
 النساء–قسم التربية الخاصة  –بيانات اعضاء هيئة التدريس 

 االسم  م
الرتبة 

 العلمية
 البريد االلكتروني التخصص

 https://fac.ksu.edu.sa/nalkatheery/home صعوبات تعلم  أستاذ  نورة علي زيد الكثيري د.  1

 https://fac.ksu.edu.sa/kalkahtani/home اضطرابات سلوكية أستاذ مشارك ختام ظافر فهد القحطانيد.  2

 mturkestany@ksu.edu.sa إعاقة سمعية أستاذ مشارك مريم حافظ عمر تركستانيد.  3

 walbahusain@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  أستاذ مشارك وداد عبد الرحمن منصور أباحسيند.  4

 alhabeer@ksu.edu.sa اضطرابات سلوكية أستاذ مساعد  عبيرعبدهللا هليل الحربيد.  5

 healfaiz@ksu.edu.sa توحد أستاذ مساعد  حصة سليمان عبدالعزيز الفايز د.  6

 alsheaha@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  أستاذ مساعد  مها حمد عبدهللا الشيحةد.  7

 aalsalman@ksu.edu.sa تدخل مبكر أستاذ مساعد  اماني سلمان عبدالرحمن السلمان  د.  8

 ralrusaiyes@ksu.edu.sa إعاقة فكرية أستاذ مساعد  ريم فهد صالح الرصيص د.   9

 nahlah.a@hotmail.com علوم تربوية  أستاذ مساعد  نهلة حمد عساف العساف د.  10

 salqafari@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  أستاذ مساعد  شيهانه محمد عبدالرحمن  القفاري د.   11

 naldosiry@ksu.edu.sa تعدد عوق  أستاذ مساعد  نورة شافي باتل الدوسري د.  12

 Oarasheed@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  أستاذ مساعد  عهود محمد إبراهيم الرشيد د.  13

 Aa_safar@ksu.edu.sa إعاقة فكرية محاضر عدنان عبدالقيوم سفر  عهود ا.  14

 aalsohaibahi@ksu.edu.sa توحد أستاذ مساعد  أسيل سليمان عليالسحيباني د. 15

 aalmotery1@ksu.edu.sa إعاقة فكرية محاضر طالع مرزوق المطيري   اريجد. 16

 https://fac.ksu.edu.sa/halsayyari/home توحد أستاذ مساعد  هيفاء ابراهيم السياري  ا. 17

 salqasabi@ksu.edu.sa إعاقة فكرية   محاضر عثمان القصبي  صبا قاسما.  18

 https://fac.ksu.edu.sa/amalzaid/home صعوبات تعلم  محاضر عبدهللا عبدالعزيزالزيد  أمانيا.  19

 https://fac.ksu.edu.sa/malhajri/home إعاقة سمعية محاضر  عبدهللا علي الهاجري  مهاا.  20

 falzumaia@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  محاضر فهد الزميع  فوزة عليد.  21

 https://fac.ksu.edu.sa/talruwaitea/home إعاقة سمعية محاضر محمد الرويتع   سعد تهانيا.  22

 mfakhry@ksu.edu.sa توحد محاضر  عبدالرحمن عبدهللا الفاخري  ميا.  23

 aalaskarr@ksu.edu.sa توحد محاضر عبد العزيز محمد العسكر  العنود ا.  24

 aalnahdi@ksu.edu.sa إعاقة فكرية محاضر النهدي حمد صالح  أمينةا.  25

 aaldawooud@ksu.edu.sa تدخل مبكر أستاذ مساعد  عبدهللا مهدي الداوود  ملا. أ 26

 aalowain@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  محاضر رشيد العوين  أمل صالحا.  27

 gain@ksu.edu.sa توحد محاضر ابراهيم احمد عين  غنيةا.  28

 https://fac.ksu.edu.sa/aalsalama/home صعوبات تعلم   محاضر السالمة   عبدهللا  أريج عليد.  29

30 
 حبيب ساير الشمري  عواطفد. 

 إعاقة فكرية أستاذ مساعد 
https://fac.ksu.edu.sa/aalshamery/home 

31 
 محمد عبدهللا العواد  هديل ا. 

 إعاقة سمعية محاضر
hadeelalawaad@ksu.edu.sa 

 malderaan@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  محاضر معيض سعد آل درعان  مزنةا.  32

 hedrees@ksu.edu.sa تدخل مبكر محاضر مصطفى عبدالرحمن إدريس  هندا.  33

 naltaweel@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  أستاذ مساعد  عبدالعزيز عبدالرحمن الطويل  نوفد.  34

 https://fac.ksu.edu.sa/nalgarni/home إعاقة فكرية محاضر سعد القرني  نسيم عليا.  35

 EALJABR@KSU.EDU.SA أعاقة بصرية  محاضر عبدالعزيز محمد الجبر  ايمانا.  36

 https://fac.ksu.edu.sa/meshael1/home اعقة سمعية محاضر عبدهللا محمد عبيد  مشاعلا.  37

 nalqwaizani@ksu.edu.sa تفوق عقلي محاضر محمد القويزاني  نوف عليا.  38

 naalhassan@ksu.edu.sa إعاقة فكرية أستاذ مساعد  عبد الرحمن احمد الحسن نعيمةد.  39

 https://fac.ksu.edu.sa/nalasmari/home اضطرابات سلوكية محاضر سعيد محمد األسمري  جاحا. ن 40

