

 هـ41/8/4141األربعاء 

 ( ظهرا  41-1من الساعة )

 البندري محمد عبدالله السالم 8867  .28

 نوره فيصل العنزي 0499  .29

 حصة فالح القحطاني 7062  .51

  عبير محمد الكعيد 2307  .51
 
 
 
 
 
 
 

 

 هـ41/8/4141 الخميس

 ( ظهرا  41-1من الساعة )
 
 
 
 

مدينة الملك عبد الله للطالبات 
قسم علم ( 523مبنى رقم )

 النفس

 مي عبدالله ابراهيم الدسيماني 4218  .52

 لمياء ناصر األسمري 4773  .55

 مها ابراهيم سليمان الركف 9610  .54

 بدريه علي عيضه المالكي 2296  .53

 وفاء سعد ابراهيم العكيل 6717  .56

 نهى عبد الرحمن الخراشي 5288  .57

 هبة حامد عبد الوهاب المشري 2112  .58

 عبدالعزيز عبدالرحمن المحاربهند  0697  .59

 هيفاء سعد سلطان الكثيري 0215  .41

 نجالء عبدالعزيز حمد البريثن 2868  .41

 نورا سعود احمد الفحام 7102  .42

 خلود خالد ناصر 5483  .45

 ريم حميدان  معيكل البقمي 2717  .44

 ريم سعد ثويني السبيعي 0108  .43

 ريم عبداللطيف أحمد العرفج 6672  .46

 غدير  فاروق حكيم 3610  .47

 ليلى نافع نفاع 3614  .48

 تحرير سليمان محمد الدخيل 5793  .49



   الدكتوراهشروط 

 على المرشحات للمقابلة الشخصية احضار المستندات التالية:
 –تظام بكالوريوس علم النفس ان) والماجستير  سصورة من وثيقة البكالوريو .1

 .(ماجستير في علم النفس

 صورة من كشف الدرجات ) البكالوريوس والماجستير(  ) السجل األكاديمي(. .2

 التقدير ال يقل عن جيد جداً في )بكالوريوس والماجستير (.و

ماجستير في  –امتداد التخصص شرط أساسي ) بكالوريوس علم النفس انتظام  .3
 علم النفس (

 صورة من الهوية الوطنية  مع أصل الهوية.  .4
 القدرات من المركز الوطني للقياس.صورة من اختبار  .5
 .كفايات اللغة االنجليزية من المركز الوطني للقياس صورة من اختبار .6

 
  في حال عدم انطباق الشروط  ةالشخصية للمتقدملن يتم دخول المقابلة علما بأنه

 عليها.

 




