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 االسم  م
الرتبة 

 العلمية
 البريد االلكتروني التخصص

 https://fac.ksu.edu.sa/aalwabli اعاقة فكرية   أستاذ د. عبدهللا محمد الوابلي  1
 https://fac.ksu.edu.sa/amjabbar/home صعوبات تعلم  أستاذ أ. د. عبدا لعزيز محمد العبدالجبار 2
 https://fac.ksu.edu.sa/zalbattal/home صعوبات تعلم  أستاذ أ. د.زيد محمد البتال 3
 https://fac.ksu.edu.sa/alotaibi/home تعدد عوق  أستاذ أ.د. بندر ناصر العتيبي  4
 talrayes@ksu.edu.sa إعاقة سمعية  أستاذ أ.د. طارق صالح الريس  5
 ialothman@ksu.edu.sa توحد أستاذ ابراهيم عبدهللا العثمان  أ.د. 6
 https://fac.ksu.edu.sa/altamimi/home تدخل مبكر  أستاذ أ.د. احمد عبدالعزيز التميمي  7
 ahawsawi@ksu.edu.sa اعاقة فكرية  أستاذ أ.د. علي محمد هوساوي 8
 https://fac.ksu.edu.sa/aalz/home اعاقة سمعية  أستاذ أ.د.علي حسن الزهراني  9

 https://fac.ksu.edu.sa/najmi/home إعاقة فكرية  أستاذ أ.د. ناصر سعد العجمي  10
 turkiaq@hotmail.com تعدد عوق  أستاذ أ.د. تركي عبدهللا القريني  11
 MUAQEL@Ksu.edu.sa إعاقة فكرية   أستاذ ابراهيم عبدالعزيز المعيقل  أ.د. 12
 https://fac.ksu.edu.sa/talshamari/home اضطراب سلوكية  أستاذ مشارك د. طارش مسلم الشمري  13
 - تفوق وموهبة  أستاذ مشارك د. عبدالرحمن نور الدين كلنتن  14
 https://fac.ksu.edu.sa/nalmalki/home تعدد عوق  أستاذ مشارك  شرف المالكيد. نبيل  15
 althabet/homehttps://fac.ksu.edu.sa/i إعاقة فكرية  أستاذ مشارك د. إبراهيم بن ناصر الثابت 16
 ialhano@ksu.edu.sa اضطرابات سلوكية  أستاذ مشارك د. إبراهيم عبدهللا الحنو 17
 https://fac.ksu.edu.sa/ah28/home اضطرابات سلوكية  أستاذ مشارك د.عبدالكريم حسين الحسين  18
 https://fac.ksu.edu.sa/abaoud/home صعوبات التعلم  أستاذ مشارك د. عبدالرحمن عبدهللا أباعود  19
 https://fac.ksu.edu.sa/mohalkahtani/home إعاقة فكرية  أستاذ مشارك  د. محمد علي القحطاني 20
 salamer@ksu.edu.sa موهبة  أستاذ مشارك سعد بن معطش العامر  د. 21
 https://fac.ksu.edu.sa/majalsalem/home إعاقة سمعية  أستاذ مشارك د. ماجد عبدالرحمن السالم  22
 - موهبة وتفوق  مساعد أستاذ د. عبدالعزيز محمد الصالح  23
 Almogerh@hotmail.com إعاقة فكرية  أستاذ مساعد د.حمود عبدهللا المغيرة  24
 https://fac.ksu.edu.sa/balkahtani/home إعاقة سمعية  مساعدأستاذ  د.بدر ناصر القحطاني  25
 raldabas@ksu.edu.sa  تعدد عوق أستاذ مساعد د. راشد عبدالرحمن الدباس 26
 https://fac.ksu.edu.sa/kalmahrej/home صعوبات تعلم  أستاذ مساعد د. خالد محمد المحرج  27
 https://fac.ksu.edu.sa/almalki/home إعاقة فكرية  أستاذ مساعد د. سعيد عالي المالكي  28
 https://fac.ksu.edu.sa/faihan/home توحد مساعد أستاذ د.طالل عقاب الحزيمي  29
 https://fac.ksu.edu.sa/bakhiet/home تفوق عقلي   أستاذ أ.د. صالح الدين فرح  30
 ysayed@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  استاذ أ.د. يسرى أحمد عيسى  31
 Yalnasser88@gmail.com  إعاقة فكرية  محاضر أ. يزيد عبدهللا الناصر  32
 https://fac.ksu.edu.sa/node/112540 توحد معيد أ. حمد نايف فواز الحربي  33
 abalmusa@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  محاضر أ.عبداإلله عبدالعزيز الموسى  34
 salnaji@ksu.edu.sa إعاقة بصرية  محاضر أ. سعد علي آل ناجي 35
 aalbagaih@ksu.edu.sa صعوبات تعلم   محاضر أ. عبدهللا محمد البقية  36
 Maz1385@hotmail.com إعاقة سمعية   محاضر أ. مرزوق علي الزهراني  37
 Aserb2001@hotmail.com موهبة وتفوق  محاضر أ.عبدالرحمن ظافر الدحيم 38
 stuwaym@ksu.edu.sa إعاقة بصرية   محاضر أ. سلطان تركي بن تويم 39
 moaljaffal@ksu.edu.sa توحد محاضر  عبدالعزيز الجفال أ.محمد  40
 Al-thakafi_15@windowslive.com صعوبات تعلم  معيد أ. أحمد سلطان الثقفي  41
 - إعاقة سمعية  محاضر أ. بدر عبدالمحسن العمري  42
 https://fac.ksu.edu.sa/hhamdi/home إعاقة فكرية  محاضر أ. حمد علي حمدي  43
 https://fac.ksu.edu.sa/nalmagaly/home صعوبات تعلم  معيد أ. نايف حمد المجلي  44
 Raja.almutairi@gmail.com فكرية إعاقة  محاضر أ. رجا نقاء المطيري  45
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