
 بقسم علم النفس الماجستيرللمتقدمات لبرنامج  العلميةأسماء المرشحات للمقابلة 

 موعد المقابلة  االسم اسم الطالبة الرقم

  عبير عبدالله عبدالعزيز المطوع 2641  .1

 

 8/8/9341 الثالثاء

 ( ظهرا  91-1من الساعة )

 

 مدينة الملك عبد الله للطالبات

( قسم علم 523مبنى رقم )

 النفس

 روابي محمد سعيد العجمي 1120  .2

 ساره علي مصلح القرني 8738  .5

 آسية محمد علي حدادي 9398  .4

 أفنان سليمان محمد السلطان 6991  .3

 ساره إبراهيم عبدالعزيز البريدي 6331  .6

 ساره ابراهيم بن بدوي العسيري 2262  .7

 ريهام سليمان عبدالعزيز الطريقي 7543  .8

 محمد الفاربسمه منذر بن  2461  .9

 تهاني هادي يحيى عاتي 8016  .11

  امل عبدالرحمن احمد القرني 2143  .11

 

 

 هـ1/8/9341ء  األربعا

 ( ظهرا91-1من الساعة )

 مدينة الملك عبد الله للطالبات

( قسم علم 523مبنى رقم )

 النفس

 مناهل راشد ناصر الدوسري 9376  .12

 رزان فالح حسين القحطاني 8159  .15

 سعد يحي الجبيليتماضر  8094  .14

 افنان محمد عبدالله السعدون 4972  .13

 هديل احمد خظران الزهراني 2172  .16

 هاجر مصلح الرشيد 100  .17

 هند خالد عبيد العتيبي 9586  .18

 وجدان ابراهيم بن فرج الشهراني 1536  .19

 هديل عبدالعزيز ناصر الهزاني 1128  .21

 هـ91/8/9341 الخميس

 ( ظهرا  91-1من الساعة )

 مدينة الملك عبد الله للطالبات

( قسم علم 523مبنى رقم )

 النفس

 آالء وهب عبدالعزيز الراجحي 0592  .21

 عواطف عبدالله مبارك العتيبي 3458  .22

 منال تركي فايز السبيعي 3061  .25

 أمل صابر جابر الغامدي 0964  .24

 البندري مناحي هجاج السهلي 2765  .23

 هيا  ابراهيم  فهد  الجبر 5487  .26



 

   الماجستيرشروط 

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

التقدير ال و صورة من كشف الدرجات ) البكالوريوس(  ) السجل األكاديمي(. .2

 بكالوريوس(.اليقل عن جيد جداً في )

 (علم النفس انتظام سي ) بكالوريوسامتداد التخصص شرط أسا .3
 صورة من الهوية الوطنية  مع أصل الهوية.  .4
 صورة من اختبار القدرات من المركز الوطني للقياس. .5

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

 عليها.

 

 م
 الهوية

 اسم الطالبة

 وديان عبدالرحمن محمد بن قاسم 4610  .27
 

 هـ91/8/9341 الخميس

 ( ظهرا  91-1من الساعة )

 
 
 

 نوره عادل بن حسن الحميضي 5775  .28

 نوف بالل ردة القرني 8225  .29

 نهى نواف سعد العتيبي 5014  .51

 شروق عبدالكريم الحربي 4351  .51




