
  إعالن

للعام الدراسي  االعتیادي للقبول في برنامج الماجستیر المرشحین والمرشحاتیدعو قسم التربیة الخاصة   

 في الساعة التاسعة صباحا ١٠/٦/١٤٣٥الموافق  الخمیسیوم التحریري الحضور إلجراء االختبار  ١٤٣٥/١٤٣٦

على أن یحضر ، وفي قسم التربیة الخاصة بالمدینة الجامعیة بالدرعیة للطالبات ،للطالب)  ٢٧أ١(مدرج كلیة التربیة  

 . یتمكن من دخول االختبارلالمرشح إثبات شخصیة 

 وفقًا للتالي: والمرشحات للمرشحین المقابلة الشخصیةكما سیتم عقد  

 تاریخ المقابلة المسار

 لجمیع المسارات

مكان 
 المقابلة

وقت 

 المقابلة

 المقابلةمتطلبات 

  ٦/ ١٠  الخمیس صعوبات تعلم

 و

 ١٣/٦ األحد 

 

قسم التربیة 
 الخاصة

 

٢-٩ 

 الشهادات عن صورة الطالب یحضر

، وشهادات الخبرة وشهادات، الجامعیة
 أثناء توفرها حال في انجلیزیة لغة

 .المقابلة

 سمعیة إعاقة

 تخلف عقلي

 اضطرابات

 سلوكیة

 قبول بقسم التربیة الخاصة: الشروط 

لیة الخاصة بالمسارات التتربیة في البكالوریوس درجة المن یحملون م المتقدمة وأالمتقدم  قل تقدیرین ال أ :اوالً 

كثر فأ ٣،٧٥( عن جید جدا )والتوحد االضطرابات السلوكیة، صعوبات التعلم، السمعیة اإلعاقة (التخلف العقلي،

 .) او ما یعادلها٥ أصل من

 حد المساراتدبلوم التربیة الخاصة في أفي  –لغیر المختصین - المتقدمةأو المتقدم  تقدیر ال یقلن : أاثانیً 

  .جید جیداً عن  أیضا في البكالوریوس هتقدیر على أن ال یقل ، عن جید جداً األربعة المذكورة أعاله 

 مسارفي ، وال یجوز التقدیم فقط )مساره( تخصصه في مجال ار والمقابلةلالختب الطالبة أوان یتقدم الطالب  ا:ثالثً 

 . خرآ

الخاص بلجنة الدراسات العلیا بقسم التربیة الخاصة وفقًا من خالل البرید االلكتروني لالستفسار التواصل فقط 

 grsped@ksu.edu.sa:   للتالي

  



 والمقابلة الشخصية لدخول االختبار التحريري)  (طالبالمرشحين  أسماء

 هـ٣٥/١٤٣٦للعام الجامعي  الماجستيرللقبول في برنامج  

 التربية الخاصةقسم 

 اسم العائلة اسم الجد اسم األب االسم األول الرقم

 
 مسار صعوبات التعلم

 الشهري على سعيد احمد  .١
 باحوثال عبدهللا عبد الرحمن بدر  .٢

 الشهري فهد عبدالرحمن خالد  .٣
 القحطاني حمد محمد خالد  .٤
 الظفيري حريب رمضان راضي  .٥
 الشدي ابراهيم سعد سلطان  .٦
 المالكي جارهللا سعد سلطان  .٧
 حكمي احمد محمد سلطان  .٨
 دخيل سعد محمد عبداالله  .٩

 الشغدلي سعود عبدالرزاق عبدالرحمن .١٠
 ميعقشال عبدالكريم عبدالعزيز عبدالرحمن .١١
 العنزي عاصي غدير عبدالرحمن .١٢
 رانيبخ احمد عبدالهادي عبدهللا .١٣
 االنصاري عبدالرحمن سالم عمر .١٤
 العنزي دخيل حمود فارس .١٥
 ليغمجال جانيهم محسن فارس .١٦
 الغانم عبدهللا سعد فيصل .١٧
 القحطاني نانش فالح فيصل .١٨
 المحمدي هعود سعيد ماهر .١٩
 الصخايره محمد حمد محمد .٢٠
 مدخلي احمد علي محمد .٢١
 هشال قم محمد مسفر محمد .٢٢
 العتيبي بن مشاري ضاوي بن يمشار .٢٣
 العنسي حامد هادي ناصر .٢٤
 الملحي العزيز عبد حمد نايف .٢٥

 
 مسار التخلف العقلي

 الطخيس عبدهللا محمد احمد  .١
 الشقاري عبدالرحمن عبدهللا احمد  .٢



 الغامدي عبدهللا سعيد بندر  .٣
 السهلي دغيم سعود دغيم  .٤
 هالحميد حمد عبدالعزيز سلمان  .٥
 العجاجي محمد ناصر صالح  .٦
 المنيفي محسن حسين طالل  .٧

 المطيري علي عبدالعزيز عبدالرحمن  .٨
 الزارع عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  .٩
 العمر عبد العزيز بدران فراس .١٠
 سفران سلطان مشلح نايف .١١
 المطيري على فهيد عبد المجيد .١٢
 شييالب  مدمح إسماعيل هيثم .١٣

