


 ًصف انثرنامح األكاديمي 

خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم 
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

كبة التطورات العلمية , وموا ان وجد  بعلوم الفلك والفضاء بجانبيها النظري والعمليالمتقدمة دراسة وفهم الحقائق العلمية المتعلقة 
يمتلكون مهارات علمية وعملية رصينة  دراسات عليا دكتوراه , والعمل على اعداد طلبةالمتقدم السريعة في مجال الفلك والفضاء

والتدريس  للعمل في ميادين البحث العلمي والتعليم بحملة الدكتوراهلغرض رفد المؤسسات والدوائر العلمية والوزارات المختلفة 
 نا العزيز        خدمة التنمية في بلدبناء و في من اجل لعب دور فاعل في قيادة المجتمع والمساىمة الفعالة  رشرا  في الجامعاتواال

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ / لغُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ

 اٌفٍه ٚاٌفؼبءثشٔبِظ لغُ 

 ػٍَٛ اٌفٍهدوزٛساٖ  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5

  عٕٛٞ /ِمشساد/اخشٜ 

 فظٍٟ

 ال ٠ٛعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

, ص٠بساد ٍجخ اٌذوزٛساٌٍٖطِزمذِخ دٚساد رذس٠ج١خ  ِؾبػشاد ٚٔذٚاد ٚ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

فٟ  ِزمذِخ  ثؾٛس ػ١ٍّخ رخظظ١خ ١ِذا١ٔخ, شجىخ ِؼٍِٛبد االٔزش١ٔذ,

اٌّزمذِخ  , اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خاٌّزمذَ ِغبي اٌفٍه ٚاٌفؼبء

 اٌؼ١ٍّخ اٌؼبِخ ٚاالفزشاػ١خ , اٌّىزجخاٌشاد٠ٛ٠خ

 1/10/2019 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 أىذاف انثرنامح األكاديمي .9

ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفؼبء اٌزخظض اٌذل١ك فٟ ِغبي  ذوزٛسآِٖ ؽٍّخ اٌشٙبداد اٌؼ١ٍب اٌاػذاد ِزخظظ١ٓ .1

ثىٛادس اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ االخشٜ اؽز١بعبد ٚػ١ٍّخ ٌغشع رٍج١خ ٠ّزٍىْٛ ِٙبساد ػ١ٍّخ ٔظش٠خ 

فٟ  ٚاالششاف ػٍٝ اٌطٍجخ  ٚا٠ؼب ٌٍزذس٠ظ اٌجٍذ ٚثٕبء٠غبّْ٘ٛ فٟ خذِخ  ِزمذِخ عذا راد وفبءح ػب١ٌخ

  اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ اٌّخزٍفخ.

عٛاء فٟ اٌمغُ أٚ ِٓ خالي اٌّشبسوخ ِغ اٌٛصاساد اٌّزمذِخ  ٚاٌزطج١م١خ اء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ.أعش2

ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ االخشٜ ٌغشع اٌّغبّ٘خ فٟ سفذ ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفؼبء ِٚٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ فٟ ٘زا 

 اٌّغبي.

خ ِٕٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ رمذ٠ُ االعزشبساد اٌؼ١ٍّخ ٌٍذٚائش ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍف.3

 ٚاٌش٠بػخ ٚاالرظبالدٚاٌغبِؼبد ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌج١ئخ ٚٚصاسح اٌشجبة 

ِٓ خالي رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش إٌّب٘ظ ٌزالئُ اٌزطٛس  ٟٚاالػزّبد االوبد٠ّاٌزؼ١ّ١ٍخ رؾم١ك اٌغٛدح .اٌؼًّ ػٍٝ 4

 اٌؼٍّٟ اٌؾذ٠ش



اٌّؤٍ٘خ ٌٛػغ اٌخطؾ اٌّزىبٍِخ ٌٍّٕظّبد اٌزٟ ٠ششفْٛ ػ١ٍٙب ٚاٌزٟ رغبػذ اٌّزمذِخ  .إػذاد اٌّالوبد اٌؼ١ٍّخ 5

 فٟ ارخبر اٌمشاساد اٌظؾ١ؾخ.

ِٓ ٔظش٠بد ٚؽمبئك عذ٠ذح ٌفُٙ اٌزطٛس اٌؾبطً فٟ ػٍُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء  اٌّزمذَ .دساعخ ػٍُ اٌفٍه اٌؾذ٠ش6

أت اٌفٍى١خ ٚادسان لذسح اٌخبٌك ػض ٚعً فٟ ٚٔشٛء اٌىْٛ ٚاٌخظبئض اٌف١ض٠بئ١خ اٌّزؼٍمخ فٟ ِخزٍف اٌغٛ

 خٍك اٌىْٛ. 

اٌمبثٍخ ٌٍزؾ٠ًٛ ِضً االرظبي اٌشفٟٙ ٚاٌىزبثٟ  ذوزٛساٖاٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌ رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌشخظ١خ ٌٍطبٌت .7

 ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب ، ٚل١بدح اٌؼًّ اٌغّبػٟ ، إٌخ. اٌّزمذِخ ٚاٌجشاِظ  ٚػًّ اٌغذاٚيٌٍجؾش اٌؼٍّٟ 
 

 )استفادج انطانة من مقرراخ انثرنامح( :انمطهٌتح ًطرائك انتعهيم ًانتعهم ًانتقييم نثرنامحمخرخاخ ا  .10

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ . -أ

ُ اٌفٍه ٍاٌخبطخ ثؼ ٚإٌظش٠بد ٚاألعظ اٌؼ١ٍّخ اٌّزمذِخ  ئاٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّجبد ٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اٌ -1أ

       .اٌّزمذَ ٚاٌفؼبء

 اٌفٍه ٚاٌفؼبء ػٍُ ٍّٛاػ١غ اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزمذِخ فٟ اخزظبصٌفُٙ  ػٍٍٝجخ ِٓ اٌؾظٛي طرّى١ٓ اٌ -2أ

 .اٌّزمذَ

الغشاع اٌشطذ اٌجظشٞ ٚاٌشاد٠ٛٞ  فُٙ فٟ و١ف١خ اعزخذاَ اٌزٍغىٛثبد اٌفٍى١خ ػٍٍٝجخ ِٓ اٌؾظٛي طرّى١ٓ اٌ -3أ

 .اٌّزمذَ اٌفٍىٟ

ػٍُ اٌفٍه اٌخبطخ ثذساعخ  اٌّزمذِخ اٌفٍى١خ ٚاٌّؼبدالد خاٌش٠بػ١عظ ٌألػٍٝ فُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي  -4أ

 .اٌّزمذَ ٚاٌفؼبء

 اٌّزمذَاٌؼٍّٟ االؽزشافٟ  اٌشاد٠ٛٞ اػطبء اٌطٍجخ ِٕٙظ ػٍّٟ سط١ٓ ٠ؤً٘ اٌطٍجخ ٌٍزظ٠ٛش اٌفٍىٟ -5أ

  اٌّزمذِخ اٌظٛس رّض١ً ؽش٠مخ ٚ اٌفؼبئٟ ٚاٌزشددٞاٌزظ٠ٛش أٔظّخ ٚ اٌفؼبئ١خاٌظٛس ّمبسٔخث رؼش٠ف اٌطٍجخ -6أ

 االعزشؼبس ػٓ ثؼذ اٌّزمذَ.ٚاعب١ٌت ٚرم١ٕبد 

خبسط ِغشرٕب  اٌّغشاد اٌخبسع١خرشو١ت ٚؽشوخ ٚ خاٌّزمذِ اٌجالصِب اٌى١ٔٛخػٍُ اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ -7أ

ا٠ٌٕٚٛخ فٟ ث١ٕخ د ٚاالرشثخ اٌى١ٔٛخ ٚاالشؼبػ١خ ِٚبدح ِبث١ٓ إٌغَٛ ٚاٌغبصاٚ اٌّزمذِخ إٌغَٛؽشوخ ٚدسة اٌزجبٔخ 

ِٚؼشفخ ٚادسان ٚفٍه اٌجظش٠بد اٌّزمذَ  غ١ش اٌؾشاسٞ ٚاٌفٍه اٌشاد٠ٛٞ اٌؾشاسٞ ٚ اٌّزمذِخ اٌىْٛ االعبع١خ

 ػّٓ اٌّفب١ُ٘ اٌّزمذِخ العبط اٌؼٍّٟ اٌفش٠ذإٌظش٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ٚػؼذ ػٍٝ ٘زا ا

رؼش٠ف اٌطبٌت ثى١ف١خ ا٠غبد اؽذا٠ضبد اٌغشَ اٌغّبٚٞ ٚرؾذ٠ذ ثؼذٖ ٚعشػزٗ ٚصخّٗ ٚوزٌه رؾ٠ًٛ االؽذاص١بد  -8أ

 ػّٓ ا١ٌّىب١ٔه اٌغّبٚٞ ٚاٌّذاسٞ اٌّزمذَ ف١ّب ث١ٕٙبزمذِخ اٌغّب٠ٚخ اٌّ

 

 )ما يكسثو انطانة من انمياراخ تعذ أكمال انذراسح ًانتخرج( : االىذاف انمياراتيح انخاصح تانثرنامح -ب 

 ِزمذِخ جخ ِٙبساد ػ١ٍّخ رخظظ١خ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخٍاٌطاػطبء  -1ة

  ثبٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ زؾ١ًٍاٌزفى١ش ٚجخ ِٙبساد اٌٍاٌطاػطبء  -2ة

 خاٌّزمذِ  اٌزخظظ١خخ اٌش٠بػ١اٌؾغبثبد زط٠ٛش اٌغبٔت اٌجشِغٟ ٚرزؼٍك ثجخ ِٙبساد ٍاٌطاػطبء  -3ة

 .اٌذل١ك اٌفٍه ٚاٌفؼبءاخزظبص خجشاد ٔظش٠خ ٚرط٠ٛش ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ فٟ ػٍٝ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي  -4ة

 ٚاٌّؼٍّبد اٌفٍى١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌّؼبِالد ثؼغ ثؾغبة اٌخبطخِٙبساد اٌؼ١ٍّبد  اٌؾغبث١خ  ػٍٝ اٌطٍجخ رذس٠ت -5ة

 ٌٍذساعخ اٌالصِخ

 ٚاٌغ١ّٕبساد  اٌؼ١ٍّخ ٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب  ٚػشع اٌّؾبػشادارؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبساد  -6ة

 ٚفُٙ رظت فٟ سفغ ِغزٜٛ اٌطبٌت ثبٌزؼبؽٟ یاٌز خ٠اٌٍغٛ بر١ٗٚاِىبٔاٌذوزٛساٖ  ّٙبساد  اٌطبٌت ٌ ِزمذَ ش٠رطٛ -7ة

 اٌّزمذِخ خ٠ ض١اٌّؼطبح ثبٌٍغخ االٔىٍ خ١اعساٌّٛاد اٌذ

 طرائك انتعهيم ًانتعهم 

( ثٛاعطخ شبشبد Power Pointِٓ خالي اٌغجٛسح اٌج١ؼبء ٚاعزخذاَ ) رٛػ١ؼ ٚششػ اٌّٛاد اٌذساع١خ .1

(LCD( ٚ )Data Show )ٚاٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ 

 ِٓ خالي اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕٙظ اٌذساعٟ إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2

  ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ بد اٌؼ١ٍّخثض٠بسح اٌّىزجِطبٌجخ اٌطالة  .3



 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِٓ خالي رشغ١ؼُٙ ػٍٝ ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخٚدػُ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٌ ٚرٛع١ٗ رؾغ١ٓ .4

  ػٍٝ ِذاس اٌغٕخ اٌذساع١خ رٛف١ش اِغ١بد سطذ فٍى١خ .5

ٚاالعزشعبي ثبٌّٛاػ١غ ِٓ ؽ١ش اٌظؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب  ٚاٌّزغٍغً ٌٍّٛػٛع ٔظش٠ب  زمذَ اٌششػ اٌّ .6

 ِٕٚٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبعجخ ٌٙزا اٌغشع ال٠ظبي اٌفىشح ثشىً ٚاػؼ
 اٌذوزٛساٖ ٌٍطبٌتاٌّزمذَ  اٌزؾ١ٍٍٟ ٚاٌش٠بػٟ اٌجشِغٟ اٌغبٔت رط٠ٛش .7

 رط٠ٛش ؽشق ِٕٚٙغ١خ وزبثخ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚاؽبس٠ؼ اٌذوزٛساٖ  .8

 طرائك انتقييم 

 االعئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح ؽشػ  .1
 اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 اْ ٚعذ ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼQuizٍّٟ) الِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ا .3

ٌٍٚزمبس٠ش  اٌج١ز١خ ٌٍٛاعجبد دسعبد ٚػغٚ إٌزبئظ ِٕٚبلشخ إٌّغضح ٌٍزغشثخ ِزمذِخ رمبس٠ش ثؼًّ اٌطٍجخ رى١ٍف .4

 اٌّزمذِخ  اٌؼ١ٍّخ
فٟ ٔٙب٠خ وً فظً ٌزم٠ٛخ  ذوزٛساٖ راد ؽبثغ ٠زالئُ ِغ رؾظ١ً ؽبٌت اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌ ٚػغ ِغبئً ِزٕٛػخ .5

  اٌّزمذِخ ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼٍّٟ اٌظؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ
 ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟاٌّزمذِخ ٚاٌخ١بساد اٌّزؼذدح االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ )راد االعئٍخ اٌّزٕٛػخ .6

 إٌٙبئ١خ االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ  .7

 االىذاف انٌخذانيح ًانقيميح : -ط

 ٚاٌزذس٠غ١خ ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ خ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخجؽش اٌطٍ -1ط

 اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ اٌزفبػً اال٠غبثٟ ٚاٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشع رؾف١ضُ٘ ػٍٝ رمجً -2ط

 اٌّزمذَرشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ  -3ط

 بٌت اٌذوزٛساٖرط٠ٛش ِٙبساد اٌجؾش فٟ االٔزش١ٔذ ٌزٛع١غ االفك اٌّؼشفٟ ٌٍط -4ط

 رط٠ٛش االفىبس االثذاػ١خ ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -5ط

 اٌغ١ذاٌّضبٌٟػٍٝ اوزغبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌغٍٛن   اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌذوزٛساٖ طمً شخظ١خ اٌطبٌت -6ط

ػاللبرٗ ِغ صِالئٗ ٔؾٛ األفؼً ثؾ١ش ٠زظشف دائّب" ثأِبٔخ ٚ أخالق فٟ وً رؼبِالرٗ ٚرط٠ٛش لذسح اٌطبٌت  -7ط

 اصٕبء اٌزٛاعذ فٟ اٌغبِؼخ ٚثؼذ٘ب

ِٚذٜ االعزفبدح ِٕٙب  اٌذل١ك ثبٌٕغجخ الخزظبطٗاٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء اٌذساعخ رؼش٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌّبدح  -8ط

 ٚاٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح اٌذوزٛساٖ ثؼذ اٌزخشطٌّشؽٍخ ِب 

 طرائك انتعهيم ًانتعهم 

 اٌّزمذِخ خالي اٌّؾبػشح اٚ اٌّخزجش ٌؾً اٌّغبئً اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بػ١خاٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبػشاٌشف١ٙخ ؽشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ  .2

 رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق ػ١ٍّخِزٕٛػخ ثبٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌّخزجشٞ ػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ أ .3

 ػّٓ ػٍُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء اٌّزمذَ مذِخاعزخذاَ اٌزغىٛثبد اٌجظش٠خ ٚاٌشاد٠ٛ٠خ اٌّز .4

 اٌزؼبْٚ سٚػ رؼض٠ض أٚ اٌؼٍُ ٔؼّخ رمذ٠ش أٚ اإلخٛح ثشٚػ ٌالٌزضاَ اٌطٍجخ ٌزشغ١غ اٌزٛػ١ؾ١خ األِضٍخ ػشة .5

 .ٌزأ١ٍ٘ٗ ثبٌزذس٠ظ فٟ اٌغبِؼبد ثبٌٕفظ صمزٗ ٌزؼض٠ض ٌضِالئٗ ٛاعت اٌ ثششػ ثبٌم١بَ ٌٍطبٌت خفشط أػطبء .6

 طرائك انتقييم 

 دل١مخ ِٚزمذِخ ػ١ٍّخ سحاٌخ١بساد رزطٍت ِٙبػٓ ؽش٠ك اعئٍخ ِزؼذدح ( Quizرؾش٠ش٠خ )اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 1

  ِزٕٛػخ ثأعئٍخ ػ١ٍّخشف١ٙخ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 2

 ٌٍطٍجخ ٚإٌشبؽبد ا١ِٛ١ٌخ اٌج١ز١خ ٛاعجبدرم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍ .3

 رم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ ثغبٔج١ٙب إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ .4

