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 هـ1438/1439 خالل العام الجامعي المختلفة المراحلالمقيدين في  أعداد الطالب

 

 

 

 

 

 

 هـ1438/1439 المقيدين خالل العام الجامعيبالقسم  أعداد الطالباجمالي 

 مجالبرنا سعودي غير سعودي لياجمالا

 البكالوريوس

142 2 140  

 جستيرالما

15 1 14  

 هالدكتورا

16 13 3  
 

 

 

 القسم 
عدد 

الطالب 
 المقبولين

 عدد الطالب

 نومقيدال

عدد الطالب 

 نوجيالخر

عدد الطالب 

 )الكلي( 

عدد الطالب في مرحلة 

 البكالوريوس

عدد الطالب في مرحلة 

 الماجستير

عدد الطالب في مرحلة 

 الدكتوراه

 16 15 216 247 34 170 43 الفيزياء والفلك
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  هـ1438/1439 خالل العام الجامعيأعداد الخريجين من مرحلة البكالوريوس 

 مجالبرنا سعودي غير سعودي لياجمالا

34 2 32  
 

 

 

 هـ1438/1439 خالل العام الجامعي المراحل المختلفةفي  د الشعباعدأ

 القسم 

 ماجستير ودكتوراه بكالوريوس

متوسط عدد  الفصل الثاني الفصل االول

الطالب في 

 الشعب 

متوسط عدد  الفصل الثاني الفصل االول

الطالب في 

 الشعب 
 عدد الشعب

عدد المواد 

 الدراسية 
 عدد الشعب

عدد المواد 

 الدراسية 
 عدد الشعب 

عدد المواد 

 الدراسية 
 عدد الشعب

عدد المواد 

 الدراسية 

الفيزياء 

 2 17 17 22 22 20 38 122 39 129 والفلك
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 هـ1438/1439خالل العام الجامعي  والهيئة المساندة عدد أعضاء هيئة التدريس

 

 القسم 

عدد أعضاء هيئة 

التدريس بمرتبة استاذ 

مساعد فما فوق  

 )العدد الكلي(

عدد أعضاء هيئة 

التدريس بمرتبة 

 محاضر )العدد الكلي(

عدد أعضاء هيئة 

التدريس بمرتبة معيد 

 )العدد الكلي(

عدد الموظفين 

اإلداريين )العدد 

 الكلي(

عدد الفنيين و الباحثين 

 ومدرسي اللغات 

المتعاونين  للتدريس 

من خارج الجامعة 

)مثالً: من يدرس بنظام 

 الساعة(
مجموع 

الساعات الزائدة 

التي صرف لها 

زيادة عن 

 النصاب
 سعوديين

غير 

 سعوديين
 سعوديين

غير 

 سعوديين
 سعوديين

غير 

 سعوديين
 سعوديين

غير 

 سعوديين
 سعوديين

غير 

 سعوديين
 العدد

متوسط عدد 

الوحدات 

 التدريسية

)نصاب 

 الساعات(

 الفيزياء

 8 8 13 7 - 7 - 10 - 2 31 28 والفلك

 

21 
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خالل العام الجامعي المستعان بهم من أعضاء هيئة تدريس كمستشارين )متفرغ / غير متفرغ( لدى جهات خارجية 

 هـ1438/1439

 التصنيف
 القسم

 حين نبت جيو فيز ريض إحص كيح كيم

االستعانة بأعضاء هيئة تدريس كمستشار متفرغ لدى جهات خارج 

 الجامعة/المملكة
    3    

االستعانة بأعضاء هيئة تدريس كمستشار غير متفرغ لدى جهات 

 خارجية
    -    

 

 هـ1438/1439خالل العام الجامعي  المستعان بهم من أعضاء هيئة تدريس )سعودي/غير سعودي( بعد سن التقاعد

 

 التصنيف
 القسم

 حين نبت جيو فيز ريض إحص كيح كيم

    8     االستعانة بعضو هيئة تدريس سعودي بعد سن التقاعد

ئة تدريس غير سعودي بعد سن التقاعدتجديد التعاقد مع عضو هي      7    
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 هـ1438/1439خالل العام الجامعي هيئة التدريس  ألعضاءمتوسط عدد الوحدات التدريسية 

 القسم 

أعضاء هيئة التدريس على 

 درجة )أستاذ(

أعضاء هيئة التدريس على 

 درجة )أستاذ مشارك(

أعضاء هيئة التدريس على 

 درجة )أستاذ مساعد(

أعضاء هيئة التدريس على 

درجة )محاضر( )غير 

 مبتعث(

أعضاء هيئة التدريس على درجة 

 )معيد( )غير مبتعث(

 العدد

متوسط عدد 

الوحدات 

 التدريسية

)نصاب 

 الساعات(

 العدد

متوسط عدد 

الوحدات 

 التدريسية

)نصاب 

 الساعات(

 العدد

متوسط عدد 

الوحدات 

 التدريسية

)نصاب 

 الساعات(

 العدد

متوسط عدد 

الوحدات 

 التدريسية

)نصاب 

 الساعات(

 العدد

متوسط عدد 

 الوحدات التدريسية

 )نصاب الساعات(

 16 2 16 1 12 27 11 13 11 19 والفلكالفيزياء 

 