 
 مسار اإلعاقة السمعية

 الراشد ابراهيم راشد احمد  .١
 السويدان عبدهللا محمد ابراهيم  .٢
 الغامدي علي محمد احمد  .٣
 الحاجي احمد علي جابر  .٤
 المطيري سعد سعود سعد  .٥
 الحسن محمد حسن عبدالرحمن  .٦
 الجبير حمد عثمان عبدالرحمن  .٧
 الحربي حمود عماش عبدهللا  .٨
 بن دهيش حمد راشد يدعبد المج  .٩
 السيبعي عبدهللا سعود علي .١٠
 المغامس حمد عبدهللا محمد .١١
 العجمي محمد مصلح محمد .١٢
 أبو نيان راشد عبدهللا مساعد .١٣

  
 مسار االضطرابات السلوكية

 الحمود سليمان إبراهيم خالد  .١
 المضيري معتق سعود خالد  .٢
 ال معيض محمد علي سعيد  .٣
 المقيل ناصر ابراهيم محمد  .٤
 الناجم دخيل عبدهللا محمد  .٥
 األحمري ظافر عبدهللا محمد  .٦
 العصيمي غالب عوض محمد  .٧
 راشح منيف عبدهللا نواف  .٨

 



 والمقابالت الشخصية  لدخول االختبار التحريري (طالبات ) المرشحاتا أسماء

 هـ٣٥/١٤٣٦للعام الجامعي الماجستير للقبول في برنامج  

 التربية الخاصةقسم 

 اسم العائلة اسم الجد اسم األب االسم األول الرقم

 

 مسار صعوبات التعلم

 

 الصعيدي سليمان عبد العزيز أمل .١

 الغامدي بد الغنيع محمد آمنة .٢

 الشمري يوسف حمود ايمان .٣

 العروي متعب ابراهيم ابتسام .٤

 السديري عبد المحسن عبد الرزاق العنود .٥

 القويت محمد سليمان الهنوف .٦

 الجلهم محمد عبد العزيز الهنوف .٧

 الخوفي محمد أحمد أمل .٨

 القريشي عبد هللا أحمد ايمان .٩

 القرني سعد عبد هللا ايمان.١٠

 العليان عبد هللا حمد نبيا.١١

 الجهني ضويعن حمدي بيان١٢

 القحطاني محمد فرحان حصة.١٣

 الحربي بادي حامد خلود.١٤

 القرعاوي صالح حمد خولة١٥

 المفيز محمد ابراهيم خوله.١٦

 الحمد على عبد هللا خولة.١٧

 الشمري مقبل زعل دهنة.١٨

 السكاكر صالح عبد هللا ديما.١٩

 الحنو راشد عبد الرحمن روان.٢٠

 الخنيني صالح محمد زبيدة.٢١

 البطران خليل حسين زينب.٢٢

 الزامل عبد هللا عثمان سراب.٢٣

 السليم حمد سليمان سمية٢٤

 السليم زامل عبد الحميد شذى.٢٥

 المعبدي شليويح صالح كوثر.٢٦

 البليهي محمد عمر ليلى.٢٧

 السناني عاتق معوض مرام.٢٨

 العبد الكريم محمد ابراهيم مشاعل.٢٩

 الرميح بن رميح رميح منال.٣٠

 التويجري حمد عبد الرحمن منال.٣١



 العتيبي عقيل فهد منال.٣٢

 الرشيدي جميعان محمد منى.٣٣

 السريع عبد هللا عبد الرحمن مها.٣٤

 الهزاع محمد ابراهيم مي.٣٥

 المطيري غازي فالح نجوى.٣٦

 البدر عبد العزيز ابراهيم نورة.٣٧

 الفطيماني عبد هللا عبد الرحمن نورة.٣٨

 الريس عبد العزيز محمد نورة.٣٩

 العودة محمد صالح نوف.٤٠

 مشرف عبد هللا محمد نوف.٤١

 الدعيج حمد فهد هاجر.٤٢

 الحمادي محمد جابر هدى.٤٣

 المري جابر سعيد هناء.٤٤

 الزيد منيع زيد وعد.٤٥

 القحطاني دغش علي مريم.٤٦

 القرني زين محمد  أسماء.٤٧

 يياليح محمد ابراهيم أسماء.٤٨

 

