
 لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس 

 )١جدول (

 المتقدمون المرشحون للقبول في برنامج الدكتوراه في قسم علم النفس
 )التربويهـ (مسار علم النفس ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الجامعي 

 اختبار القدرات) في (في حال حصول المتقدم على الدرجة المطلوبة في اختبار اللغة االنجليزية و

 
 السجل م

 املدين

 /اسم الطالب

 د بن حسن الرويليأمح ١٠٥١٦٣٥٦٦٠ ١

 أمحد بن سراي الشمري ١٠١٠٥٨٩١١٥ ٢

 امحد صاحل احلواس ١٠٤٢٤٦٨٥٣٦ ٣

 أمحد بن غرم الغامدي ١٠٤١٤٢٦٤٩٣ ٤

 احلسني حسن سيد ١٠٥٥٥٢٨١٣٥ ٥

 حافظ حسني ساملني ميين ٦

 محود بن عبدالرمحن السحمه ١٠١٥٣٤٠١١٨ ٧

 خالد بن امحد الغامدي ١٠١٥٠٨٦٦٠٤ ٨

 خالد سلطان النفيعي ١٠٣١٣٥١٨١٨ ٩

 سعد حممد الزهراين ١٠١١٤٤٣٨٧٤ ١٠

 سفر بن فرح املطريي ١٠٠٠٤٥٨١٧٢ ١١

 سلطان بن سليمان العنزي ١٠٠٠٣٠٠٣٨٢ ١٢

 صاحل عبدالكرمي الدخيل ١٠٦٤٥٣٥٥٩٢ ١٣

 صاحل بن علي القرين ١٠٥٥٧٠٥٨٩٩ ١٤

 عايض خلف املطريي ١٠٤٧١٠٩٩٤٥ ١٥

 راهيم األغلطعبداالله اب ١٠٤١٠٧٨٢٤٥ ١٦
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 السجل م

 املدين

 /اسم الطالب

 

 عبدالرمحن بن ابراهيم التوجيري ١٠٦١٨١٣٦٢٠ ١٧

 عبدالرمحن شعبان عسريي ١٠١٥٤٣٥٩٦٧ ١٨

 عبداللطيف بن صاحل الشايع ١٠٤٦٩١٨٠٢٣ ١٩

 عبدهللا بن حممد  القرين ١٠٤٦٠٠٥٣١٨ ٢٠

 النومسيعبدا
يد بن مطلق  ١٠٩٧١٥١٢٠١ ٢١

 عبده سليمان اجلابري ١٠٤٣٧٣٦٤٩٣ ٢٢

 عبيد بن محود الشهراين ١٠٣٩٨٤٠٢٢٦ ٢٣

 علي بن عبدالرمحن الشهري ١٠٣٥٩٥١٤٢٣ ٢٤

 علي عبدالرمحن بانقيب ١٠٠٨٤٩٨٤٢٨ ٢٥

 علي بن حممد الشهراين ١٠٨٧٠٣٣٤١٩ ٢٦

 غازي غامن اجلهين ١٠٣٩٢٨٧٥٥٠ ٢٧

 غيث بن فهد السنيدي ١٠١٢٥١٢١٢٣ ٢٨

 فهد عبدهللا الشهراين ١٠٨٩٤٦٥٢٤٧ ٢٩

 فهد بن علي املطريف ١٠٢٤٧٥٩٧٤٦ ٣٠

 فهد بن حممد الفارس ١٠١٨٦٦٢٨٥٦ ٣١

 فهد بن مطلق العتييب ١٠٢٨٧٢٤٩٢٨ ٣٢

 فيصل ضيف هللا الرشيدي ١٠٤٤٨٧٠٢٣٤ ٣٣

 ماجد بن مطر اهلذيل ١٠٠٠٥٢٣٠٨٢ ٣٤

 حممد بن أمحد الزكري ١٠٠٤٧٦٧٦٧٧ ٣٥

 د الناشريحممد بن امح ١٠٦٣٧٣١٠٣٦ ٣٦



 لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس 

 السجل م

 املدين

 /اسم الطالب

 