  

 

 هـ1438/1439ترقيات أعضاء هيئة التدريس الى للعام الدراسي 

 التصنيف
 القسم

 حين نبت جيو فيز ريض إحص كيح كيم

محاضر على وظيفة أستاذ مساعد ينتعي      -    

    -     ترقية إلى أستاذ مشارك

    -     ترقية إلى أستاذ
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 هـ1438/1439الجامعي بيان بأعضاء هيئة التدريس بالقسم الحائزون على جوائز علمية خالل العام 

 الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة اسم الفائز بالجائزة

 وزير زاده أسلم فاروق

Best reviewer Certificate in Conference on 

Materials Science and Mechanical 

Engineering(CMSME 2018) 

Thammasat University 

Rangsit Campus- Thailand 

   

   
 

 هـ1438/1439الجامعي بيان بأعضاء هيئة التدريس بالقسم الحائزون على براءات اختراع خالل العام 

 الجهة المانحة مسمى براءة االختراع اسم الفائز ببراءات اإلختراع

الصاحليأ .د محمد بن صاحل   

 سانداانسايم ديفينسان
Synthesis of Silver Nanoparticles From 

Abelmoschus esculentus Extract 
 مكتب براءات اإلختراع األمريكي

 أ .د فادفيل مس يلامين

 أ .د محمد بن صاحل الصاحلي

 سانداانسايم ديفينسان

Spectral Method for Quantifying Hemoglobin 

Fragility Caused By Smoking 
 مكتب براءات اإلختراع األمريكي

 أ .د فادفيل مس يلامين

 أ .د محمد بن صاحل الصاحلي

براساد ساراد  
 سانداانسايم ديفينسان

Method of detecting bladder cancer by optical 

analysis of bodily fluids 

 

 مكتب براءات اإلختراع األمريكي

https://patents.justia.com/patent/9726679
https://patents.justia.com/patent/9726679
https://patents.justia.com/patent/9733187
https://patents.justia.com/patent/9733187
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 طبقا لمعامل التأثير هـ1438/1439الجامعي أعداد البحوث والمؤلفات العلمية خالل العام 

 Q1 Q2 Q3 Q4 اإلجمالى مجالت غير محكمة 

 165 - 24 44 59 38 العدد المنجز

 

 هـ1438/1439الجامعي بيان بأعداد المؤتمرات وأعداد البحوث المشاركة حسب مكان اإلنعقاد خالل العام 

 عدد البحوث المشاركة عدد المؤتمرات مكان اإلنعقاد
   في رحاب الجامعة

 2 3 محليا  

 6 8 دوليا  
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الجامعي أعداد المؤتمرات والندوات خارج المملكة التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس موزعة حسب مكان االنعقاد خالل العام 

 هـ1438/1439

 عدد الندوات عدد المؤتمرات مكان االنعقاد

  3 دول عربية

  4 أوروبا

  2 أمريكا وكندا

  2 آسيا

   أفريقيا

   أستراليا
 

 

 هـ1438/1439الجامعي خالل العام  القسمعدد الدورات التدريبية لمنسوبي 

 عدد الدورات التدريبية قسمعدد منسوبي ال المسمى الوظيفي

 14 59 اعضاء هيئة التدريس

  7 الموظفون
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 هـ1438/1439إنجازات كراسي األبحاث بأقسام الكلية المختلقة للعام الدراسي 

 االستشاريون األساتذة المشرف الكرسي

باحثين 

تابعون 

للكرسي 

 والقسم

 اإلداريون الطالب

األوراق 

العلمية 

ISI 

 أنشطة أخرى الكتب
الباحثين 

التابعين 

 للكرسي
 الفعاليات المترجمة المؤلفة

براءات 

 االختراع
 المطبوعات

 كرسي أبحاث

 السرطان بالليزر

أ.د محمد 

بن صالح 

 الصالحي

أ.د 

فادفيل 

 مسلماني

أ.د عبد هللا 

ضويان ال  
2 2 1 16 - - - 2 -  

إستغالل تطبيقات الطاقة المتجددة 
 في المملكة

أ.د. عبدهللا 
عبدالرحمن 

 البسام
 

أ.د. أحمد 
 محمد النجار

د.حمد  -
عبدالعزيز 

 البريثن
أ.د. إيوان  -

 كتيك 
د. إبراهيم  –

 يحي

2 3 1 12 2  

المشاركه 
في بعض 
المعارض 

التي 
نظمتها 
الجامعة 

زيارة  –
بعض 

المدارس 
 بالمملكة

دعم  -
افكار 
بعض 
طالب 

المدارس 
في هذا 
 المجال

 

- -  
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 هـ1438/1439عدد طالب الُمقررات الخدمية من الكليات االخرى خالل العام الجامعي 