 اٌطٍجخ ِٓ خالي رى١ٍفُٙ ثؼًّ عّٕبساد ػ١ٍّخ رخظظ١خ ِٕٚبلشزٙبرم١١ُ  .5

 رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚفظ١ٍخ .6

 اٌّبدح ثّٛػٛػبد اٌظٍخ راد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّشاعغ اٌّظبدس ػٍٝ ٌالؽالع اٌّىزجخ ٠شاعؼْٛ اٌطٍجخ عؼً .7

 
 



 انمنقٌنح انتأىيهيح ً انمياراخ انعامح-د 

 رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ  -1د

 اٌذوزٛساٖ رض١ّٓ دٚس اٌؼٍّبء االخش٠ٓ ٚثبٌزبٌٟ دػُ ٚرط٠ٛش اٌشخظ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ -2د

اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ عٛاء فٟ اٌغٛأت إٌظش٠خ اٚ اٌؼ١ٍّخ ِّٚٙب وبٔذ رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚ  -3د

 شحاٌظشٚف لبع١خ ٚطؼجخ ٚػغ١

  ٌٍّغبّ٘خ فٟ خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذرط٠ٛش شخظ١خ اٌطٍجخ ِٓ ؽ١ش دفؼُٙ ٔؾٛ اٌزفى١ش اٌشط١ٓ اٌخالق  -4د

 اٚ اٌؼٕىجٛر١خ، اٌّظبدس اٌشجىخ فٟ ثبٌجؾش اٌّزمذِخاٌزمبس٠ش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ ٌىً ِؾذدح ِٛاػ١غ رٛص٠غ -5د
 اٌّؼزّذح اٌجؾٛس ط١بغخ اعظ ٚفك ط١بغزٗ ٚ اٌّىزجخ

ٚرجبدي االساء ٚاٌّؼشفخ اٌؾٛاس اداسح ٚ اٌم١بدح ػٍٝ رّى١ُٕٙ ٚ فش٠ك اٌؼًّ اٌٛاؽذ ث١ذ إٌمبػ اداسح ل١بدح اػطبء -6د

 اٌفىش٠خ ٚاٌشخظ١خ ٚطمً اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ

  اٌمذسح ػٍٝ أداسح ٚرمغ١ُ اٌٛلذ ٚاٌجشاِظ ٚاٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛػٛع -7د

رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ االعزفبدح ِٓ ِؼشفزٗ ٚفّٙٗ ٌٍّٕٙظ فٟ ػ١ٍّخ رؾغ١ٓ ٚرط٠ٛش ٚرأ١ً٘ ِؼٍِٛبد اٌطبٌت  -8د

 رخظظٗ اٌؼٍّٟالغشاع اٌزط٠ٛش اٌشخظٟ ثؼذ اٌزخشط ػّٓ 

وزبثخ  خظٛطب فٟاٌؼ١ٍّخ  ٌزط٠ٛش اِىبٔبرُٙ رٕج١ٗ اٌطالة ػٍٝ االخطبء اٌّٛعٛدح فٟ اعبثبرُٙ  اٌشف٠ٛخ ِٕٚبلشزٙب -9د

 اؽبس٠ؼ اٌذوزٛساٖ

فٟ اٌغبِؼبد  ٚاالششاف ػٍٝ اٌطٍجخ ِغزمجال   ذس٠ظرشغ١غ اٌّٙبساد اٌزار١خ الػذاد اٌطبٌت الغشاع اٌز -11د

 اٌؾى١ِٛخ ٚاال١ٍ٘خ
 

 طرائك انتعهيم ًانتعهم  

رزطٍت  اٌّزمذَ ٚاٌفؼبء خالي اٌّؾبػشاد ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ رزؼٍك ثؼٍَٛ اٌفٍهِزمذَ رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبش١خ  .1

 اٌزفى١شٚاٌزؾ١ًٍ

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ ِزٕٛػخ رزطٍت رفغ١شاد ػ١ٍّخ رار١خ .2

 اٌّزمذِخ اغٕبء ِؼشفخ اٌطبٌت اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ .3

 اعزخذاَ أعٍٛة اٌؼظف اٌزٕٟ٘ ٌغشع رط٠ٛش ٚرؾف١ض اٌفىش االثذاػٟ ٌٍطٍجخ .4

 ٚسفؼٙب فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ٌٗ . ٚاٌٛاعجبد ؽً االعئٍخ.5

 فزؼ ثبة إٌّبلشبد اٌّغزّشح ٚؽشػ االساء ثّٕزٙٝ اٌؾش٠خ ػجش اٌظف. .6

 .اٌؼٍّٟ ٚاٌّٛاػ١غ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌّزمذِخاٌؼبِخ ٚاٌخبطخ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبالعبع١بد  .7

 ٚخفب٠ب اٌىْٛ اٌطج١ؼخ أعشاس ؼشفخِ فٟ اٌؼ١ّك اٌزفى١ش ٔؾٛ دفؼُٙ ؽ١ش ِٓ اٌطٍجخ شخظ١خ رط٠ٛش .8

 طرائك انتقييم 

  االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌشف١ٙخ ٚاٌزؾش٠ش٠خ .1

 اٌّزمذِخ اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ .2

  ػشع اٌغّٕبساد ِٕٚبلشزٙب .3
 ذس٠ت ػٍّٟ ثّٛاػ١غ إٌّٙظ اٌّمشساٌزٟ رغبُ٘ ثض٠بدح اٌزٛاطً اٌؼٍّٟ ٚاٌّٙبسارٟ ٌٍطبٌتاعشاء ر  .4

 ثبٌؾؼٛس إٌّزظُ ٌٍّؾبػشاد ٚإٌّبلشبد ٚاٌزفبػً اٌؾم١مٟ ِغ اٌّبدحرم١١ُ اٌطبٌت  .5
 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ  .6
 االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ  .7

 االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ .8

 

 

 

 

 

 



 تنيح انثرنامح   .11

 انمرحهح انذراسيح
 رمز انمقرر

 أً انمساق 

 اسم انمقرر

 أً انمساق 
 انساعاخ انمعتمذج

  دكتٌراه

 عمهي نظري   انفصم االًل()
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2  
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2  
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3  
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Astronomy 
3  

  
Astronomical 

Adaptive  Optics 
2  

  Language 1  

 انمرحهح انذراسيح
 رمز انمقرر

 أً انمساق 

 اسم انمقرر

 أً انمساق 
 انساعاخ انمعتمذج

  دكتٌراه

 (ثانيانفصم ان) 
 عمهي نظري  

  
Extragalactic 

Astronomy 
2  

  
Astro-

Mathematical 
3  

  
Astronomical 

Image Compression 
2  

  Space Dynamic 2  

  Special Topic 2  

  Seminar 1  

  Methods of Writing pass  

 

 انتخطيط نهتطٌر انشخصي .12

 اؽشٚؽزٗػٍٝ اٌذفبع ػٍٝ  ذوزٛساٌٖزط٠ٛش لبث١ٍخ ؽبٌت اٌ داخً ٚخبسط اٌؼشاقاٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ  .1

 اٌّشبسوخ فٟ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚإٌذٚاد ٚاٌٛسػ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؾٍمبد اٌضمبف١خ داخً ٚخبسط اٌؼشاق  .2

 اٌّشبسوخ فٟ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍغبِؼبد االخشٜ .3

 ِٓ خالي االرظبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ ؽش٠ك االٔزش١ٔذاٌّزمذَ  ّٟ ِزبثؼخ اٌزطٛس اٌؼٍ .4

 اعشاء اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌغشع ص٠بدح ِغزٜٛ االداء ٔؾٛ االفؼً  .5

 ٚطف و١ف١خ ل١بَ اٌمغُ ثّزبثؼخ رمذَ ٚرأ١ً٘ اٌطٍجخ ٚأغبصارُٙ ٚدسعبرُٙ  .6

عذ٠ذح ٌزغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚا٠ظبٌٙب ثغٛدح  سفغ ِغزٜٛ اٌزؼٍُ ٚ اٌزؼ١ٍُ ٚاالسرمبء ثٗ ٚ رٌه ثب٠غبد آ١ٌبد ٚأدٚاد .7

 ػب١ٌخ الوجش شش٠ؾخ ِّىٕخ ِٓ اٌطٍجخ.

ذل١ك ٌطبٌت ٚاٌز١ٕ٘خ ٌٍفُٙ ٚاٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ػّٓ ِغبي اٌزخظض اٌؼبَ ٚاٌاٌّزمذِخ  ر١ّٕخ لذساد اٌطبٌت اٌؼ١ٍّخ  .8

 ذوزٛساٖاٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌ
 



 

 (انمعيذاألنظمح انمتعهقح تاالنتحاق تانكهيح أً  ًضع)معيار انقثٌل  .13

 ٚلٕبح اٌشٙذاء ٚػؾب٠ب االس٘بة ٚلٕبح اٌّز١ّض٠ٓ.–ٚاٌخبص ػٍٝ إٌفمخ اٌخبطخ  -لٕبح اٌمجٛي اٌؼبَ  

اٌخٍف١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطبٌت اٌّزمذَ اٌؼٍّٟ ثؾ١ش ٠زطبثك ِغ اخش ِزطٍجبد  ٚاٌجؾش اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚصاسح رؼ١ٍّبد ٚؽغت

   .ذوزٛساٖاٌؼ١ٍب اٌٌٍذساعبد 

 

 

 

 

 أىم مصادر انمعهٌماخ عن انثرنامح .14

 ِزطٍجبد عبِؼ١خ  .1

 رٛعٙبد ػ١ٍّخ ِؾ١ٍخ  .2

 رٛعٙبد ػ١ٍّخ ػب١ٌّخ .3

 اٌذساعبد ٚاالعزج١بٔبد  .4

 شجىخ ِؼٍِٛبد االٔزش١ٔذ .5

 إٌّب٘ظ االوبد١ّ٠خ .6

 رغبسة اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ  .7
 

 

 





 

 وصف انثرنامح األكاديمي 

خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم 
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

كبة التطورات العلمية , وموا ان وجد  بعلوم الفلك والفضاء بجانبيها النظري والعمليالمتقدمة دراسة وفهم الحقائق العلمية المتعلقة 
يمتلكون مهارات علمية وعملية رصينة  دراسات عليا ماجستير , والعمل على اعداد طلبةالمتقدم السريعة في مجال الفلك والفضاء

والتدريس  للعمل في ميادين البحث العلمي والتعليم بحملة الدكتوراهلغرض رفد المؤسسات والدوائر العلمية والوزارات المختلفة 
 نا العزيز  خدمة التنمية في بلدبناء و في من اجل لعب دور فاعل في قيادة المجتمع والمساىمة الفعالة  الجامعاتفي 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ / لغُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ

 ثشٔبِظ لغُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء

 ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفؼبء ِبعغز١ش اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5

  عٕٛٞ /ِمشساد/اخشٜ 

 فظٍٟ

 ال ٠ٛعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

, ص٠بساد اٌّبعبعز١ش دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍطالة ِؾبػشاد ٚٔذٚاد ٚ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

رخظظ١خ فٟ ِغبي ١ِذا١ٔخ, شجىخ ِؼٍِٛبد االٔزش١ٔذ, ثؾٛس ػ١ٍّخ 

 , اٌّىزجخاٌشاد٠ٛ٠خ اٌّزمذِخ اٌفٍه ٚاٌفؼبء, اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ

 اٌؼ١ٍّخ اٌؼبِخ ٚاالفزشاػ١خ

 1/10/2019 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 أهذاف انثرنامح األكاديمي .9

فٟ ِغبي ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفؼبء ٠ّزٍىْٛ ِٙبساد ِٓ ؽٍّخ اٌشٙبداد اٌؼ١ٍب اٌّبعغز١ش اػذاد ِزخظظ١ٓ .1

 ثىٛادس راد وفبءح ػب١ٌخاٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ االخشٜ اؽز١بعبد ٚػ١ٍّخ ٌغشع رٍج١خ ػ١ٍّخ ٔظش٠خ 

  ٚا٠ؼب ٌٍزذس٠ظ فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ اٌّخزٍفخ. اٌجٍذ ٚثٕبء٠غبّْ٘ٛ فٟ خذِخ 

اٌمغُ أٚ ِٓ خالي اٌّشبسوخ ِغ اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ .أعشاء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ عٛاء فٟ 2

 االخشٜ ٌغشع اٌّغبّ٘خ فٟ سفذ ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفؼبء ِٚٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ فٟ ٘زا اٌّغبي.

رمذ٠ُ االعزشبساد اٌؼ١ٍّخ ٌٍذٚائش ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ ِٕٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ .3

 ٚاالرظبالداٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌج١ئخ ٚٚصاسح اٌشجبة ٚعٍطخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ٚاٌؼغىشٞ  ٚاٌغبِؼبد ٚ

ِٓ خالي رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش إٌّب٘ظ ٌزالئُ اٌزطٛس  ٟٚاالػزّبد االوبد٠ّاٌزؼ١ّ١ٍخ رؾم١ك اٌغٛدح .اٌؼًّ ػٍٝ 4

 اٌؼٍّٟ اٌؾذ٠ش



اٌّزىبٍِخ ٌٍّٕظّبد اٌزٟ ٠ششفْٛ ػ١ٍٙب ٚاٌزٟ رغبػذ اٌّؤٍ٘خ ٌٛػغ اٌخطؾ اٌّزمذِخ  .إػذاد اٌّالوبد اٌؼ١ٍّخ 5

 فٟ ارخبر اٌمشاساد اٌظؾ١ؾخ.

ِٓ ٔظش٠بد ٚؽمبئك عذ٠ذح ٌفُٙ اٌزطٛس اٌؾبطً فٟ ػٍُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء  اٌّزمذَ .دساعخ ػٍُ اٌفٍه اٌؾذ٠ش6

ٚٔشٛء اٌىْٛ ٚاٌخظبئض اٌف١ض٠بئ١خ اٌّزؼٍمخ فٟ ِخزٍف اٌغٛأت اٌفٍى١خ ٚادسان لذسح اٌخبٌك ػض ٚعً فٟ 

 خٍك اٌىْٛ. 

بي اٌشفٟٙ اٌمبثٍخ ٌٍزؾ٠ًٛ ِضً االرظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌّبعغز١ش رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌشخظ١خ ٌٍطبٌت .7

 ٚػًّ اٌغذاٚي ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب ، ٚل١بدح اٌؼًّ اٌغّبػٟ ، إٌخ.ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌىزبثٟ 
 

 )استفادج انطانة من مقرراخ انثرنامح( :انمطهىتح وطرائك انتعهيم وانتعهم وانتقييم نثرنامحمخرخاخ ا  .10

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ . -أ

ُ اٌفٍه ٍاٌخبطخ ثؼ ٚإٌظش٠بد ٚاألعظ اٌؼ١ٍّخ اٌّزمذِخ  ئاٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّجبد ٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اٌ -1أ

       .اٌّزمذَ ٚاٌفؼبء

 اٌفٍه ٚاٌفؼبء ػٍُ ٍّٛاػ١غ اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزمذِخ فٟ اخزظبصٌفُٙ  ػٍٍٝجخ ِٓ اٌؾظٛي طرّى١ٓ اٌ -2أ

 .اٌّزمذَ

الغشاع اٌشطذ  اٌجظشٞ ٚاٌشاد٠ٛٞ  اعزخذاَ اٌزٍغىٛثبد اٌفٍى١خفُٙ فٟ و١ف١خ  ػٍٍٝجخ ِٓ اٌؾظٛي طرّى١ٓ اٌ -3أ

 .اٌّزمذَ اٌفٍىٟ

 ػٍُ اٌفٍه ٚاٌفؼبءاٌخبطخ ثذساعخ  اٌّزمذِخ ٚاٌّؼبدالد خاٌش٠بػ١عظ ٌألػٍٝ فُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي  -4أ

 .اٌّزمذَ

 اٌّزمذَاػطبء اٌطٍجخ ِٕٙظ ػٍّٟ سط١ٓ ٠ؤً٘ اٌطٍجخ ٌٍزظ٠ٛش اٌفٍىٟ اٌؼٍّٟ االؽزشافٟ  -5أ

 .خاٌّزمذِ ٚأظّخ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ ثّفب١ُ٘ ٚرم١ٕبد اٌزؾغظ إٌبئٟ رؼش٠ف اٌطٍجخ -6أ

 إٌغَٛؽشوخ ٚٚاٌّغشاد اٌخبسع١خ اٌّغشاد ٚد٠ٕب١ِى١خ  ١بد اٌّزمذَػٍُ اٌىٛٔاْ ٠غزط١غ اٌطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ -7أ

ا٠ٌٕٚٛخ فٟ ث١ٕخ ٚاالشؼبػ١خ ٚ ٚاٌفٍه اٌجظشٞ ٚغ١ش اٌجظشٞ د ٚاالرشثخ اٌى١ٔٛخِبدح ِبث١ٓ إٌغَٛ ٚاٌغبصاٚ اٌّزمذِخ

ػّٓ  ِٚؼشفخ ٚادسان إٌظش٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ٚػؼذ ػٍٝ ٘زا االعبط اٌؼٍّٟ اٌفش٠ذ اٌّزمذِخ اٌىْٛ االعبع١خ