ــ  إعاقة فكرية محاضر محمد صالح الجاسر  خلود ا.  41  ـــــــــــــ

 naldajani@ksu.edu.sa إعاقة بصرية  محاضر فجحان محسن الدعجاني نداءا.  42

 https://fac.ksu.edu.sa/nbaz/home صعوبات تعلم  محاضر عبدالعزيز ناصر الباز  نورة ا.  43
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 galsubeai@ksu.edu.sa تربية الموهوبين محاضر حطاب فهيد السبيعي قمرة ا.  44

 tbalahmar@ksu.edu.sa تفوق وموهبه  محاضر عبدالرحمن محمد بالحمر تهانيا.  45

 https://fac.ksu.edu.sa/hsalqhtani/home إعاقة فكرية محاضر محمد القحطاني هدى سعدا.  46

 naltweel@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  أستاذ مساعد  عبدالعزيز عبدالرحمن الطويل  نورةد.  47

 https://fac.ksu.edu.sa/walqhtani/home صعوبات تعلم  محاضر محمد عبدالرحمن القحطاني وفاء ا.  48

 halmasood@ksu.edu.sa اضطرابات سلوكية محاضر عبدالعزيز المسعود  حنان عليا.  49

 altamadur@ksu.edu.sa تعدد عوق  محاضر عبد هللا إبراهيم بن ريس  تماضرا.  50

 aasulaiman@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  محاضر أحمد عبدالعزيز بن سليمان  أمجادا.  51

ــ  صعوبات تعلم  محاضر مشنان منيع السبيعي الجوهرةا.  52  ـــــــــــــ

 malmuhayya@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  محاضر  محياء علوش العتيبي منىا.  53

 nalbaheli@ksu.edu.sa صعوبات تعلم  محاضر  عبدهللا الباهلي نوف سعد ا.  54

 nalhamed@ksu.edu.sa إعاقة سمعية محاضر إبراهيم الحميد   العزيز نورة عبدا.  55

 https://fac.ksu.edu.sa/malmaged/home اضطرابات سلوكية محاضر ناصر الماجد  عبدالعزيز منيرةا.  56

 https://fac.ksu.edu.sa/halamri/home صعوبات تعلم  محاضر زايد يحيى العمري  هناءا.  57

 https://fac.ksu.edu.sa/falharby اضطرابات سلوكية محاضر عبد هللا سالم الحربي  فوزيةا.  58

 https://fac.ksu.edu.sa/nalothaim/home إعاقة سمعية محاضر العثيم سليمان صالح  ندىا.  59

 salwabli@ksu.edu.sa اضطرابات وتواصل  محاضر عبدهللا محمد الوابلي  شذا ا.  60

 halshalawi@ksu.edu.sa تعدد عوق  محاضر علي الشلوي  هند فالحا.  61

 https://fac.ksu.edu.sa/laltaweel/home إعاقة بصرية  معيد لمياء عبدالرحمن عبدهللا الطويل ا.  62

 sarah@ksu.edu.sa تعدد عوق  معيد سارة يحيى سعد الشريف ا.  63

 nawdha@ksu.edu.sa اضطرابات سلوكية معيد عبدالهادي القحطانينوضاء سيف ا.  64

 malhebs@ksu.edu.sa تفوق وموهبه  معيد مشاعل سليمان محمدالحبسا.  65

 aalabdan@ksu.edu.sa إعاقة بصرية  معيد عبير منصور حمد العبدان د.  66

 haishamare@ksu.edu.sa اضطرابات سلوكية معيد هيام حبيب ساير الشمري ا.  67

 https://fac.ksu.edu.sa/aaljunaydil/home إعاقة سمعية معيد الجوهرة ابراهيم الجنيدل ا.  68

 fshabi@ksu.edu.sa اضطرابات سلوكية معيد فاطمة ابراهيم علي شعبيا.  69

 ealshliwi@ksu.edu.sa إعاقة فكرية معيد ايمان فالح علي الشلوي ا.  70

 aalfallaj@ksu.edu.sa توحد معيد الهنوف عبدالعزيز عبدهللا الفالج ا.  71

 aaljarallah@ksu.edu.sa إعاقة سمعية معيد اسيل ابراهيم الجار هللا ا.  72

 https://fac.ksu.edu.sa/amalenezy/home إعاقة فكرية معيد عفاف منهي حمود العنزي ا.  73

ــ  صعوبات تعلم  معيد نورة سعد حسن بن عتي ا.  74  ـــــــــــــ

 https://fac.ksu.edu.sa/salotibi1/home إعاقة فكرية معيد سهام طلق محمد العتيبيا.  75

 oalhawas@ksu.edu.sa التدخل المبكر  معيد عهود محمد علي الحواس ا.  76

 https://fac.ksu.edu.sa/kalgernas/home إعاقة سمعية معيد خديجة قرناس عبدهللا القرناس ا.  77

 ralmuhareb@ksu.edu.sa تدخل مبكر معيد ريم عبدالرحمن إبراهيم المحارب ا.  78
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