 

 عدد الطالب 2المقرر المقرر الكلية المستفيدة من كلية العلوم

 1803 فيز 104 فيز 103  الهندسة + علوم الحاسب والمعلومات

 344 - فيز 101  علوم األغذية والزراعة

 207 - فيز 105 العمارة والتخطيط

 64 - فيز 145 السنة التحضيرية

 710 - فيز 109 السنة أولى مشتركة )الطبية(
 

 هـ1438/1439 األنشطة المختلفة داخل القسم خالل العام الجامعي

 أعـداد المستفيديـن أعــداد المستفيديـن

 نــوع النشــاط
 غيرهم طالبات عضوات هيئة التدريس غيرهم

أعضاء هيئة 

 التدريس
 طالب

 - - - - 651 
 -استقبال الزيارات المدرسية للقسم ووحدة الفلك

  فلكيالقبة السماوية والمرصد ال
 أستاذ زائر 6 8    
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 هـ1438/1439 خدمات القسم لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي

 الجهة المقدمة للخدمة الجهة المستفيدة

 مقدم الخدمة

 **المقدمة *نوع الخدمة
 االسم

الرقم 

 الوظيفي

 دورة تدريبية لطالب القسم  عبد العزيز الهزاع سابك شركة طالب قسم الفيزياء والفلك

وزارة التعليم ومدينة الملك 
 عبدالعزيز للعلوم والتقنية

 قسم الفيزياء والفلك

 هادي القحطاني -1

 عمر الدوسري -2

 حمد البريثن -3

 

من اعضاء هيئة التدريس  3 يعمل عدد
كمستشارين في عدد من الوزارات 

 والهيئات الحكومية 

   قسم الفيزياء والفلك االمام محمد بن سعودجامعة 

استضافة اعضاء هيئة التدريس لالستفادة 
من االجهزة والمعامل بالقسم واجراء 

 بعض التجارب العلمية

 

 

1)Thin Solid Films 

 

 

2)Journal of Materials 

Science: Materials in 

Electronics 

 

   3) Materials 

 

Interanational Research 
Journals published by: 

Elsevier 
 

 

Springer 

 

 

 

MDPI 

 

Amanullah 

Fatehmulla 
 

 

 

 

 

Bandar Al-Asbahi 

 

 

68312 

 

 

 

 

 

 

116051 

Reviewed  research papers from 

different journals of International 

repute. 
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 هـ1438/1439 الجامعيالمعارض العلمية التي أقيمت بالقسم أو تحت اشرافها خالل العام 

 اسم المعرض
 الفترة

 الجهات األخرى المشاركة مكان المعرض
 الى من

المعرض الفلكي الدائم والقبة 

 الفلكية
  وحدة الفلك وحدة الفلك على مدار العام الدراسي

  بهو الجامعة 20/5/1439 18/5/1439 معرض استكشاف العلوم
المتحف الفيزيائي المصاحب 

عمداء كليات العلوم إلجتماع 
 في المملكة

  المعرض الدائم بكلية العلوم 28/5/1439 18/5/1439

  بهو الجامعة 25/7/1439 25/7/1439 فعالية يوم الميكانيكا
 

 

 هـ1438/1439 الجامعيخالل العام  لمختلفةائف الوظالقسم في امنسوبي  داعدأبئية احصا

 القسم

 عدد المعيدين السعوديين
المحاضرين عدد 

 السعوديين
 عدد اعضاء هيئة التدريس

عدد )الطالب( 

بمرحلة 

 البكالوريوس

عدد )الطالب( 

 بالدراسات العليا
اعداد منسوبي 

القسم في الوظائف 

 الفنية واالدارية
س اعلى ر

 لعملا
 نوالمبتعث

س اعلى ر

 لعملا
 نوالمتعاقد نولسعوديا نولمبتعثا

بعد سن 

 هالدكتورا جستيرالما عدالتقا

الفيزياء 

 والفلك
2 7 1 1 28 31 15 216 15 16 27 
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 هـ1438/1439 الجامعيقائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية لمنسوبي القسم التي تمت خالل العام 

وصف موجز التوصيات 

 والمقترحات

 عدد المشتركين

من أعضاء  م عنوان الرحلة أو الزيارة تاريخها مكانها

 هيئة التدريس

من 

 الطالب

 أوال : رحالت داخلية

      
1 

      2 

 مجموع 

 خارجية رحالتثانيا : 
Discussed on  research 

areas of mutual interest 

for possible 

collaboration 

1 
(Amanullah 

Fatehmulla) 

 
 Nano Tech Institute, 

University Texas at Dallas, 

USA. 

July 18, 

2018 
 Courtesy Visit to the 

 Labs  
1 

Exchange visit of 

collaboration under ISPP 

1 
(Amanullah 

Fatehmulla) 
 

 National Institute of 

Materials Science (NIMS), 

Tsukuba, Ibaraki, Japan. 

July 30-

August 

1, 2018 
 Visiting Faculty 2 

 المجموع 2

 