 اٌّفب١ُ٘ اٌّزمذِخ

ى١ف١خ ا٠غبد اؽذا٠ضبد اٌغشَ اٌغّبٚٞ ٚرؾذ٠ذ ثؼذٖ ٚعشػزٗ ٚصخّٗ ٚوزٌه رؾ٠ًٛ االؽذاص١بد رؼش٠ف اٌطبٌت ث -8أ

 ػّٓ ا١ٌّىب١ٔه اٌغّبٚٞ ٚاٌّذاسٞ اٌّزمذَ ف١ّب ث١ٕٙبزمذِخ اٌغّب٠ٚخ اٌّ

 

 )ما يكسثه انطانة من انمهاراخ تعذ أكمال انذراسح وانتخرج( : االهذاف انمهاراتيح انخاصح تانثرنامح -ب 

 ِزمذِخ جخ ِٙبساد ػ١ٍّخ رخظظ١خ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخٍاٌطاػطبء  -1ة

  ثبٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ زؾ١ًٍاٌزفى١ش ٚجخ ِٙبساد اٌٍاٌطاػطبء  -2ة

 خاٌّزمذِ  خ اٌزخظظ١خاٌش٠بػ١اٌؾغبثبد زط٠ٛش اٌغبٔت اٌجشِغٟ ٚرزؼٍك ثجخ ِٙبساد ٍاٌطاػطبء  -3ة

 .اٌفٍه ٚاٌفؼبءاخزظبص خجشاد ٔظش٠خ ٚرط٠ٛش ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ فٟ ػٍٝ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي  -4ة

 ٚاٌّؼٍّبد اٌفٍى١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌّؼبِالد ثؼغ ثؾغبة اٌخبطخِٙبساد اٌؼ١ٍّبد  اٌؾغبث١خ  ػٍٝ اٌطٍجخ رذس٠ت -5ة

 ٌٍذساعخ اٌالصِخ

 ٚاٌغ١ّٕبساد  اٌؼ١ٍّخ ٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب  ٚػشع اٌّؾبػشادارؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبساد  -6ة

اٌّٛاد  ٚفُٙ رظت فٟ سفغ ِغزٜٛ اٌطبٌت ثبٌزؼبؽٟ یاٌز خ٠اٌٍغٛ بر١ّٗٙبساد  اٌطبٌت ٚاِىبٌٔ ِزمذَ ش٠رطٛ -7ة

 اٌّزمذِخ خ٠ ض١اٌّؼطبح ثبٌٍغخ االٔىٍ خ١اعساٌذ

 ر١ّٕخ ٚرط٠ٛش ؽشق وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌزخظظٟ ٚسعبٌخ اٌّبعغز١ش-8ة

 طرائك انتعهيم وانتعهم 

( ثٛاعطخ شبشبد Power Pointِٓ خالي اٌغجٛسح اٌج١ؼبء ٚاعزخذاَ ) رٛػ١ؼ ٚششػ اٌّٛاد اٌذساع١خ .1

(LCD( ٚ )Data Show )ٚاٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ 

 ِٓ خالي اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕٙظ اٌذساعٟ إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2

  ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ بد اٌؼ١ٍّخِطبٌجخ اٌطالة ثض٠بسح اٌّىزج .3



 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِٓ خالي رشغ١ؼُٙ ػٍٝ ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخٚدػُ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٌ ٚرٛع١ٗ رؾغ١ٓ .4

 ػٍٝ ِذاس اٌغٕخ اٌذساع١خ دػُ اٌذساعخ اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رٛف١ش اِغ١بد سطذ فٍى١خ .5

ٚاالعزشعبي ثبٌّٛاػ١غ ِٓ ؽ١ش اٌظؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب  ٔظش٠ب  ٚاٌّزغٍغً ٌٍّٛػٛع زمذَ اٌششػ اٌّ .6

 ِٕٚٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبعجخ ٌٙزا اٌغشع ال٠ظبي اٌفىشح ثشىً ٚاػؼ
 اٌّبعغز١ش ٌٍطبٌت اٌّزمذَ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚاٌش٠بػٟ اٌجشِغٟ اٌغبٔت رط٠ٛش .7

 طرائك انتقييم 

 االعئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح ؽشػ  .1
 اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼQuizٍّٟ) الِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخا .3

 ٌٍٚزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌج١ز١خ ٌٍٛاعجبد دسعبد ٚػغٚ إٌزبئظ ِٕٚبلشخ إٌّغضح ٌٍزغشثخ رمبس٠ش ثؼًّ اٌطٍجخ رى١ٍف .4

 اٌّزمذِخ 
فٟ ٔٙب٠خ وً فظً ٌزم٠ٛخ  راد ؽبثغ ٠زالئُ ِغ رؾظ١ً ؽبٌت اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌّبعغز١ش ٚػغ ِغبئً ِزٕٛػخ .5

  اٌّزمذِخ ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼٍّٟ اٌظؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ
 اْ ٚعذ ٚاٌؼٍّٟ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌّزمذِخ ٚاٌخ١بساد اٌّزؼذدح االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ )راد االعئٍخ اٌّزٕٛػخ .6

 إٌٙبئ١خ االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ  .7

 االهذاف انىخذانيح وانقيميح : -ط

  ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ خ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخجؽش اٌطٍ -1ط

 اٌزفبػً اال٠غبثٟ ٚاٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشع رؾف١ضُ٘ ػٍٝ رمجً اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ -2ط

 اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙظ اٌؾفع اٌزم١ٍذٞرشغ١غ  -3ط

 رط٠ٛش ِٙبساد اٌجؾش فٟ االٔزش١ٔذ ٌزٛع١غ االفك اٌّؼشفٟ ٌٍطٍجخ -4ط

 رط٠ٛش االفىبس االثذاػ١خ ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -5ط

 اٌغ١ذاٌّضبٌٟطمً شخظ١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزغبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌغٍٛن   -6ط

ػاللبرٗ ِغ صِالئٗ ٔؾٛ األفؼً ثؾ١ش ٠زظشف دائّب" ثأِبٔخ ٚ أخالق فٟ وً رؼبِالرٗ ٚرط٠ٛش لذسح اٌطبٌت  -7ط

 اصٕبء اٌزٛاعذ فٟ اٌغبِؼخ ٚثؼذ٘ب

ٌّشؽٍخ ثبٌٕغجخ الخزظبطٗ ِٚذٜ االعزفبدح ِٕٙب ٌذساعخ اٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء ارؼش٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌّبدح  -8ط

 ثؼذ اٌزخشطِب 

 طرائك انتعهيم وانتعهم 

 اٌّزمذِخ خالي اٌّؾبػشح اٚ اٌّخزجش ٌؾً اٌّغبئً اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بػ١خاٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبػشاٌشف١ٙخ ؽشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ  .2

 رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق ػ١ٍّخِزٕٛػخ ثبٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌّخزجشٞ ػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ أ .3

ٚاٌٍّؼب١ٔخ ٚل١بط  فٟ لغُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء ٌفُٙ ظٛا٘ش االشؼبع  مذِخاعزخذاَ اٌزغىٛثبد اٌجظش٠خ ٚاٌشاد٠ٛ٠خ اٌّز .4

 ٚػ١ٍّبد إٌشٛء إٌغّٟ ٚاٌّغشاد اٌخبسع١خ ؽشوخ إٌغَٛ ٚاٌّغشادٌٚالعشاَ اٌغّب٠ٚخ ٌفُٙ رشو١ت اٌّغبفبد 

 ػّٓ ػٍُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء اٌّزمذَ ٚسطذ اٌىٛاوت ػّٓ إٌظبَ اٌشّغٟ ٚخبسعٗ

 اٌزؼبْٚ سٚػ رؼض٠ض أٚ اٌؼٍُ ٔؼّخ رمذ٠ش أٚ اإلخٛح ثشٚػ ٌالٌزضاَ اٌطٍجخ ٌزشغ١غ اٌزٛػ١ؾ١خ األِضٍخ ػشة .5

 .ٌزأ١ٍ٘ٗ ثبٌزذس٠ظ فٟ اٌغبِؼبد ثبٌٕفظ صمزٗ ٌزؼض٠ض ٌضِالئٗ ٛاعت اٌ ثششػ ثبٌم١بَ ٌٍطبٌت خفشط أػطبء .6

 

 طرائك انتقييم 

 ػ١ٍّخ سحػٓ ؽش٠ك اعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد رزطٍت ِٙب( Quiz) رؾش٠ش٠خاِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 1

  ِزٕٛػخ ثأعئٍخ ػ١ٍّخشف١ٙخ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 2

 ٌٍطٍجخ ٚإٌشبؽبد ا١ِٛ١ٌخ اٌج١ز١خ ٛاعجبددسعبد ٌٍرم١١ُ ٚاػطبء  .3

 اْ ٚعذ رم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ ثغبٔج١ٙب إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ .4

 ِٕٚبلشزٙبِزمذِخ  رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رى١ٍفُٙ ثؼًّ عّٕبساد ػ١ٍّخ رخظظ١خ  .5

 اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚفظ١ٍخرم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء  .6



 اٌّبدح ثّٛػٛػبد اٌظٍخ راد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّشاعغ اٌّظبدس ػٍٝ ٌالؽالع اٌّىزجخ ٠شاعؼْٛ اٌطٍجخ عؼً .7

 
 

 انمنقىنح انتأهيهيح و انمهاراخ انعامح-د 

 رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ  -1د

 ٚرط٠ٛش اٌشخظ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخرض١ّٓ دٚس اٌؼٍّبء االخش٠ٓ ٚثبٌزبٌٟ دػُ  -2د

اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ عٛاء فٟ اٌغٛأت إٌظش٠خ اٚ اٌؼ١ٍّخ ِّٚٙب وبٔذ رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚ  -3د

 اٌظشٚف لبع١خ ٚطؼجخ ٚػغ١شح

  ٌٍّغبّ٘خ فٟ خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذرط٠ٛش شخظ١خ اٌطٍجخ ِٓ ؽ١ش دفؼُٙ ٔؾٛ اٌزفى١ش اٌشط١ٓ اٌخالق  -4د

 اٚ اٌؼٕىجٛر١خ، اٌّظبدس اٌشجىخ فٟ ثبٌجؾش اٌّزمذِخاٌزمبس٠ش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ ٌىً ِؾذدح ِٛاػ١غ رٛص٠غ -5د
 اٌّؼزّذح اٌجؾٛس ط١بغخ اعظ ٚفك ط١بغزٗ ٚ اٌّىزجخ

ٚاٌّؼشفخ ٚرجبدي االساء اٌؾٛاس اداسح ٚ اٌم١بدح ػٍٝ رّى١ُٕٙ ٚ فش٠ك اٌؼًّ اٌٛاؽذ ث١ذ إٌمبػ اداسح ل١بدح اػطبء -6د

 اٌفىش٠خ ٚاٌشخظ١خ ٚطمً اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ

  اٌمذسح ػٍٝ أداسح ٚرمغ١ُ اٌٛلذ ٚاٌجشاِظ ٚاٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛػٛع -7د

رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ االعزفبدح ِٓ ِؼشفزٗ ٚفّٙٗ ٌٍّٕٙظ فٟ ػ١ٍّخ رؾغ١ٓ ٚرط٠ٛش ٚرأ١ً٘ ِؼٍِٛبد اٌطبٌت  -8د

 رخظظٗ اٌؼٍّٟط ػّٓ الغشاع اٌزط٠ٛش اٌشخظٟ ثؼذ اٌزخش

خظٛطب فٟ وزبثخ اٌؼ١ٍّخ  ٌزط٠ٛش اِىبٔبرُٙ رٕج١ٗ اٌطالة ػٍٝ االخطبء اٌّٛعٛدح فٟ اعبثبرُٙ  اٌشف٠ٛخ ِٕٚبلشزٙب -9د

 سعبئً اٌّبعغز١ش

 ٚاٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ ذس٠ظ فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚاال١ٍ٘خرشغ١غ اٌّٙبساد اٌزار١خ الػذاد اٌطبٌت الغشاع اٌز -11د
 

 طرائك انتعهيم وانتعهم  

رزطٍت  اٌّزمذَ ٚاٌفؼبء خالي اٌّؾبػشاد ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ رزؼٍك ثؼٍَٛ اٌفٍهِزمذَ رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبش١خ  .1

 اٌزفى١شٚاٌزؾ١ًٍ

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ ِزٕٛػخ رزطٍت رفغ١شاد ػ١ٍّخ رار١خ .2

 اٌّزمذِخ اٌزخظظ١خاغٕبء ِؼشفخ اٌطبٌت اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ  .3

 اعزخذاَ أعٍٛة اٌؼظف اٌزٕٟ٘ ٌغشع رط٠ٛش ٚرؾف١ض اٌفىش االثذاػٟ ٌٍطٍجخ .4

 ٚسفؼٙب فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ٌٗ . ٚاٌٛاعجبد ؽً االعئٍخ.5

 فزؼ ثبة إٌّبلشبد اٌّغزّشح ٚؽشػ االساء ثّٕزٙٝ اٌؾش٠خ ػجش اٌظف. .6

 .اٌؼٍّٟ ّٛاػ١غ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍٚاٌ اٌّزمذِخاٌؼبِخ ٚاٌخبطخ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبالعبع١بد  .7

 اٌّزمذَ ٚخفب٠ب اٌىْٛ اٌطج١ؼخ أعشاس ِؼشفخ فٟ اٌؼ١ّك اٌزفى١ش ٔؾٛ دفؼُٙ ؽ١ش ِٓ اٌطٍجخ شخظ١خ رط٠ٛش .8

 طرائك انتقييم 

  االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌشف١ٙخ ٚاٌزؾش٠ش٠خ .1

 اٌّزمذِخ اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ .2

  ِٕٚبلشزٙبػشع اٌغّٕبساد  .3
 ذس٠ت ػٍّٟ ثّٛاػ١غ إٌّٙظ اٌّمشساٌزٟ رغبُ٘ ثض٠بدح اٌزٛاطً اٌؼٍّٟ ٚاٌّٙبسارٟ ٌٍطبٌتاعشاء ر  .4

 رم١١ُ اٌطبٌت ثبٌؾؼٛس إٌّزظُ ٌٍّؾبػشاد ٚإٌّبلشبد ٚاٌزفبػً اٌؾم١مٟ ِغ اٌّبدح .5
 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ  .6
 االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ  .7

 االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ .8

 

 

 

 

 



 

 

 تنيح انثرنامح   .11

 انمرحهح انذراسيح
 رمز انمقرر

 أو انمساق 
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 انتخطيط نهتطىر انشخصي .11

 ٌزط٠ٛش لبث١ٍخ ؽبٌت اٌّبعغز١ش ػٍٝ اٌذفبع ػٍٝ سعبٌزٗ داخً ٚخبسط اٌؼشاقاٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ  .1

 اٌّشبسوخ فٟ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚإٌذٚاد ٚاٌٛسػ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؾٍمبد اٌضمبف١خ داخً ٚخبسط اٌؼشاق  .2

 اٌّشبسوخ فٟ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍغبِؼبد االخشٜ .3

 ػٓ ؽش٠ك االٔزش١ٔذِٓ خالي االرظبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ اٌّزمذَ  ِزبثؼخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ  .4

 اعشاء اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌغشع ص٠بدح ِغزٜٛ االداء ٔؾٛ االفؼً  .5

 ٚطف و١ف١خ ل١بَ اٌمغُ ثّزبثؼخ رمذَ ٚرأ١ً٘ اٌطٍجخ ٚأغبصارُٙ ٚدسعبرُٙ  .6

 فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خاٌفبػٍخ اٌّشبسوخ   .7

١ٌبد ٚأدٚاد عذ٠ذح ٌزغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚا٠ظبٌٙب ثغٛدح سفغ ِغزٜٛ اٌزؼٍُ ٚ اٌزؼ١ٍُ ٚاالسرمبء ثٗ ٚ رٌه ثب٠غبد آ .8

 ػب١ٌخ الوجش شش٠ؾخ ِّىٕخ ِٓ اٌطٍجخ.