 حممد محد التوجيري ١٠٠٥٦٢٢٢٧٧ ٣٧

 حممد بن زايد الشهري ١٠١٩٩٠٧٠١١ ٣٨

 حممد بن سعيد العلياين ١٠٣٠٣١١٤٦٦ ٣٩

 حممد بن سيف الوهطة ١٠٣٥١٨٩٣٦٢ ٤٠

 حممد بن عبدهللا اجلبيلي ١٠١٣٤٩٦٩٣٨ ٤١

 حممد بن عبدهللا الفالحي ١٠٤٩٠١٢٣٤٥ ٤٢

 حممد عبده صاحل ميين ٤٣

 حممد بن عبده آل جابر ١٠٣٣٧٠٦٥٢٢ ٤٤

 حممد بن عمري القرين ١٠١٠٢٩٤٨١٥ ٤٥

 حممد حممد اخلضر ٢٣١٠٨٩٣٧٨٥ ٤٦

 حممد بن مزوق اجلابري ١٠٦١٢٦٨٢١٣ ٤٧

 حممد نايف العتييب ١٠١٠٢٣٨٠١٠ ٤٨

 ممدوح سليمان الربيكيت ١٠٠٥٣٦٨٦٢٤ ٤٩

 الرمحن املنصورمنصور عبد ١٠١٢٨٠٠٧٣٤ ٥٠

 موسى بن عطية الرفاعي ١٠٣٣٧٩٧١٢٥ ٥١

 وائل بن ناصر ال مقبل ١٠٣٠٥٧٧١٧٣ ٥٢

 عبدالرمحن حممد شنت نيجريي ٥٣

 



 لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس 

 )٢جدول (

 للقبول في برنامج الدكتوراه في قسم علم النفس اتالمرشح اتالمتقدم
 )التربويهـ (مسار علم النفس ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الجامعي 

 اختبار القدرات) في (في حال حصول المتقدم على الدرجة المطلوبة في اختبار اللغة االنجليزية و

 
 السجل م

 املدين

 الطالبةاسم 

 اء بنت حزام الزهراينامس ١٠١٤٧٨٥٢٣٠ ١

 أمساء علي آل مغريه ١٠٦٣٤١٧٠٤٠ ٢

 أمل بنت حممد العتييب ١٠٠٢٧٠١٩٤٢ ٣

 ابتسام عبدهللا بن هديان ١١٠٠٠٣٠٧٢٣ ٤

 اجلوهره عبدهللا عبدالواحد ١٠١١٦٣٤٦٠٥ ٥

 بزعا بنت عواض الشلوي ١٠٥٥٤٥٣٥٨١ ٦

 تغريد عبدالكرمي الدخيل ١٠٥٤٩٠٩٠٦٢ ٧

 ام بنت عبدالعزيز الغنيممت ١٠٦٣٦٤٧٧٣٧ ٨

 �اين بنت حممد الوهييب ١٠٢٥٧٧٢٦٤٩ ٩

 حصه بنت وقيت احلارثي ١٠٢١١٧١١٤٣ ١٠

 رانيه بنت عبدالعزيز امحد ١٠٢٢٦٦٤١٨٧ ١١

 رشا صاحل املصلوخ ١٠٤٧٠٧٢٠١٠ ١٢

 رميه بنت ضيف هللا املطريي ١٠٧٥٣٤٥٣٨٧ ١٣

 زهور خليل احلازمي ١٠٠١٣٢٤٨٨٦ ١٤

 مسيه بنت سليمان االصقه ١٠٣٠٨٨٦٩٤٧ ١٥

 شذا بنت عبدالعزيز العجالن ١٠٢٩٥٤٨٩٤٦ ١٦
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 السجل م

 املدين

 الطالبةاسم 

 شعاع بنت مصلح البلوي ١٠٣٣٥١٥٢٩٥ ١٧

 صابرين بنت مطهر العراشي ٢٠٣٢٧٤١٨٨٢ ١٨

 صفاء حسن صراين ١٠١٦٦٧٧٨٣١ ١٩

 فاطمه علي احلرييب ١٠٠٤٨٢٨٥٣٧ ٢٠

 ملاء بنت حممود حبايب ١٠٣٦٠٧٣٦٠٧ ٢١

 مرام بنت ماضي السبيعي ١٠٠٩٤١٦٩٧٣ ٢٢

 منال مبارك هاليب ١١٠٣٣٣٨٥٤٥ ٢٣

 مىن صقر الدميخ ١٠٥٥٥٧٨٦٧٦ ٢٤

 منرية صاحل اجلويعي ١٠٠٥٧٧٩٥٠٧ ٢٥

 مي عبدهللا الدسيماين ١٠٠٠١٦٤٢١٨ ٢٦

 جنالء عبدالرمحن العبيدي ١٠١٤٧٨٩٥٠٥ ٢٧

 الزهراين جنمه عبدهللا ١٠٣٩٤٨٣٣٦٥ ٢٨

 جنوى عباس احلميديني ٢٢١٨١٢٥٨١٩ ٢٩

 جنوى بنت عشوي الشمري ١٠٩٦١٠٩٠٩٣ ٣٠

 هاديه بن عوض األمحري ١٠٠٥٩٩٥٠٦١ ٣١

 هديل بنت سعد الدحيم ١٠٢٦٤٦٩٠٢١ ٣٢

 ورده بنت عبدهللا الوائلي ١١١٠٩٩٠٧٠٠ ٣٣

 وفاء حسن الرويلي ١٠٤٢٠٦٠٨٣٨ ٣٤

 يلوفاء بنت سعد العك ١٠٠٤٦٢٦٧١٧ ٣٥

 

 