 يمسار التخلف العقل

 الشهري يوسف فايز أسماء .١

 المطرودي عبد العزيز محمد أماني .٢

 الجهني تركي سليم ايمان .٣

 الشمري عبد هللا غضبان ابتسام .٤

 الزايد عبد الرحمن سعد ابتهال .٥

 الناصر ناصر عبد الرحمن أفنان .٦

 االحمدى مبارك محمد ايمان .٧

 المطيري بجاد بندر بدور .٨

 العتيبي عواض نياف حصة  .٩

 الشهري ناصر عبد هللا خلود .١٠

 القحطاني مذكر على خلود .١١

 الحكمي راجح ابراهيم رحاب .١٢

 العمران عمران أحمد رنا .١٣

 البديري سليمان خالد ريما .١٤

 الدريس محمد ابراهيم سارة .١٥

 السهلي عبيد جمعان سلمى .١٦

 الضميري سمير محمد سمر .١٧

 االحمري سعد عوض سناء .١٨

 الدهمش يزعبد العز عبد الرحمن سهام .١٩



 السرواني حميد مشعل سهام .٢٠

 الرميخان حمد سليمان شروق .٢١

 الطلحي سالم مطير عائشة .٢٢

 االحمري عبد هللا عايض عائشة .٢٣

 االحمري سعيد حسين عبير .٢٤

 المطيري على عايش ليلى .٢٥

 المويشير عبد هللا سليمان مرام .٢٦

 البراك عبد العزيز خالد مشاعل .٢٧

 الشمري رويحل رحيل مشاعل .٢٨

 الغريب محمد صالح منال .٢٩

 آل مفرج حماد فراج منيرة .٣٠

 الرميح محمد خالد منى .٣١

 الغامدي صالح عبد هللا مي .٣٢

 الطويفري عبد هللا على نجالء .٣٣

 عتيق عثمان محمد نجود .٣٤

 القحطاني  على مسفر ندى .٣٥

 الصقر محمد عبد الوهاب نرجس .٣٦

 العتيبي فرحان عبد هللا نهى .٣٧

 ميالتمي محمد سعد نوف .٣٨

 المالكي دماس عبد هللا نوف .٣٩

 عيفان محمد سعيد هاجر .٤٠

 الشامي عبد  العزيز محمد هدى .٤١

 الشمري خلف على وجدان .٤٢

 حويل مبروك بشر خلود  .٤٣

 الضباح عبد المحسن حمد رحاب .٤٤

 العرفج محمد سعود فاطمة .٤٥

 

 االعاقة السمعية مسار

 الثاني عبد الرحمن عبد هللا أفنان .١

 العيسى على عبد هللا العنود .٢

 حاشدي اسماعيل يحي بشاير .٣

 الكعيك سليمان عبد العزيز بيان .٤

 الصبيح ناصر صبيح هاجر .٥

 الشمري فهد خالد خلود .٦

 السويلم شالل عبد هللا رنا .٧

 اليحى عبد الرحمن خالد روابي .٨



 المطيري ضاوي مناحي ريمة .٩

 اليوسف عبد العزيز صالح سارة.١٠

 طانيالقح عازب مشبب سارة .١١

 الكثيري ناصر محمد صفية.١٢

 الناجم عبد اللطيف خالد عائشة.١٣

 السديري ناصر عبد هللا عبير.١٤

 آل تويم محمد عبد العزيز عواطف.١٥

 الشمري سليمان محمد فضة.١٦

 البلوي بشير مناع كوثر.١٧

 أبانمي عبد العزيز فهد لمياء.١٨

 القحطاني فالح سعد ليلى.١٩

 العنزي زبار سالم موضي.٢٠

 الحازمي رشود عوض دميعا.٢١

 الجهلمي سعد حمود نجالء.٢٢

 العبادي محسن يحى نجود.٢٣

 الصواط سودان راضي نورة.٢٤

 نوح على عبد هللا أروى.٢٥

 العوفي دخيل عبد هللا منال.٢٦

  
 

 

 مسار االضطرابات السلوكية

 الشهري عبد هللا ظافر أحالم .١

 الفهيد بخيت عبد الرحمن أشواق .٢

 الزامل راهيماب عبد الوهاب أنفال .٣

 الغامدي حمدان عبد هللا آيات .٤

 القحطاني حسين سعيدان ابتسام .٥

 الشيخ عبد الحميد عبد هللا أفنان .٦

 النويبت محمد على الجوهرة .٧

 المحسن على أحمد أمتنان .٨

 القحطاني يحى على أمواج .٩

 الخالدي جنيدب صويلح بيان.١٠

 البراك محمد عبد الرحمن سارة.١١

 القحطاني سند نهار ليلى.١٢

 المريشد سعد محمد مرام.١٣

 بامحيسون فرج يسلم منال.١٤



 الشمري جوعان عبد هللا مناهل.١٥

 الحميدي أحمد سعد منى.١٦

 القحطاني على محمد موضى.١٧

 الحديثي محمد ابراهيم ندى.١٨

 الزنيفيز عبد العزيز سعود نهلة.١٩

 الثبيتي دبيان فاضل نوف.٢٠

 العاطفي سعيد محمد نوف.٢١

 الدوسري سالم منير نوف.٢٢

 الحارثي سعد فهد هال.٢٣

 عبد الدايم أحمد غالب هنوف.٢٤

 العريفي محمد عبد هللا هيفاء.٢٥

 عمران ابراهيم محمد هيفاء.٢٦

 العتيبي حمود غزاي وجدان.٢٧

 الحربي عبد هللا يوسف وجدان.٢٨

 البالدي عبد المعطي عاطى وعد.٢٩

 

 

 