ذل١ك ٌطبٌت ٚاٌز١ٕ٘خ ٌٍفُٙ ٚاٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ػّٓ ِغبي اٌزخظض اٌؼبَ ٚاٌاٌّزمذِخ  ر١ّٕخ لذساد اٌطبٌت اٌؼ١ٍّخ  .9

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌّبعغز١ش
 
 

 (انمعهذاألنظمح انمتعهقح تاالنتحاق تانكهيح أو  وضع)معيار انقثىل  .11

 ٚلٕبح اٌشٙذاء ٚػؾب٠ب االس٘بة ٚلٕبح اٌّز١ّض٠ٓ.–ٚاٌخبص ػٍٝ إٌفمخ اٌخبطخ  -لٕبح اٌمجٛي اٌؼبَ  

اٌخٍف١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطبٌت اٌّزمذَ اٌؼٍّٟ ثؾ١ش ٠زطبثك ِغ اخش ِزطٍجبد  ٚاٌجؾش اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚصاسح رؼ١ٍّبد ٚؽغت

   اٌؼ١ٍب اٌّبعغز١ش.ٌٍذساعبد 

 

 

 

 

 أهم مصادر انمعهىماخ عن انثرنامح .11

 ِزطٍجبد عبِؼ١خ  .1

 رٛعٙبد ػ١ٍّخ ِؾ١ٍخ  .2

 رٛعٙبد ػ١ٍّخ ػب١ٌّخ .3

 اٌذساعبد ٚاالعزج١بٔبد  .4

 شجىخ ِؼٍِٛبد االٔزش١ٔذ .5

 إٌّب٘ظ االوبد١ّ٠خ .6

 رغبسة اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ  .7
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 1الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
 االهداف المهاراتية

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

الفصل الدراسي 

 دكتوراه/الثاني

2019-2020 

 + + + + + + + + + + + + + + + + أختياري فورير بصريات  

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 2الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

  فورير بصريات :لمادة وصف المقرر

 أ.م.د.رائد نوفي حساناسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ

  فقرات نموذج الوصف االكاديمي الموحد للقسم

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية العلوم / قسم الفلك والفضاء / المركز علميالقسم ال .2

 فورير/دراسات عليا/دكتوراهبصريات  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019/الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

اصحاب تخصص دقيق في موضوع البصريات لفورير وتطبيقاته العملية المتميزين في هذا المجال ليكونوا الطلبة تشجيع  .1

 والنظرية

 السريع في موضوع البصريات لفورير.خالل تطوير وتحديث المناهج لتالئم التطور من  الرصانة العلميةتحقيق العمل على  .2

 يعملون معها ضمن التخصص لهذا الموضوع.التي  للمجاميع البحثيةالعلمية المؤهلة لوضع الخطط المتكاملة  إعداد االمكانيات .3

ي علم الفلك دراسة علم الفلك الحديث من نظريات وحقائق جديدة لفهم التطور الحاصل فربط موضوع البصريات لفورير ب .4

  والفضاء ونشوء الكون.
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 
 3الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -1أ

 . الصور تمثيل طريقة و الفضائي والتردديالتصوير أنظمة و الفضائيةالصور بمعالجة تعريف الطلبة -2أ

علم الكون ونشوء وتطورالمجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات واالتربة الكونية  ان يستطيع الطالب التعرف على -3أ

واالشعاعية والتفاعالت النووية في بنية الكون االساسية ومعرفة وادراك النظريات والقوانين التي وضعت على هذا االساس 

 العلمي الفريد

اوي وتحديد بعده وسرعته وزخمه وكذلك تحويل االحداثيات السماوية تعريف الطالب بكيفية ايجاد احدايثات الجرم السم -4أ

 المعروفة فيما بينها

تمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الصالة واالهلة ومراقبة حركة الكواكب والقمر  -5أ

 والنجوم ورسم بعض الخرائط بهذا الخصوص

 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -6أ

  
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء - 1ب

 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -2ب

  ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق بالطلبة مهارات اعطاء  -3ب

 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول  -4ب

 والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -5ب

 للدراسة مةالالز

  

 طرائق التعليم والتعلم      

ترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض المعالجات  .1

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة الى برامج حاسوبية

 المختلفة زيارة المواقع االلكترونيةلطلبة من خالل تشجيعهم على ودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .2

 دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد فلكية على مدار السنة الدراسية .3

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري  تزويد الطلبة بالمعرفة .4

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير .5

 طرائق التقييم      

 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .1

 ( في الجانب النظري والعمليQuizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .2

 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .3
الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية  .4

 ذات الصلة بالموضوع والفيزيائية الرياضية
 .االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري  .5

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليديتشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي -1ج

 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -2ج

 تطوير االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهني -3ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -4ج



 

 
 4الصفحة 

 
  

كل تعامالته اثناء  عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائما" بأمانة و أخالق فيوقدرة الطالب  تطوير -5ج

 التواجد في الجامعة وبعدها

لمرحلة ما بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -6ج

  بعد التخرج

  

 طرائق التعليم والتعلم   

 خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 تفسيرات ذاتية بطرق علميةتتطلب متنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

واللمعانية وقياس  استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  .4

ورصد الكواكب ضمن  حركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء النجميولالجرام السماوية لفهم تركيب المسافات 

 النظام الشمسي وخارجه

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية ثلةاألم ضرب .5

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .6

 

 طرائق التقييم    

 علمية رةالخيارات تتطلب مهاعن طريق اسئلة متعددة ( Quizتحريرية قصيرة )امتحانات يومية .1

 متنوعة  بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري والعملي .4

 يفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل تكل .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 

 (الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 
 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما كانت تشجيع الطلبة على االلتزام و  -3د

 الظروف قاسية وصعبة وعسيرة

 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د

ن معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب تدريب الطالب على كيفية االستفادة م -5د

 تخصصه العلميالغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

 العلمية  لتطوير امكاناتهم تنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتها -6د

 الغراض التوظيفتشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب  -7د
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 بنية المقرر .10

 األسبوع
الساعا

 ت
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة

1-2 4 
شرح بالتفصل الحركة 

 التوافقية البسيطة

 

HARMONIC 

ANALYSIS 

 

الصف االلكتروني 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

الواجبات البيتية 

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

3 2 
شرح تفاصيل 

 البصريات فورير

 

FOURIER 

TRANSFORM 

 

الصف االلكتروني 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

الواجبات البيتية 

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

4 2 

شرح تفصيلي عن 

 تحويلة فورير

 

Interpretations of 

the Fourier 

Transform 

الصف االلكتروني 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

الواجبات البيتية 

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

5 2 

شرح وبالتفصيل 

 خواص تحويلة فورير

 

Properties of the 

Fourier 

Transform 

الصف االلكتروني 

 التقديميةوالعروض 

والتسجيالت 

 الصوتية

 

الواجبات البيتية 

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

6 2 

شرح توضيحي 

عن حيود الموجة 

البصرية في 

 المجاالت

 

THE 

PROPAGATION 

AND 

DIFFRACTION OF 

OPTICAL WAVE 

FIELDS 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

7 2  Exam.#1   

8 2 

اشتقاق رياضي لبيان 

التمثيل الرياضي 

لمجاالت الموجة 

 البصرية

 

Mathematical 

Description of 

Optical Wave 

Fields 

 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 البيتيةالواجبات 

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

9 2 

شرح تفصيلي عن 

 نظرية الحيود

 

The Scalar Theory of 

Diffraction 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 

 

 البنية التحتية11.

 المطلوبةـ الكتب المقررة 1
Introduction to Fourier Optics/ 3rd Edition 

Joseph Goodman (2017) 

 )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
principles and applications of fourier 

optics 

Robert K Tyson(2014) 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Fourier optics: basic concepts 

Stéphane Perrin (2018) 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
https://physics.nyu.edu/grierlab/cgh2b/nod

e4.html 

10 2 

شرح وتفصيل حيود 

 فرانهوفر

 فرينل و 

Diffraction in the 

Fresnel and  

Fraunhofer Region 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

11 12- 4 

تاثير الحيود للعدسات 

في انتشار الموجة 

البصرية شرح 

 وتفصيل

 

Effects of Lenses on 

Diffraction   

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

13 2 

شرح وتفصيل عن انتشار 

 الضوء في الفراغ

 

Propagation of Light 

in Free Space   

 الصف االلكتروني

 التقديميةوالعروض 

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

14 2 

شرح تفصيلي عن الية 

تشكل الصورة في 

 مستوي الصورة

 

IMAGE 

FORMATION 

 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

15 2 

توضيح وشرح لتشكل 

 الصورة لضوء متشاكه

 

Image Formation 

with Coherent 

Light 

 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joseph+Goodman&text=Joseph+Goodman&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.researchgate.net/profile/Stephane-Perrin-2?_sg%5B0%5D=f90TBRv5IhCt9Dh44gfWJ5GVLQofO8hpYwPqsb6CGSf2AUGfiFdPxVHQvFHrpfCJERVuYEk.uvDvxlG5O6_XGhF1cEVRyTFganuySy6nTHMYG5inCNraxmr-zjYV9VXVWPL_c6LXT_PIeiFazsoAam3mNNM8xA&_sg%5B1%5D=r1dvqOcdNZ7PUec4rjsMoXpuRmqq9vEnWQXdL6CMvMii_iOmAD5ODav6Nd4wpXjnz15dyeI.jIjPNBELuu5Adjv9yrb5_2CGh0Gnk2pCJKVH3i_DJwiZwzOBB3ZXWiHpyIU7F0H2PHX0lF88tpiGTSStctBrzw
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 خطة تطوير المقرر الدراسي12.

 الوضوحية. األطالع على احدث  التقنيات الفلكية في المستخدمة في عمليات الرصد والتصوير وتحسين جودة



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 2020-2019 للعام الدراسي

 بغداد:   اجلامعة 
 العلوم:  ة /املعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2020اتريخ ملء امللف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم املعاون العلمي :      أ.م.د.امحد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
 االهداف المهاراتية

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

الفصل الدراسي 

 االول/دكتوراه

2019-2020 

 
 بصريات 

 المطورة الفلكية
 أساسي

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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 نموذج وصف المقرر

 المطورة الفلكية بصريات :لمادة وصف المقرر

 أ.م.د.رائد نوفي حساناسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ

  فقرات نموذج الوصف االكاديمي الموحد للقسم

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية العلوم / قسم الفلك والفضاء / المركز علميالقسم ال .2

 بصريات فلكية مطورة اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019/االولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اصحاب تخصص دقيق في موضوع البصريات المطورة المتميزين في هذا المجال ليكونوا الطلبة تشجيع  .1

السريع في موضوع البصريات خالل تطوير وتحديث المناهج لتالئم التطور من  الرصانة العلميةتحقيق العمل على  .2

 المطورة.

 يعملون معها.التي  للمجاميع البحثيةالعلمية المؤهلة لوضع الخطط المتكاملة  إعداد االمكانيات .3

ي علم دراسة علم الفلك الحديث من نظريات وحقائق جديدة لفهم التطور الحاصل فربط موضوع البصريات الفلكية المطورة ب .4

  الفلك والفضاء ونشوء الكون.
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -1أ

 . الصور تمثيل طريقة و الفضائي والتردديالتصوير أنظمة و الفضائيةالصور بمعالجة تعريف الطلبة -2أ

علم الكون ونشوء وتطورالمجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات واالتربة الكونية  ان يستطيع الطالب التعرف على -3أ

واالشعاعية والتفاعالت النووية في بنية الكون االساسية ومعرفة وادراك النظريات والقوانين التي وضعت على هذا االساس 

 العلمي الفريد

اوي وتحديد بعده وسرعته وزخمه وكذلك تحويل االحداثيات السماوية تعريف الطالب بكيفية ايجاد احدايثات الجرم السم -4أ

 المعروفة فيما بينها

تمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الصالة واالهلة ومراقبة حركة الكواكب والقمر  -5أ

 والنجوم ورسم بعض الخرائط بهذا الخصوص

 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -6أ

  
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء - 1ب

 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -2ب

  ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق بالطلبة مهارات اعطاء  -3ب

 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول  -4ب

 والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -5ب

 للدراسة مةالالز

  

 طرائق التعليم والتعلم      

ترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض المعالجات  .1

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة الى برامج حاسوبية

 المختلفة زيارة المواقع االلكترونيةلطلبة من خالل تشجيعهم على ودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .2

 دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد فلكية على مدار السنة الدراسية .3

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري  تزويد الطلبة بالمعرفة .4

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير .5

 طرائق التقييم      

 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .1

 ( في الجانب النظري والعمليQuizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .2

 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .3
الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية  .4

 ذات الصلة بالموضوع والفيزيائية الرياضية
 .االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري  .5

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليديتشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي -1ج

 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -2ج

 تطوير االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهني -3ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -4ج



 

 
 4الصفحة 

 
  

كل تعامالته اثناء  عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائما" بأمانة و أخالق فيوقدرة الطالب  تطوير -5ج

 التواجد في الجامعة وبعدها

لمرحلة ما بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -6ج

  بعد التخرج

  

 طرائق التعليم والتعلم   

 خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 تفسيرات ذاتية بطرق علميةتتطلب متنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

واللمعانية وقياس  استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  .4

ورصد الكواكب ضمن  حركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء النجميولالجرام السماوية لفهم تركيب المسافات 

 النظام الشمسي وخارجه

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية ثلةاألم ضرب .5

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .6

 

 طرائق التقييم    

 علمية رةالخيارات تتطلب مهاعن طريق اسئلة متعددة ( Quizتحريرية قصيرة )امتحانات يومية .1

 متنوعة  بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري والعملي .4

 يفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل تكل .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 

 (الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 
 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما كانت تشجيع الطلبة على االلتزام و  -3د

 الظروف قاسية وصعبة وعسيرة

 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د

ن معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب تدريب الطالب على كيفية االستفادة م -5د

 تخصصه العلميالغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

 العلمية  لتطوير امكاناتهم تنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتها -6د

 الغراض التوظيفتشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب  -7د
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1-2  4 

معرفة  وشرح 

عن موضوع  تفصيلي 

البصريات الفكية 

 المطورة

 

 

Historical context 

for adaptive optics in 

astronomy  

 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

3 2 

 شرح تفصيلي عن 
التصوير خالل الغالف 

 الجوي

 

Imaging through the 

atmosphere   

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 البيتية الواجبات

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

4 2 

 
 معرفة  وشرح تفصيلي

تغيرات معامل   عن

االنكسار والتشوهات 

الحاصلة في طور جبهة 

 الموجة

 

 

Air refractive index 

fluctuations  

and wavefront phase 

distortion  

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

5 2 

شرح تفصيلي عن 

تركيبة الصور ومعايير 

 الجودة

 

Image formation and 

quality fidelity 

criteria   

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

6 2 
تمثيل جبهة الموجة 

 ومفكوك زرنايك

 

Model wavefront 

representation and 

Zernike expansion  

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

7 2  

 

 

First Exam 

 
  

8 2 

شرح تفصيلي عن 

اجهزة مكافأة جبهة 

 الموجة والمرأة المتغيرة

 

Wavefront 

compensation 

devices and 

Deformable mirror  

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

9 2 

تفصيلي عن شرح 

انواع متحسسات جبهة 

 الموجة

 
   Wavefront sensors 

types   

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية
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 البنية التحتية 11.

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Adaptive Optics in Astronomy 

Francois Roddier 

 Principles of Adaptive Optics )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Robert Tyson 
Third Edition 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 Adaptive Optics for Astronomy ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Ronald R. Parenti 

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ

.... 
http://www.okotech.com/ 

 

 

10 2 
شرح تفصيلي عن اعادة 

 تركيب جبهة الموجة

 

Wavefront 

reconstruction  

 االلكترونيالصف 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

11 12- 4 

شرح ومعرفة تفصيلية 

عن النجم المرجع 

 الطبيعي

 

Sky coverage of AO 

with natural guide 

star (NGS) 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

 والتسجيالت

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

13 2 

شرح ومعرفة تفصيلية 

عن النجم المرجع 

 الصناعي )الليزري(

 Laser Guide Star 

(LGS) 

 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

 14 2 

شرح ومعرفة تفصيلية 

عن ثابت التركيب 

 للغالف الجوي

Structure constant 

distribution for 

atmosphere 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

15 2 

تفصيلية شرح ومعرفة 

موضوع الفوتومتري 

 واالسترومتري

 
Photometry and 

astrometry 
  

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

http://www.okotech.com/
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 خطة تطوير المقرر الدراسي12.

 األطالع على احدث  التقنيات الفلكية في المستخدمة في عمليات الرصد والتصوير وتحسين جودة الوضوحية.

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد للعام  
 9191-9102 الدراسي

 بغداد:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    سم العلميالق
 1/11/0101تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم المعاون العلمي :      أ.م.د.احمد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق الملف من قبل 
 واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 بة من البرنامجمخرجات التعلم المطلو 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

مرحلة 

 الماجستير
  Advanced 

spectroscopy
 تحليل طيفي متقدم

                 أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 Advanced spectroscopyلمادة / وصف المقرر

 سنان حسن عليد. اسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ

  فقرات نموذج الوصف االكاديمي الموحد للقسم

 

 بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 ءالعلوم / قسم الفلك والفضا كلية / المركز علميالقسم ال .2

 اسم / رمز المقرر .3
Advanced spectroscopy 

 حضوري  أشكال الحضور المتاحة .4

 2121-2112الفصل االول/ الفصل / السنة .5

 ساعة 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/11/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

( الصادرة منها وكيفية تحليل هذه م الطلبة على دراسة االجرام السماوية من خالل الطاقة )الضوءتعلي

لمعرفة معلومات كثيرة عن هذه  الطيفية الطاقة باالدوات واالجهزة التي تخص هذا النوع من الدراسات

 االجرام من حيث أقترابها أو أبتعادها عن االرض وسرعنها ومكونات غالفها الجوي .
 

 

 

ياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .2

  االهداف المعرفية -أ
م الفلك لالخاصة بع والنظريات ئ واألسس العلميةالمعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال   -1أ

 .      والفضاء

 .الفلك والفضاءلمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  لبة من الحصول علىطتمكين ال -2أ

 .للمبادئ االساسية لعمل التلسكوبات الفلكية بانواعها المختلفةفهم  ل علىلبة من الحصوطتمكين ال -3أ

   .فهم في كيفية استخدام التلسكوبات الفلكية الغراض الرصد الفلكي لبة من الحصول علىطتمكين ال -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء  - 1ب

 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -2ب        

الفلك اختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول   - 3ب

 .والفضاء

    

 طرائق التعليم والتعلم      

( بواسطة شاشات Power Pointتخدام )من خالل السبورة البيضاء واس توضيح وشرح المواد الدراسية. 1

(LCD ). 

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري والعملي تزويد الطلبة بالمعرفة  .2

  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .3

 المختلفة. تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةلطلبة من خالل ودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين. 4

واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا  الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظريا   .5

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض اليصال الفكرة بشكل واضح

 

 

 

 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظري والعمليQuiz.االمتحانات اليومية القصيرة )3
 تقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتها . 4

 ( في الجانب النظري والعملي.االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة6

 النهائية االمتحانات الفصلية .7
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 وبذل الجهود الممكنة للحصول على المعرفة االكاديمية  حث الطلبة على االلتزام والمواظبة -1ج

 التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية -2ج

 تشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليدي -3ج

 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -4ج

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -5ج

 بعد التخرجحلة ما لمر

 

  

 طرائق التعليم والتعلم   

 خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق علميةالنظري والمختبري متنوعة بالجانب عطاء الطلبة واجبات بيتية .أ3

 

 طرائق التقييم    

 علمية رةعن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مها( Quizتحريرية قصيرة )امتحانات يومية .1

 متنوعة  بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة ةوالنشاطات اليومي البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل ..3

 .تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية4

 المادة بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع المكتبة يراجعون الطلبة جعل. 5

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د 

 تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية العلمية للطلبة -2د

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما تشجيع الطلبة على االلتزام و  -3د

 كانت الظروف قاسية وصعبة وعسيرة

   للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د

 العلمية  لتطوير امكاناتهم تنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتها -5د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم و الموضوعاسم الوحدة / أ

1 2 
Advanced 
spectrosc

opy 

Optical Spectroscopes 

 

 LCDشاشة 

اللوحة و

 البيضاء

 ) السبورة (

المتحانات ا

التحريرية 

والواجب 

 البيتي

2 2 = 
Diffraction grating and 

prism spectroscopes 

 
= = 

3 2 = 

Fourier transform 

spectroscope (Michelson 

interferometer) 

 

= = 

4 2 = 

Specialized Optical 

Spectroscopic Techniques 

for Astronomy 

 

= = 

5 2 = 
Detectors 

 
= = 

6 2 = 
Long slit spectroscopy 

 
= = 

7 2 = 
A conventional Cassegrain 

spectroscope 

 
= = 

8 2 = 
Coude spectroscopes 

 
= = 

9 2 = 
Multi-object 

spectroscopes 

 

= = 

11 2 = 

Traditional approach to 

radial velocity 

determination 

 

= = 

11 2 = 
Spectrophotometry 

 
= = 

13 2 = 
Planetary atmospheres and 

comets 

 

= = 
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 البنية التحتية  .11

  وبةالكتب المقررة المطل -1

 C. R. Kitchin Optical Astronomical المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Spectroscopy, University of Sussex, UK 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

 ،.....الخ.
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تخدام المتزايد لتقنية المعلومات واستخراج الكتب االلكترونية الرصينة وتحديث المفردات االس

 والمقررات بما يضمن مواكبة التطور
 

 

14 2 = 
Nebulae and the 

Interstellar Medium 

 

= = 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
 االهداف المهاراتية

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2019-2020 

دراسات عليا 

 ماجستير

 
أتصاالت فيزياء 

 الفضاء
 + + + + + + + + + + + + + + + + أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 أتصاالت فيزياء الفضاءلمادة /  وصف المقرر

 أ. د. خالد عبد الكريم هادياسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ

  فقرات نموذج الوصف االكاديمي الموحد للقسم

 

 جامعة بغداد/ كلية العلوم  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلك والفضاء   / المركز علميالالقسم  .2

 Space Physics Communications -أتصاالت فيزياء الفضاء  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019 / الثانيالقصل الدراسي  الفصل / السنة .5

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  

وعملية لغرض تلبية اعداد خريجين متخصصين في مجال علوم الفلك والفضاء يمتلكون مهارات علمية نظرية  

 البلد وبناءيساهمون في خدمة  بكوادر ذات كفاءة عاليةالوزارات والمؤسسات العلمية االخرى احتياجات 

 .ليكونوا اعضاء هيئة تدريسية في المستقبلالمتميزين في هذا المجال الطلبة تشجيع  .2

من خالل تطوير وتحديث المناهج لتالئم التطور  يواالعتماد االكاديمالتعليمية تحقيق الجودة العمل على  .3

 العلمي الحديث

تساعد في اتخاذ إعداد المالكات العلمية المؤهلة لوضع الخطط المتكاملة للمنظمات التي يشرفون عليها والتي  .4

 القرارات الصحيحة

تطوير المهارات الشخصية للطالب القابلة للتحويل مثل االتصال الشفهي والكتابي وعمل الجداول والتعامل . 5

 مع البيانات وتحليلها ، وقيادة العمل الجماعي ، إلخ.

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
 

  االهداف المعرفية -أ

م الفلك لالخاصة بع والنظريات ئ واألسس العلميةالمعرفة والفهم للمباد من الحصول علىلبة طتمكين ال -1أ

       .والفضاء

 .الفلك والفضاءلمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  علىلبة من الحصول طتمكين ال -2أ

 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيسس لألعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول  -3أ

المجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات وتطورعلم الكون ونشوء  ان يستطيع الطالب التعرف على  -4أ

في بنية الكون االساسية ومعرفة وادراك والذرية واالتربة الكونية واالشعاعية والتفاعالت النووية 

 ي وضعت على هذا االساس العلمي الفريدالنظريات والقوانين الت
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 بة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةلالطاعطاء  -1ب

  بالجانب النظري والعملي تحليلالتفكير وبة مهارات اللالطاعطاء  -2ب

والمعلمات الفلكية  المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -3ب

 للدراسة الالزمة والفيزيائية

 طرائق التعليم والتعلم      
 

( بواسطة شاشات Power Pointمن خالل السبورة البيضاء واستخدام ) توضيح وشرح المواد الدراسية .1

(LCD( و )Data Show ) 

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري والعملي تزويد الطلبة بالمعرفة .2

  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .3

 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .4

واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا  للموضوع نظريا  الشرح المبسط والمتسلسل  .5

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض اليصال الفكرة بشكل واضح

 طرائق التقييم      
 

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1

 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظري والعمليQuizالقصيرة )االمتحانات اليومية  .3

وللتقارير  البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .4

 العلمية

وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق  .5

 ذات الصلة بالموضوع ةوالفيزيائي المعادالت الرياضية

 االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري والعملي .6

 االمتحانات الفصلية  النهائية .7
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 

  وبذل الجهود الممكنة للحصول على المعرفة االكاديميةحث الطلبة على االلتزام والمواظبة  -1ج

 التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية -2ج

 تشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليدي -3ج

 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -4ج

 االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهنيتطوير االفكار  -5ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائما" بأمانة و أخالق في كل وتطوير قدرة الطالب  -7ج

 اثناء التواجد في الجامعة وبعدهاتعامالته 

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -8ج

 بعد التخرجلمرحلة ما 

 طرائق التعليم والتعلم   
 

 خالل المحاضرة لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي المحاضرالتفكيرية خالل الشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 تطلب تفسيرات ذاتية بطرق علميةتمتنوعة بالجانب النظري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية األمثلة ضرب .4

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .5

 طرائق التقييم    
 

 علمية رةعن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مها( Quizتحريرية قصيرة )امتحانات يومية . 1

  متنوعة بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري والعملي .4

 تقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتها .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 المادة بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع المكتبة يراجعون الطلبة جعل .7

 . منح كتب الشكر والتقدير والجوائز التقديرية وتثمين جهود الطالب المتميز8
 

 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د      

  تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع -1د

 تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية العلمية للطلبة -2د

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما  االلتزام و تشجيع الطلبة على -3د

 كانت الظروف قاسية وصعبة وعسيرة

 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د

 العنكبوتية، المصادر الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د

 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق صياغته و المكتبة او

وتبادل االراء الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 والمعرفة الفكرية والشخصية وصقل المعلومات الالزمة
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 القدرة على أدارة وتقسيم الوقت والبرامج والبيانات المتعلقة بالموضوع -7د

نهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للم -8د

 تخصصه العلميالطالب الغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

 العلمية  لتطوير امكاناتهم تنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتها -9د

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -10د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2  

Foundations of 
the Radio Wave 

Propagation 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

2 2  
Radio Wave 

Spectrum 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

3 2  

Radio wave 
Propagation 
Techniques 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

4 2  

Radio Wave 
Propagation Via 
the Ionosphere 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

5 2  

Ionospheric 
Propagation 
Parameters 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

6 2  

The Ionospheric 
Variation 
Factors 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

7 2  

Regular 
Variation 
Factors 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية التحريريةاالمتحاانت 
 والواجب البييت والشهرية

8 2  

Irregular 
Variation 
Factors 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

9 2  
Sunspot and 
Solar Cycle 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية التحريريةاالمتحاانت 
 والواجب البييت والشهرية

10 2  
Geomagnetic 

indices 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

11 2  

Geodesic 
Location 

Coordinates 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية التحريريةاالمتحاانت 
 والواجب البييت والشهرية

12 2  
Geodesic 

Parameters 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

13 2  
Propagation 

Mode 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

14 2  
Skip Distance & 

Skip Zone 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية
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 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
 االهداف المهاراتية

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2019-2020 

دراسات عليا 

 دكتوراه

 
 الرياضيات

 الفلكية
 + + + + + + + + + + + + + + + + أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 القلكية الرياضياتلمادة /  وصف المقرر

 أ. د. خالد عبد الكريم هادياسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ

  فقرات نموذج الوصف االكاديمي الموحد للقسم

 

 جامعة بغداد/ كلية العلوم  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلك والفضاء   / المركز علميالالقسم  .2

 Astro-Mathematics  - القلكية الرياضيات اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019 / دكتوراه - الثانيالقصل الدراسي  الفصل / السنة .5

 ساعة  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  

وعملية لغرض تلبية اعداد خريجين متخصصين في مجال علوم الفلك والفضاء يمتلكون مهارات علمية نظرية  

 البلد وبناءيساهمون في خدمة  بكوادر ذات كفاءة عاليةالوزارات والمؤسسات العلمية االخرى احتياجات 

 .اعضاء هيئة تدريسية في المستقبلالمتميزين في هذا المجال ليكونوا الطلبة تشجيع  .2

من خالل تطوير وتحديث المناهج لتالئم التطور  يواالعتماد االكاديمالتعليمية تحقيق الجودة العمل على  .3

 العلمي الحديث

تساعد في اتخاذ إعداد المالكات العلمية المؤهلة لوضع الخطط المتكاملة للمنظمات التي يشرفون عليها والتي  .4

 الصحيحة القرارات

تطوير المهارات الشخصية للطالب القابلة للتحويل مثل االتصال الشفهي والكتابي وعمل الجداول والتعامل . 5

 مع البيانات وتحليلها ، وقيادة العمل الجماعي ، إلخ.

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
 

  االهداف المعرفية -أ

م الفلك لالخاصة بع والنظريات ئ واألسس العلميةالمعرفة والفهم للمباد الحصول علىلبة من طتمكين ال -1أ

       .والفضاء

 .الفلك والفضاءلمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  علىلبة من الحصول طتمكين ال -2أ

 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيسس لألعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول  -3أ

المجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات وتطورعلم الكون ونشوء  ان يستطيع الطالب التعرف على  -4أ

في بنية الكون االساسية ومعرفة وادراك والذرية واالتربة الكونية واالشعاعية والتفاعالت النووية 

 ي وضعت على هذا االساس العلمي الفريدالنظريات والقوانين الت
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 بة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةلالطاعطاء  -1ب

  بالجانب النظري والعملي تحليلالتفكير وبة مهارات اللالطاعطاء  -2ب

والمعلمات الفلكية  المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -3ب

 للدراسة الالزمة والفيزيائية

 طرائق التعليم والتعلم      
 

( بواسطة شاشات Power Pointمن خالل السبورة البيضاء واستخدام ) توضيح وشرح المواد الدراسية .1

(LCD( و )Data Show ) 

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري والعملي تزويد الطلبة بالمعرفة .2

  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .3

 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .4

واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا  للموضوع نظريا  الشرح المبسط والمتسلسل  .5

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض اليصال الفكرة بشكل واضح

 طرائق التقييم      
 

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1

 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظري والعمليQuizالقصيرة )االمتحانات اليومية  .3

وللتقارير  البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .4

 العلمية

وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق  .5

 ذات الصلة بالموضوع ةوالفيزيائي المعادالت الرياضية

 االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري والعملي .6

 االمتحانات الفصلية  النهائية .7
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 

  وبذل الجهود الممكنة للحصول على المعرفة االكاديميةحث الطلبة على االلتزام والمواظبة  -1ج

 التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية -2ج

 تشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليدي -3ج

 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -4ج

 االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهنيتطوير االفكار  -5ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائما" بأمانة و أخالق في كل وتطوير قدرة الطالب  -7ج

 اثناء التواجد في الجامعة وبعدهاتعامالته 

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -8ج

 بعد التخرجلمرحلة ما 

 طرائق التعليم والتعلم   
 

 خالل المحاضرة لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي المحاضرالتفكيرية خالل الشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 تطلب تفسيرات ذاتية بطرق علميةتمتنوعة بالجانب النظري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية األمثلة ضرب .4

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .5

 طرائق التقييم    
 

 علمية رةعن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مها( Quizتحريرية قصيرة )امتحانات يومية . 1

  متنوعة بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري والعملي .4

 تقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتها .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 المادة بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع المكتبة يراجعون الطلبة جعل .7

 . منح كتب الشكر والتقدير والجوائز التقديرية وتثمين جهود الطالب المتميز8
 

 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د      

  تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع -1د

 تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية العلمية للطلبة -2د

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما  االلتزام و تشجيع الطلبة على -3د

 كانت الظروف قاسية وصعبة وعسيرة

 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د

 العنكبوتية، المصادر الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د

 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق صياغته و المكتبة او

وتبادل االراء الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 والمعرفة الفكرية والشخصية وصقل المعلومات الالزمة
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 القدرة على أدارة وتقسيم الوقت والبرامج والبيانات المتعلقة بالموضوع -7د

نهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للم -8د

 تخصصه العلميالطالب الغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

 العلمية  لتطوير امكاناتهم تنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتها -9د

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -10د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3  

Laplace 
Transformation. 

Inverse 
Transformation. 

Linearity 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

2 3  

Theorem 1 
(Linearity of the 

Laplace 
Transformation) 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

3 3  

Theorem 2 
(Existence 
Theorem of 

Laplace 
Transforms) 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

4 3  

Laplace 
Transforms of 

Derivatives and 
Integrals 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

5 3  
Shifting on the s-
Axis, Shifting on 

the t-Axis 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

6 3  Unit Step Function 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

7 3  
Differentiation and 

Integration of 
Transforms 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

8 3  
Convolution. 

Integral Equations 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

9 3  

Partial Functions. 
Systems of 
Differential 
Equations 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

10 3  Periodic Functions 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

11 3  Fourier Series 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

12 3  
Functions of 

Arbitrary Period. 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

13 3  
Determination of 

Fourier Coefficients 
without Integrations 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

14 3  Fourier Integral 
 التعلملوحة  استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية
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15 3  
Orthogonal Series. 

Generalized 
Fourier Series 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

16 3  
Sturm—Liouville 

Problems 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

17 3  
Orthogonal 
Functions 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

 البنية التحتية  .11

 المقررة المطلوبةالكتب  -1

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 
1. Mathematical Methods for physicists, Arfleen. 
 

2. Mathematical Methods for physicists and 
engineers, Collins. 

 

3. Mathematical Methods in the physical science, 
Boas. 

 

4. Advanced engineering Math matics, Kreyszig. 
 

5. Advanced engineering Mathematics, Wylie. 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

 ،.....الخ.

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 
 
 
 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 2020-2019 للعام الدراسي

 بغداد:   اجلامعة 
 العلوم:  ة /املعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2020اتريخ ملء امللف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم املعاون العلمي :      أ.م.د.امحد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

أم 

 اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2019/2020 

الدكتوراه / 

 الفصل الثاني

 Astronomical 

Image 

Compression 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 2الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 Astronomical Image Compression لمادة / المقرروصف 

 أ.د.بشرى قاسماسم التدريسي/ 

 

 

 جامعة بغداد -كليّة العلوم المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الفلك والفضاء     / المركز علميالقسم ال .2

 Astronomical Image Compression    اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2019/2020الفصل الثاني  الفصل / السنة .5

  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وعملية لغرضاعداد خريجين متخصصين في مجال علوم الفلك والفضاء يمتلكون مهارات علمية نظرية .1

 لبلدا وبناءيساهمون في خدمة  بكوادر ذات كفاءة عاليةالوزارات والمؤسسات العلمية االخرى احتياجات تلبية 

 

.أجراء البحوث العلمية التخصصية سواء في القسم أو من خالل المشاركة مع الوزارات والمؤسسات العلمية 2

 االخرى لغرض المساهمة في رفد علوم الفلك والفضاء ومواكبة التطور العلمي في هذا المجال.

علمية المختلفة منها على سبيل المثال وزارة التعليم العالي تقديم االستشارات العلمية للدوائر والمؤسسات ال.3

 والجامعات والعلوم والتكنولوجيا والبيئة ووزارة الشباب وسلطة الطيران المدني والعسكري 

 

 المتميزين في هذا المجال ليكونوا اعضاء هيئة تدريسية في المستقبلالطلبة تشجيع .-4

 

من خالل تطوير وتحديث المناهج لتالئم  يواالعتماد االكاديمة التعليميتحقيق الجودة .العمل على -5

 التطورالعلمي الحديث

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

 بينها وبين وصفالمتاحة. والبد من الربط التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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.إعداد المالكات العلمية المؤهلة لوضع الخطط المتكاملة للمنظمات التي يشرفون عليها والتي تساعد في -6

 اتخاذ القرارات الصحيحة

دراسة علم الفلك الحديث من نظريات وحقائق جديدة لفهم التطور الحاصل في علم الفلك والفضاء ونشوء - 7

 الكون والخصائص الفيزيائية المتعلقة في مختلف الجوانب الفلكية وادراك قدرة الخالق عز وجل في خلق الكون.

 
الشفهي والكتابي وعمل الجداول  تطوير المهارات الشخصية للطالب القابلة للتحويل مثل االتصال -8

 والتعامل مع البيانات وتحليلها ، وقيادة العمل الجماعي ، إلخ

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
لفلك م الالخاصة بع والنظريات ئ واألسس العلميةالمعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال -1أ

 .      والفضاء

 .ضاءالفلك والفلمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  لبة من الحصول علىطتمكين ال -2أ

 .للمبادئ االساسية لعمل التلسكوبات الفلكية بانواعها المختلفةفهم  لبة من الحصول علىطتمكين ال -3أ

 .التلسكوبات الفلكية الغراض الرصد الفلكي فهم في كيفية استخدام لبة من الحصول علىطتمكين ال -4أ

 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول  -5أ

 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -6أ

 . الصور تمثيل طريقة و الفضائي والتردديالتصوير أنظمة و الفضائيةالصور بمعالجة تعريف الطلبة -7أ

علم الكون ونشوء وتطورالمجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات  ان يستطيع الطالب التعرف على -8أ

واالتربة الكونية واالشعاعية والتفاعالت النووية في بنية الكون االساسية ومعرفة وادراك النظريات والقوانين 

 التي وضعت على هذا االساس العلمي الفريد

اوي وتحديد بعده وسرعته وزخمه وكذلك تحويل تعريف الطالب بكيفية ايجاد احدايثات الجرم السم -9أ

 االحداثيات السماوية المعروفة فيما بينها

تمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الصالة واالهلة ومراقبة  -10أ

 حركة الكواكب والقمر والنجوم ورسم بعض الخرائط بهذا الخصوص
  تية الخاصة بالمقرراالهداف المهارا  -ب 

 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء  -1ب

 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -2ب

  ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي والطلبة مهارات تتعلق باعطاء  -3ب

 .ءالفلك والفضااختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول  -4ب

والمعلمات الفلكية  المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -5ب

 للدراسة الالزمة والفيزيائية

ها  البيانات وتحليلتعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع  -6ب

 وعرض المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      

( بواسطة Power Pointمن خالل السبورة البيضاء واستخدام ) توضيح وشرح المواد الدراسية .1

 ( Data Show( و )LCDشاشات )

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري والعملي تزويد الطلبة بالمعرفة .2

  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .3

 لمختلفةا لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .4
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 برية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد فلكية على مدار السنة الدراسيةدعم الدراسة العملية المخت .5

واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا  الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظريا   .6

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض اليصال الفكرة بشكل واضح
مفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض ترجمة المواضيع و ال .7

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة المعالجات الى برامج حاسوبية

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظري والعمليQuizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .3

 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .4
ت لمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالوضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل الع .5

 ذات الصلة بالموضوع والفيزيائية الرياضية
 االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري والعملي .6

 النهائية االمتحانات الفصلية 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 وبذل الجهود الممكنة للحصول على المعرفة االكاديمية  والمواظبةحث الطلبة على االلتزام  -1ج

 التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية -2ج

 تشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليدي -3ج

 االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبةتطوير مهارات البحث في  -4ج

 تطوير االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهني -5ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

ة و أخالق في كل عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائما" بأمانوتطوير قدرة الطالب  -7ج

 تعامالته اثناء التواجد في الجامعة وبعدها

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -8ج

  بعد التخرجلمرحلة ما 

 طرائق التعليم والتعلم   

 المسائل العلمية الرياضيةخالل المحاضرة او المختبر لحل الطلبة مشاركة  .1

  ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلميالتفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق علميةمتنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

اللمعانية و في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة .4

د ورص حركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء النجميولالجرام السماوية لفهم تركيب وقياس المسافات 

 الكواكب ضمن النظام الشمسي وخارجه

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية األمثلة ضرب .5

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .6
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 طرائق التقييم    

 

 علمية رةعن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مها( Quizتحريرية قصيرة )امتحانات يومية 

 متنوعة  بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري والعملي .4

 تقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتها .5

 امتحانات شهرية وفصليةتقييم الطلبة من خالل أجراء  .6

 المادة بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع المكتبة يراجعون الطلبة جعل. 7

   . منح كتب الشكر والتقدير والجوائز التقديرية وتثمين جهود الطالب المتميز8
 

 
 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د

 العلمية للطلبةتثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية  -2د

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما تشجيع الطلبة على االلتزام و  -3د

 كانت الظروف قاسية وصعبة وعسيرة

 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د

 او العنكبوتية، المصادر الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د
 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق صياغته و المكتبة

وتبادل االراء الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 وصقل المعلومات الالزمة والمعرفة الفكرية والشخصية

 القدرة على أدارة وتقسيم الوقت والبرامج والبيانات المتعلقة بالموضوع -7د

تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات  -8د

 تخصصه العلميالطالب الغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

 العلمية  لتطوير امكاناتهم يه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتهاتنب -9د

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -10د

 

 

-    
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 مالتقييطريقة  طريقة التعليم

معرفة  وشرح تفصيلي ما  4 1+2

المقصود باساسبات ضغط 

لصور الرقميه ونظرية 

 شانون 

Basic concept of 

compression, 

Introduction to 

Shannon's 

االمتحانات اليومية  حاسبة

و التحريرية 

 والواجب البيتي

شرح تفصيلي عن انواع  4 3+4

الزوائد في الصور الرقمية 

 النشفيروموديالت 

Encoder-Decoder 

model, Types of 

redundancies, Huffman 

coding,   arithmetic 

coding 

 

االمتحانات اليومية  حاسبة

و التحريرية 

 والواجب البيتي

تفصيلي عن    شرح  4 5+6

انواع تقنيا ت ضغط 

 الصور 

Lossless compression 

of grayscale images 

,Lossy compression, 

some rate-distortion 

theory  

 

االمتحانات اليومية  حاسبة

و التحريرية 

 والواجب البيتي

تعلم كيفية استخدام طريقة  4 7+8

والجيب تمام   KL تحويل 

في ضغظ  المنفصل

 الصور الرقميه

KL- transformation  

Discrete cosine 

transformation 

االمتحانات اليومية  حاسبة

و التحريرية 

 والواجب البيتي

شرح تفصيلي عن  4 9+10

انواع النكميم العددي 

 واالتجاهي

Scalar quantization 

and Vector 

quantization  

 

االمتحانات اليومية  حاسبة

و التحريرية 

 والواجب البيتي

تعلم كيفية استخدام لب  4 11+12

التحويل واجراء تحويل 

امامي وعكسي السترجاع 

الصوره باستخدام تحويل 

 ولش وهادمارد

Walsh and 

Hadamard 

transformations 

االمتحانات اليومية  حاسبة

و التحريرية 

 والواجب البيتي

تعلم كيفية استخدام طريقة  4 13+14

 تحويل فلتر هار في ال

في ضغظ    املوجيي

 الصور الرقميه

Haar Wavelet 

transformations  
 

االمتحانات اليومية  حاسبة

و التحريرية 

 والواجب البيتي
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 البنية التحتية  .10

Ed., nd   ”, 2Compression D. Salomon, “Data الكتب المقررة المطلوبة -1

Springer, New York  

 Computer vision and image processing by المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Scott Umbaugh 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Digital image processing by Gonzalez 

&Woods 

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

 ،.....الخ.
 

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

 
 وخارج العراقداخل المشاركة في المؤتمرات العلمية  .1

 المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والورش العلمية والحلقات الثقافية داخل وخارج العراق  .2

 المشاركة في الزيارات الميدانية للجامعات االخرى .3

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت .4

 اجراء التقييم السنوي لغرض زيادة مستوى االداء نحو االفضل  .5

 وصف كيفية قيام القسم بمتابعة تقدم وتأهيل الطلبة وانجازاتهم ودرجاتهم  .6

 في المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجيةالفاعلة المشاركة   .7

صالها لتسهيل عملية التعليم وايرفع مستوى التعلم و التعليم واالرتقاء به و ذلك بايجاد آليات وأدوات جديدة  .8

 بجودة عالية الكبر شريحة ممكنة من الطلبة.

 تنمية قدرات الطالب العلمية والذهنية للفهم والمعرفة العلمية ضمن مجال التخصص العام والخاص .9
 األطالع على منهاج معالجة الصور الرقميه في بقية الجامعات العربية و األجنبيه الرصينة -10

 
 
 
 

 



 ي3لعلا 12ـ/لاو يلاعلا ,+لع)لا ةرازو  
 ي3ــلعلا ,>;ـــق)لاو فا8ـــــشإلا زاهـــــج  
  يF3داكألا دا3)عالاو ةد;Aلا نا3ض ة8ئاد
          
 
 
 
 

 دھاعملاو تایلكلل يمیداكألا جمانربلا فصو ةرامتسا
 2020-2019 يساردلا ماعلل

 دادغب :   ةعماجلا
 مولعلا  : دهعملا/ ةيلكلا
 ءاضفلاو كلفلا :   يملعلا مسقلا
 1/10/2020  : فلملا ءلم خير@

 
 

 
 : عيقوتلا      : عيقوتلا
 مظاك رباج دلاخ .د .م .أ: يملعلا نواعملا مسا               ناملس قازرلا دبع دمحا.د.م.أ : مسقلا سيئر مسا
 : خيراتلا        : خيراتلا

 
 

  لبق نم فلملا قـقد
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 جھنملا تاراھم ططخم

	مییقتلل ةعضاخلا جمانربلا نم ةیدرفلا ملعتلا تاجرخمل ةلباقملا تاعبرملا يف ةراشا عضو ىجری

	جمانربلا نم ةبولطملا ملعتلا تاجرخم	

 زمر	ىوتسملا / ةنسلا
 يساسأ	ررقملا مسا	ررقملا

	يرایتخا مأ
 ةیتاراھملا فادھالا	ةیفرعملا فادھالا

	جمانربلاب ةصاخلا
 ةینادجولا فادھالا

	ةیمیقلاو

 ةیلیھأتلاو ةماعلا تاراھملا
 ةلوقنملا

 ةیلباقب ةقلعتملا ىرخألا تاراھملا(
	)يصخشلا روطتلاو فیظوتلا

	4د	3د	2د	1د	4ج	3ج	2ج	1ج	4ب	3ب	2ب	1ب	4أ	3أ	2أ	1أ
2019-2020 

 لصفلا
 لوألا يساردلا

PhD 

	English	
Language	

	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	يساسا

																			

																				
																			

																				
																			

																				
																			



 

		2 ةحفصلا	
		

 ررقملا فصو جذومن

 لوالا يساردلا لصفلا/ هاروتكدلا/ ایلعلا تاساردلا/ ةیزیلكنالا ةغللا : ةدامل ررقملا فصو

 نیسحلا دبع لاما .د.م /يسیردتلا مسا

 نم ةدافتسالاب ةداملا سردم لبق نم ررقملا فصو جذومنلا اذھ ئلمی //ةماھ ةظحالم****
  مسقلل دحوملا يمیداكالا فصولا جذومن تارقف

 

	ةیمیلعتلا ةسسؤملا .1
 دادغب ةعماج

	زكرملا / يملعلا مسقلا .2
 مولعلا ةیلك /ءاضفلاو كلفلا مسق 

	Language	English	ررقملا زمر / مسا .3

	يروضح	ةحاتملا روضحلا لاكشأ .4

	))2019-2020	PhD/	-لوألا لصفلا	ةنسلا / لصفلا .5

 ةعاس	15	)يلكلا( ةیساردلا تاعاسلا ددع .6

	1/10/2020	 فصولا اذھ دادعإ خیرات .7

	ررقملا فادھأ .8

 ھملعت ام ىلع دیكاتلا لالخ نم ةیزیلكنالا ةغللا يف بلاطلل يوق ساسا ءانب ىلا فدھی ررقملا اذھ .1

 لكشب ةیزیلكنالا ةغللا ملع يف ثدحتسا ام لك اھل افاضم ةقباسلا ةیساردلا لحارملا يف بلاطلا

	.طسبمو سلس
 يطاعتلاب بلاطلا ىوتسم عفر يف بصیل ةیوغللا ھتایناكماو ھتراھم ریوطت يف عفاد بلاطلا يطعی .2

 ةینورتكلالا عقاوملاو ةیملعلا رداصملا عم كلذكو ةیزیلكنالا ةغللاب ةاطعملا ةیساردلا داوملا مھف و

	.عرساو قداو لھسا لكشب
 يعماجلا بلاطلا تالھؤم عم مجسنی امب ةایحلا تالاجم ةفاك يف ةغللا مادختسا يف بلاطلا نكمی .3

 شیعلل قئاعب سیل ةیزیلكنالا ةغللا حبصت ثیح ةفلتخملا ملاعلا لود يف يعماجلا بلاطلاب ةوسا

	.ىرخألا تاعمتجملا عم يطاعتلاو

 اھقیقحت بلاطلا نم ةعقوتملا ملعتلا تاجرخمو ررقملا صئاصخ مھألً ایضتقمً ازاجیإ اذھ ررقملا فصو رفوی
 فصو نیبو اھنیب طبرلا نم دبالو .ةحاتملا ملعتلا صرف نم ىوصقلا ةدافتسالا ققح دق ناك اذإ امعً انھربم
	.جمانربلا



 

		3 ةحفصلا	
		

	مییقتلاو ملعتلاو میلعتلا قئارطو ررقملا تاجرخم .9

	 ةیفرعملا فادھالا -أ
 ءاضفلاو كلفلا لاجم ةصاخو ةیملعلا تالاجملا يف ةیزیلكنالا ةغللا مادختسا يف بلاطلا تاراھم ریوطت  -1أ
 .ىرخالاةایحلا تالاجمو
 دمتعت يتلاو ءاضفلاو كلفلا صاصتخا يف ةمدقتملاو ةثیدحلا ةیملعلا عیضاوملل مھف ىلع ةبلطلا نیكمت -2أ
 .ىرخألا ةیملعلا تاعمتجملا عم يفرعملا لدابتلاو لصاوتلا نم ھنكمت يلاتلابو ةیزیلكنإلا ةغللا

 دیدج لك ةفاضاو ةقباسلا ةیساردلا لحارملا يف ھملعت ام لامكاب ةیزیلكنالا ةغللا بلاطلا ملعتی نا -3أ
 .ھتامولعمل

 مولع لثم ةمدقتملا مولعلا يف لئاھلا روطتلا عم يطاعتلل ةبلطلا لھؤی نیصر يوغل جھنم ةبلطلا ءاطعا -4أ  
  .كلفلاو ءاضفلا

 	
  ررقملاب ةصاخلا ةیتاراھملا فادھالا  - ب

 مادختسالا لالخ نم تالاجملا فلتخم يف اھفیظوتو ةیزیلكنالا ةغللا يف مالكلا ءازجا ىلع فرعتلا - 1ب       
 .ءاضفلاو كلفلا لاجم لثم يمیداكالا تالاجملا يف ةصاخو عامتسالاو قطنلاو ةباتكلا يف حیحصلا
 اھیلع ةئراطلا تاریغتملا عم اھتنراقمو ةیزیلكنالا ةغللا لاجم يف دیدج لك ةفرعم ىلع بلاطلا ثح  - 2ب      
 .ةیزیلكنالاب ةقطانلا لودلا يف
 ةغللا تادرفمل ةعسومو ةصصختم ةسارد قیرط نع ملعلا اذھ يف مدقتملا ثحبلا ىلع بلاطلا میلعت  - 3ب     
   .ةیزیلكنالا

	.ةیلمعو ةیرظن ةیصصخت ةیملع تاراھم ةبلطلا ءاطعا -4ب
	 ملعتلاو میلعتلا قئارط     

 
 ةطساوب )Power Point( مادختساو ءاضیبلا ةروبسلا لالخ نم ةیساردلا داوملا حرشو حیضوت .1

  .)LCD( تاشاش
 . يساردلا جھنملاب ةقلعتملا ةیتیبلا تابجاولا لالخ نم ةفرعملاب ةبلطلا دیوزت .2
	ةفلتخملا ةینورتكلالا عقاوملا ةرایز ىلع مھعیجشت لالخ نم ةبلطلل ةیملعلا ةفرعملا معدو ھیجوتو نیسحت .3
 ایلمع اھقیبطتو ةبوعصلا ثیح نم عیضاوملاب لاسرتسالاوً ایرظن عوضوملل لسلستملاو طسبملا حرشلا .4

	. حضاو لكشب ةركفلا لاصیال

	 مییقتلا قئارط     
  ةرشابملا ةیھفشلا ةلئسالا حرط .1
  ةیمویلا تابجاولاو ةیملعلاریراقتلا .2
 . )Quiz( ةریصقلا ةیمویلا تاناحتمالا .3
 .)ةددعتملا تارایخلاو ةعونتملا ةلئسالا تاذ( ةیرھشلا تاناحتمالا .4
 .ةیئاھنلا  ةیلصفلا تاناحتمالا .5

 ةیمیقلاو ةینادجولا فادھالا -ج
  ةیمیداكالا ةفرعملا ىلع لوصحلل ةنكمملا دوھجلا لذبو ةبظاوملاو مازتلالا ىلع ةبلطلا ثح -1ج
 ةیملعلا ةداملا لبقت ىلع مھزیفحت ضرغل ةبلطلا عم ءانبلاو يباجیالا لعافتلا -2ج
 يدیلقتلا ظفحلا جھنم نع داعتبالاو فداھلا يملعلا ثحبلاو ریكفتلا ریوطت ىلع ةبلطلا عیجشت -3ج
 ةبلطلل يفرعملا قفالا عیسوتل تینرتنالا يف ثحبلا تاراھم ریوطت -4ج
 يلاثملادیجلا  كولسلاو ةیعماجلا میقلا باستكا ىلع بلاطلا ةیصخش لقص-5ج



 

		4 ةحفصلا	
		

 

	 ملعتلاو میلعتلا قئارط  
 حیحص لكشب ةغللا مادختساب ةشقانملاو راوحلا ةیفیكو ةرضاحملا ءانثا تاشقانملا يف بلاطلا ةمھاسم .1

	. دعاوقلا فیظوتو لمجلاو غیصلا ءانب لالخ نم
  .ةیوغللا ھتراھم ریوطت ىلع ةبلطلا عیجشتل ةرضاحملا لالخ ةیھفشلا ةلئسالا نم ةعومجم حرط .2
 . ةعونتم ةیتیب تابجاو ةبلطلا ءاطعأ .3
 حور زیزعت وأ ملعلا ةمعن ریدقت وأ ةوخإلا حورب مازتلالل ةبلطلا عیجشتل ةیحیضوتلا ةلثمألا برض .4

 نواعتلا
 ھتقث زیزعتل ھئالمزل   ةیزیلكنالا ةغللابو بجاولا نم طیسب ءزج حرشب مایقلاب بلاطلل ةصرف ءاطعأ .5

 .سفنلاب

	 مییقتلا قئارط   
 . )Quiz( ةریصق ةیریرحت ةیموی تاناحتما .1

  .ةعونتم ةیھفش ةیموی تاناحتما .2

 .ةبلطلل ةیمویلا تاطاشنلاو ةیتیبلا تابجاولل تاجرد ءاطعاو مییقت .3

 ةیلصفو ةیرھش تاناحتما ءارجأ لالخ نم ةبلطلا مییقت .4

 ةداملا تاعوضومب ةلصلا تاذ ةیملعلا عجارملاو رداصملا ىلع عالطالل ةبتكملا نوعجاری ةبلطلا لعج .5

 .) يصخشلا روطتلاو فیظوتلا ةیلباقب ةقلعتملا ىرخألا تاراھملا ( ةلوقنملا ةیلیھأتلاو ةماعلا  تاراھملا - د
 عمتجملا ةمدخو يعامجلا لمعلا ىلع ةبلطلا زیفحت-1د
 ةبلطلل ةیملعلا ةیصخشلا ریوطتو معد يلاتلابو نیرخالا ءاملعلا رود نیمثت-2د
 ةیملعلا مھتاناكما ریوطتل اھتشقانمو ةیوفشلا  مھتاباجا يف ةدوجوملا ءاطخالا ىلع بالطلا ھیبنت -3د
  .تابجاولاو ریراقتلا دادعا  يف ةثیدحلا اصوصخو ةیملعلا رداصملا ضعب ىلع دامتعالا ىلع ةبلطلا عیجشت-4د 
 .ةیملعلاو ةیفرعملا اھتیمھا ىلع فرعتلاو ةیوغللا تادرفملل ةماعلا سسالا حیضوت -5د
 .فیظوتلا ضارغال بلاطلا دادعال ةیتاذلا تاراھملا عیجشت -6د
 .يملعلا ردصملا عم لماعتلاو يملعلا ثحبلا  ةیفیك بلاطلا میلعت -7د
	



 

		5 ةحفصلا	
		

	ررقملا ةینب .10

 / ةدحولا مسا	ةبولطملا ملعتلا تاجرخم	تاعاسلا	عوبسألا
	مییقتلا ةقیرط	میلعتلا ةقیرط	عوضوملا وأ

1	
1 
	

READING SKILLS 
(EFFECTIVE READING) 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ( ملعتلا ةحولو

 )ةروبسلا

 تاناحتمالا
 و ةیریرحتلا

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

2	

1	

LANGUAGE FOR 
WRITING(COMPARING 
AND CONTRASTING)+ 
WRITING SKILLS 
(CHECKING YOUR 
WRITING) 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ( ملعتلا ةحولو

 )ةروبسلا
 تاناحتمالا
 و ةیریرحتلا

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

3	
1	

VOCABULARY 
DEVELOPMENT 
(USING DICTIONARY) 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ( ملعتلا ةحولو

 )ةروبسلا

 تاناحتمالا
 و ةیریرحتلا

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

4	
1	

READING 
SKILLS(PREDICTING 
CONTENT,TOPIC 
SENTENCES) 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ( ملعتلا ةحولو

 )ةروبسلا

 تاناحتمالا
 و ةیریرحتلا

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

5	

1	

LANGUAGE FOR 
WRITING(REPHRASING)
+ WRITING SKILLS 
(DEVELOPING A 
PRAGRAPH) 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ( ملعتلا ةحولو

 )ةروبسلا

 تاناحتمالا
 و ةیریرحتلا

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

6 
1 Monthly exam English 

Language 
 يروضح

 

7	
1	

VOCABULARY 
DEVELOPMENT(RECO
RDING VOCABULARY) 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ملعتلا ةحولو

 )ةروبسلا(

 تاناحتمالا
 و ةیریرحتلا

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

8	
1	

READING 
SKILLS(PARAGRAPH 
PURPOSE,TEXT 
COHESION 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ( ملعتلا ةحولو

 )ةروبسلا

 تاناحتمالا
 و ةیریرحتلا

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

9	

1	

RESEARCH (USING 
REFRENCE MATERIAL) 
+WRITING 
SKILLS(SELECTING 
INFORMATION 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ( ملعتلا ةحولو

 )ةروبسلا

 تاناحتمالا
 و ةیریرحتلا

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

10	

1	

VOCABULARY 
DEVELOPMENT(COLL
OCTIONS) 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ( ملعتلا ةحولو

 )ةروبسلا

 تاناحتمالا
 و ةیریرحتلا

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

11	
1	

READING 
SKILLS(FINDING 
INFORMATION FROM 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ( ملعتلا ةحولو

 )ةروبسلا

 تاناحتمالا
 و ةیریرحتلا



 

		6 ةحفصلا	
		

	 ةیتحتلا ةینبلا .11

	“Headway	Curnick,	Lesley	and	Philpot	Sarah	ةبولطملا ةررقملا بتكلا -1
(English	course),Academic	skills(reading,	
writing,	and	study	skills,”	level	3,	student’s	
book	,OXFORD	UNIVERSITY	PRESS	

 ةبتكملا يف ةدوجوملا ةدیدعلا ةیوغللا بتكلاو رداصملا مادختسا	)رداصملا( ةیسیئرلا عجارملا -2
	.ةینورتكلالا عقاوملا ىلعو تاعماجلا

 اھب ىصوی يتلا عجارملاو بتكلا )أ
	 ).....، ریراقتلا، ةیملعلا تالجملا(

 ىلعو تاعماجلا ةبتكملا يف ةدوجوملا ةديدعلا ةيوغللا بتكلاو رداصملا مادختسا
	.ةينورتكلالا عقاوملا

 تینرتنالا عقاوم، ةینورتكلالا عجارملا )ب
 .خلا.....،

	 يرظنلا ءزجلل  اھب ةقوثوملا  ةینورتكلالا عجارملا مادختسا
	<BBC لل يوغللا عقوملا اھنمض نم ةیملعلا ةداملل

 

	يساردلا ررقملا ریوطت ةطخ .12
	
 ةثیدحلاو ةنیصرلا ةینورتكلالا بتكلا جارختساو تامولعملا ةینقتل رمتسملا مادختسالاو عالطالا
 ةغللا يف  لصاحلاریبكلا روطتلا ةبكاوم نمضی امب ایونس تاررقملاو تادرفملا ثیدحتو
	.ةیزیلكنالا

MORE THAN ONE 
SOURCE,IDETIFYING 
LANGUAGE FOR 
REPHRASING) 

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

12 
1 

Monthly exam English 
Language 

 يروضح
 

13	

1	

LANGUAGE FOR 
WRITING 
(INTRODUCTION AND 
CONCLUSION) 
+WRITING SKILLS 
(INTRODUCTIONS, 
DEVELOPING THESIS 
STATEMENT 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ( ملعتلا ةحولو

 تاناحتمالا )ةروبسلا
 و ةیریرحتلا

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

14	

1	

VOCABULARY 
DEVELOPMENT 
(COMPOUND NOUNS, 
COMPOUND 
ADJECTIVE) 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ( ملعتلا ةحولو

 )ةروبسلا

 تاناحتمالا
 و ةیریرحتلا

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

15	

1	

READING SKILLS 
(DISTINGUISHING 
BETWEEN FACTS, 
SPECULATION,AND 
REPORTED OPINIONS) 

English 
Language 

 ضرعلا ةشاش
 ( ملعتلا ةحولو

 )ةروبسلا

 تاناحتمالا
 و ةیریرحتلا

 ةیعمسلاو ةیوفشلا
 ةیتیبلا تابجاولاو

16 
	1	Final Exam. first Semester English 

Language 
 يروضح

 



 

		7 ةحفصلا	
		

 



 ي3لعلا 12ـ/لاو يلاعلا ,+لع)لا ةرازو  
 ي3ــلعلا ,>;ـــق)لاو فا8ـــــشإلا زاهـــــج  
  يF3داكألا دا3)عالاو ةد;Aلا نا3ض ة8ئاد
          
 
 
 
 

 دھاعملاو تایلكلل يمیداكألا جمانربلا فصو ةرامتسا
 2020-2019 يساردلا ماعلل

 دادغب :   ةعماجلا
 مولعلا  : دهعملا/ ةيلكلا
 ءاضفلاو كلفلا :   يملعلا مسقلا
 1/10/2020  : فلملا ءلم خير@

 
 

 
 : عيقوتلا      : عيقوتلا
 مظاك رباج دلاخ .د .م .أ: يملعلا نواعملا مسا               ناملس قازرلا دبع دمحا.د.م.أ : مسقلا سيئر مسا
 : خيراتلا        : خيراتلا

 
 

  لبق نم فلملا قـقد
 يعماجلا ءادألاو ةدوجلا نامض ةبعش
 :يعماجلا ءادألاو ةدوجلا نامض ةبعش ريدم مسا
                  /     /     خيراتلا
  عيقوتلا

 ديمعلا ديسلا ةقداصم

 



 

		1 ةحفصلا	
		

 

 

 جھنملا تاراھم ططخم

	مییقتلل ةعضاخلا جمانربلا نم ةیدرفلا ملعتلا تاجرخمل ةلباقملا تاعبرملا يف ةراشا عضو ىجری

	جمانربلا نم ةبولطملا ملعتلا تاجرخم	

 زمر	ىوتسملا / ةنسلا
 يساسأ	ررقملا مسا	ررقملا

	يرایتخا مأ
 ةیتاراھملا فادھالا	ةیفرعملا فادھالا

	جمانربلاب ةصاخلا
 ةینادجولا فادھالا

	ةیمیقلاو

 ةیلیھأتلاو ةماعلا تاراھملا
 ةلوقنملا

 ةیلباقب ةقلعتملا ىرخألا تاراھملا(
	)يصخشلا روطتلاو فیظوتلا

	4د	3د	2د	1د	4ج	3ج	2ج	1ج	4ب	3ب	2ب	1ب	4أ	3أ	2أ	1أ
 ةلحرملا/2019-2020

 يساردلا لصفلا/ةعبارلا
	لوالا

AS 417	English	
Language	

	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	يساسا

																			
																				

																			
																				

																			
																				

																			



 

	
		2 ةحفصلا

		

 ررقملا فصو جذومن

 لوالا يساردلا لصفلا/ ةعبارلا ةلحرملا/ ةیزیلكنالا ةغللا / ةدامل ررقملا فصو

 نیسحلا دبع لاما .د.م /يسیردتلا مسا

 نم ةدافتسالاب ةداملا سردم لبق نم ررقملا فصو جذومنلا اذھ ئلمی //ةماھ ةظحالم****
  مسقلل دحوملا يمیداكالا فصولا جذومن تارقف

 

 دادغب ةعماج	ةیمیلعتلا ةسسؤملا .1

 مولعلا ةیلك /ءاضفلاو كلفلا مسق 	زكرملا / يملعلا مسقلا .2

	Language	English	ررقملا زمر / مسا .3

	ينورتكلا+يروضح	ةحاتملا روضحلا لاكشأ .4

	)2020-2019(	/	لوألا لصفلا	ةنسلا / لصفلا .5

 ةعاس  	15	)يلكلا( ةیساردلا تاعاسلا ددع .6

	1/10/2020	 فصولا اذھ دادعإ خیرات .7

	ررقملا فادھأ .8

 ھملعت ام ىلع دیكاتلا لالخ نم ةیزیلكنالا ةغللا يف بلاطلل يوق ساسا ءانب ىلا فدھی ررقملا اذھ .1
 لكشب ةیزیلكنالا ةغللا ملع يف ثدحتسا ام لك اھل افاضم ةقباسلا ةیساردلا لحارملا يف بلاطلا

	.طسبمو سلس
 يطاعتلاب بلاطلا ىوتسم عفر يف بصیل ةیوغللا ھتایناكماو ھتراھم ریوطت يف عفاد بلاطلا يطعی .2

 ةینورتكلالا عقاوملاو ةیملعلا رداصملا عم كلذكو ةیزیلكنالا ةغللاب ةاطعملا ةیساردلا داوملا مھف و
	.عرساو قداو لھسا لكشب
 يعماجلا بلاطلا تالھؤم عم مجسنی امب ةایحلا تالاجم ةفاك يف ةغللا مادختسا يف بلاطلا نكمی .3

 شیعلل قئاعب سیل ةیزیلكنالا ةغللا حبصت ثیح ةفلتخملا ملاعلا لود يف يعماجلا بلاطلاب ةوسا
	.ىرخألا تاعمتجملا عم يطاعتلاو

 اھقیقحت بلاطلا نم ةعقوتملا ملعتلا تاجرخمو ررقملا صئاصخ مھألً ایضتقمً ازاجیإ اذھ ررقملا فصو رفوی
 فصو نیبو اھنیب طبرلا نم دبالو .ةحاتملا ملعتلا صرف نم ىوصقلا ةدافتسالا ققح دق ناك اذإ امعً انھربم
	.جمانربلا



 

	
		3 ةحفصلا

		

	مییقتلاو ملعتلاو میلعتلا قئارطو ررقملا تاجرخم .9

	 ةیفرعملا فادھالا -أ
 ءاضفلاو كلفلا لاجم ةصاخو ةیملعلا تالاجملا يف ةیزیلكنالا ةغللا مادختسا يف بلاطلا تاراھم ریوطت  -1أ
 .ىرخالاةایحلا تالاجمو
 دمتعت يتلاو ءاضفلاو كلفلا صاصتخا يف ةمدقتملاو ةثیدحلا ةیملعلا عیضاوملل مھف ىلع ةبلطلا نیكمت -2أ
 .ىرخألا ةیملعلا تاعمتجملا عم يفرعملا لدابتلاو لصاوتلا نم ھنكمت يلاتلابو ةیزیلكنإلا ةغللا

 دیدج لك ةفاضاو ةقباسلا ةیساردلا لحارملا يف ھملعت ام لامكاب ةیزیلكنالا ةغللا بلاطلا ملعتی نا -3أ
 .ھتامولعمل

 مولع اھنمو ةفلتخملا مولعلا يف لىاھلا روطتلا عم يطاعتلل ةبلطلا لھؤی نیصر يوغل جھنم ةبلطلا ءاطعا -4أ
 . كلفلا و ءاضفلا

  ررقملاب ةصاخلا ةیتاراھملا فادھالا  - ب
 مادختسالا لالخ نم تالاجملا فلتخم يف اھفیظوتو ةیزیلكنالا ةغللا يف مالكلا ءازجا ىلع فرعتلا - 1ب       
 .ءاضفلاو كلفلا لاجم لثم يمیداكالا تالاجملا يف ةصاخو عامتسالاو قطنلاو ةباتكلا يف حیحصلا
 اھیلع ةئراطلا تاریغتملا عم اھتنراقمو ةیزیلكنالا ةغللا لاجم يف دیدج لك ةفرعم ىلع بلاطلا ثح  - 2ب      
 .ةیزیلكنالاب ةقطانلا لودلا يف
 ةغللا تادرفمل ةعسومو ةصصختم ةسارد قیرط نع ملعلا اذھ يف مدقتملا ثحبلا ىلع بلاطلا میلعت  - 3ب     
	  .ةیزیلكنالا

 مھفو ةعباتمو يفرعملا لدابتلا لالخ نم كلفلاو ءلضفلا لاجمب قلعتت ةیملعو ةیوغل تاراھم ةبلطلا ءاطعا -4ب
 .تالاجملا ةفاك يف ةیملعلا تاروطتلا
	

	 ملعتلاو میلعتلا قئارط     
 

 ةطساوب )Power Point( مادختساو ءاضیبلا ةروبسلا لالخ نم ةیساردلا داوملا حرشو حیضوت .1
  .)LCD( تاشاش
 ىلا ھفاضالاب ةءارقلاو ملكتلاو عامتسالا لالخ نم ةغللا فیظوتو مادختسا يف ةیمیلعت  جمارب دادعا .2

 .ةفرعملا عیسوت فدھب بلاطلل ىطعت يتلا ةیتیبلا تابجاولا
	ةفلتخملا ةینورتكلالا عقاوملا ةرایز ىلع مھعیجشت لالخ نم ةبلطلل ةیملعلا ةفرعملا معدو ھیجوتو نیسحت .3
 ایلمع اھقیبطتو ةبوعصلا ثیح نم عیضاوملاب لاسرتسالاوً ایرظن عوضوملل لسلستملاو طسبملا حرشلا .4

	. حضاو لكشب ةركفلا لاصیال

	 مییقتلا قئارط     
  ةرشابملا ةیھفشلا ةلئسالا حرط .1
  ةیمویلا تابجاولاو ةیملعلاریراقتلا .2
 . )Quiz( ةریصقلا ةیمویلا تاناحتمالا .3
 يف بلاطلل ةءارجلا ةءاطعال  ةرضاحملا لخاد  ةبلطلا نیب ةلدابتم تاراوح قلخو ةعونتملا ةلئسالا حرط .4

	.ةیمویلا ةایحلا تالاجم يف ىتح ةغللا مادختسا
 .)ةددعتملا تارایخلاو ةعونتملا ةلئسالا تاذ( ةیرھشلا تاناحتمالا .5
 .ةیئاھنلا  ةیلصفلا تاناحتمالا .6



 

	
		4 ةحفصلا

		

 

 ةیمیقلاو ةینادجولا فادھالا -ج
  ةیمیداكالا ةفرعملا ىلع لوصحلل ةنكمملا دوھجلا لذبو ةبظاوملاو مازتلالا ىلع ةبلطلا ثح -1ج
 ةیملعلا ةداملا لبقت ىلع مھزیفحت ضرغل ةبلطلا عم ءانبلاو يباجیالا لعافتلا -2ج
 يدیلقتلا ظفحلا جھنم نع داعتبالاو فداھلا يملعلا ثحبلاو ریكفتلا ریوطت ىلع ةبلطلا عیجشت -3ج
 ةبلطلل يفرعملا قفالا عیسوتل تینرتنالا يف ثحبلا تاراھم ریوطت -4ج
 يلاثملادیجلا  كولسلاو ةیعماجلا میقلا باستكا ىلع بلاطلا ةیصخش لقص-5ج
    .ةیملعلا داوملا باعیتساو مھف يف ةیزیلكنالا ةغللا ةیمھاب بلاطلا میلعت-6ج

	 ملعتلاو میلعتلا قئارط  
 حیحص لكشب ةغللا مادختساب ةشقانملاو راوحلا ةیفیكو ةرضاحملا ءانثا تاشقانملا يف بلاطلا ةمھاسم .1

	. دعاوقلا فیظوتو لمجلاو غیصلا ءانب لالخ نم
 ملعلاو عمتجملا سمت عیضاومل اھنم قالطنالاو تارضاحملا لالخ ةیراوحل ةلئسألا نم ةعومجم حرط .2

 ةدیدج تادرفم ملعتو ةیزیلكنالا ةغللا مادختسال بلاطلا دعاست يملعلا صاصتخالا عیضاوم ةصاخو
   .ةیزیلكنالا ةغللا مادختساب مھراكفاو مھئارآ حیضوتو ریبعتلل

 .ةعونتم ةیتیب تابجاو ةبلطلا ءاطعأ .3

 حور زیزعت وأ ملعلا ةمعن ریدقت وأ ةوخإلا حورب مازتلالل ةبلطلا عیجشتل ةیحیضوتلا ةلثمألا برض .4
 نواعتلا

 ھتقث زیزعتل ھئالمزل   ةیزیلكنالا ةغللابو بجاولا نم طیسب ءزج حرشب مایقلاب بلاطلل ةصرف ءاطعأ .5
 .سفنلاب

	 مییقتلا قئارط   
 . )Quiz( ةریصق ةیریرحت ةیموی تاناحتما .1
  .ةعونتم ةیھفش ةیموی تاناحتما .2
 .ةبلطلل ةیمویلا تاطاشنلاو ةیتیبلا تابجاولل تاجرد ءاطعاو مییقت .3
 ةیلصفو ةیرھش تاناحتما ءارجأ لالخ نم ةبلطلا مییقت .4
 ةداملا تاعوضومب ةلصلا تاذ ةیملعلا عجارملاو رداصملا ىلع عالطالل ةبتكملا نوعجاری ةبلطلا لعج .5

 .) يصخشلا روطتلاو فیظوتلا ةیلباقب ةقلعتملا ىرخألا تاراھملا ( ةلوقنملا ةیلیھأتلاو ةماعلا  تاراھملا - د
 عمتجملا ةمدخو يعامجلا لمعلا ىلع ةبلطلا زیفحت-1د
 ةبلطلل ةیملعلا ةیصخشلا ریوطتو معد يلاتلابو نیرخالا ءاملعلا رود نیمثت-2د
 ةیملعلا مھتاناكما ریوطتل اھتشقانمو ةیوفشلا  مھتاباجا يف ةدوجوملا ءاطخالا ىلع بالطلا ھیبنت -3د
  .تابجاولاو ریراقتلا دادعا  يف ةثیدحلا اصوصخو ةیملعلا رداصملا ضعب ىلع دامتعالا ىلع ةبلطلا عیجشت-4د 
 .ةیملعلاو ةیفرعملا اھتیمھا ىلع فرعتلاو ةیوغللا تادرفملل ةماعلا سسالا حیضوت -5د
 .فیظوتلا ضارغال بلاطلا دادعال ةیتاذلا تاراھملا عیجشت -6د
 .يملعلا ردصملا عم لماعتلاو يملعلا ثحبلا  ةیفیك بلاطلا میلعت -7د
	



 

	
		5 ةحفصلا

		

	ررقملا ةینب .10

 وأ / ةدحولا مسا	ةبولطملا ملعتلا تاجرخم	تاعاسلا	عوبسألا
	مییقتلا ةقیرط	میلعتلا ةقیرط	عوضوملا

1	
2 
	

	English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا

2	2		English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا

3	2	 	English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا

4	2		English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا

5	2		English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا

6 

2 

Monthly exam English	
Language 

 تاناحتمالا ينورتكلا
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
 ةیملعلا

7	2		English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا

8	2		English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا

9	2	

	

English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا



 

	
		6 ةحفصلا

		

	 ةیتحتلا ةینبلا .11

-upper	headway	“New	soars,	John	and	Liz	ةبولطملا ةررقملا بتكلا -1
intermediate,”	student’s	book	,OXFORD	
UNIVERSITY	PRESS	

	

 ةبتكملا يف ةدوجوملا ةدیدعلا ةیوغللا بتكلاو رداصملا مادختسا	)رداصملا( ةیسیئرلا عجارملا -2
	.ةینورتكلالا عقاوملا ىلعو تاعماجلا

 اھب ىصوی يتلا عجارملاو بتكلا )أ
	 ).....، ریراقتلا، ةیملعلا تالجملا(

 ىلعو تاعماجلا ةبتكملا يف ةدوجوملا ةديدعلا ةيوغللا بتكلاو رداصملا مادختسا
	.ةينورتكلالا عقاوملا

 تینرتنالا عقاوم، ةینورتكلالا عجارملا )ب
 .خلا.....،

	 يرظنلا ءزجلل  اھب ةقوثوملا  ةینورتكلالا عجارملا مادختسا
	<BBC لل يوغللا عقوملا اھنمض نم ةیملعلا ةداملل

 

	يساردلا ررقملا ریوطت ةطخ .12

10	2		English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا

11	2		English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا

12 

2 

Monthly exam English	
Language 

 تاناحتمالا ينورتكلا
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
 ةیملعلا

13	2		English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا

14	2		English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا

15	2		English	
Language	

 تاناحتمالا	ينورتكلاو يروضح
 ةینورتكلالا
 يتیبلا بجاولاو

 ریراقتلا و
	ةیملعلا

16 

	3	Final Exam. first 
Semester	

English	
Language	

 ينورتكلا
	



 

	
		7 ةحفصلا

		

	
 ةثیدحلاو ةنیصرلا ةینورتكلالا بتكلا جارختساو تامولعملا ةینقتل رمتسملا مادختسالاو عالطالا
 ةغللا يف  لصاحلاریبكلا روطتلا ةبكاوم نمضی امب ایونس تاررقملاو تادرفملا ثیدحتو
	.ةیزیلكنالا
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 1الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
 االهداف المهاراتية

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 المطورة الفلكية بصريات :لمادة وصف المقرر

 أ.م.د.رائد نوفي حساناسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ

  فقرات نموذج الوصف االكاديمي الموحد للقسم

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية العلوم / قسم الفلك والفضاء / المركز علميالقسم ال .2

 بصريات فلكية مطورة اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019/االولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اصحاب تخصص دقيق في موضوع البصريات المطورة المتميزين في هذا المجال ليكونوا الطلبة تشجيع  .1

السريع في موضوع البصريات خالل تطوير وتحديث المناهج لتالئم التطور من  الرصانة العلميةتحقيق العمل على  .2

 المطورة.

 يعملون معها.التي  للمجاميع البحثيةالعلمية المؤهلة لوضع الخطط المتكاملة  إعداد االمكانيات .3

ي علم دراسة علم الفلك الحديث من نظريات وحقائق جديدة لفهم التطور الحاصل فربط موضوع البصريات الفلكية المطورة ب .4

  الفلك والفضاء ونشوء الكون.
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -1أ

 . الصور تمثيل طريقة و الفضائي والتردديالتصوير أنظمة و الفضائيةالصور بمعالجة تعريف الطلبة -2أ

علم الكون ونشوء وتطورالمجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات واالتربة الكونية  ان يستطيع الطالب التعرف على -3أ

واالشعاعية والتفاعالت النووية في بنية الكون االساسية ومعرفة وادراك النظريات والقوانين التي وضعت على هذا االساس 

 العلمي الفريد

اوي وتحديد بعده وسرعته وزخمه وكذلك تحويل االحداثيات السماوية تعريف الطالب بكيفية ايجاد احدايثات الجرم السم -4أ

 المعروفة فيما بينها

تمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الصالة واالهلة ومراقبة حركة الكواكب والقمر  -5أ

 والنجوم ورسم بعض الخرائط بهذا الخصوص

 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -6أ

  
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء - 1ب

 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -2ب

  ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق بالطلبة مهارات اعطاء  -3ب

 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول  -4ب

 والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -5ب

 للدراسة مةالالز

  

 طرائق التعليم والتعلم      

ترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض المعالجات  .1

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة الى برامج حاسوبية

 المختلفة زيارة المواقع االلكترونيةلطلبة من خالل تشجيعهم على ودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .2

 دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد فلكية على مدار السنة الدراسية .3

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري  تزويد الطلبة بالمعرفة .4

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير .5

 طرائق التقييم      

 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .1

 ( في الجانب النظري والعمليQuizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .2

 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .3
الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية  .4

 ذات الصلة بالموضوع والفيزيائية الرياضية
 .االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري  .5

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليديتشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي -1ج

 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -2ج

 تطوير االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهني -3ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -4ج



 

 
 4الصفحة 

 
  

كل تعامالته اثناء  عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائما" بأمانة و أخالق فيوقدرة الطالب  تطوير -5ج

 التواجد في الجامعة وبعدها

لمرحلة ما بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -6ج

  بعد التخرج

  

 طرائق التعليم والتعلم   

 خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 تفسيرات ذاتية بطرق علميةتتطلب متنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

واللمعانية وقياس  استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  .4

ورصد الكواكب ضمن  حركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء النجميولالجرام السماوية لفهم تركيب المسافات 

 النظام الشمسي وخارجه

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية ثلةاألم ضرب .5

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .6

 

 طرائق التقييم    

 علمية رةالخيارات تتطلب مهاعن طريق اسئلة متعددة ( Quizتحريرية قصيرة )امتحانات يومية .1

 متنوعة  بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري والعملي .4

 يفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل تكل .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 

 (الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 
 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما كانت تشجيع الطلبة على االلتزام و  -3د

 الظروف قاسية وصعبة وعسيرة

 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د

ن معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب تدريب الطالب على كيفية االستفادة م -5د

 تخصصه العلميالغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

 العلمية  لتطوير امكاناتهم تنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتها -6د

 الغراض التوظيفتشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب  -7د
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1-2  4 

معرفة  وشرح 

عن موضوع  تفصيلي 

البصريات الفكية 

 المطورة

 

 

Historical context 

for adaptive optics in 

astronomy  

 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

3 2 

 شرح تفصيلي عن 
التصوير خالل الغالف 

 الجوي

 

Imaging through the 

atmosphere   

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 البيتية الواجبات

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

4 2 

 
 معرفة  وشرح تفصيلي

تغيرات معامل   عن

االنكسار والتشوهات 

الحاصلة في طور جبهة 

 الموجة

 

 

Air refractive index 

fluctuations  

and wavefront phase 

distortion  

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

5 2 

شرح تفصيلي عن 

تركيبة الصور ومعايير 

 الجودة

 

Image formation and 

quality fidelity 

criteria   

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

6 2 
تمثيل جبهة الموجة 

 ومفكوك زرنايك

 

Model wavefront 

representation and 

Zernike expansion  

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

7 2  

 

 

First Exam 

 
  

8 2 

شرح تفصيلي عن 

اجهزة مكافأة جبهة 

 الموجة والمرأة المتغيرة

 

Wavefront 

compensation 

devices and 

Deformable mirror  

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

9 2 

تفصيلي عن شرح 

انواع متحسسات جبهة 

 الموجة

 
   Wavefront sensors 

types   

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 

 البنية التحتية 11.

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Adaptive Optics in Astronomy 

Francois Roddier 

 Principles of Adaptive Optics )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Robert Tyson 
Third Edition 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 Adaptive Optics for Astronomy ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Ronald R. Parenti 

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ

.... 
http://www.okotech.com/ 

 

 

10 2 
شرح تفصيلي عن اعادة 

 تركيب جبهة الموجة

 

Wavefront 

reconstruction  

 االلكترونيالصف 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

11 12- 4 

شرح ومعرفة تفصيلية 

عن النجم المرجع 

 الطبيعي

 

Sky coverage of AO 

with natural guide 

star (NGS) 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

 والتسجيالت

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

13 2 

شرح ومعرفة تفصيلية 

عن النجم المرجع 

 الصناعي )الليزري(

 Laser Guide Star 

(LGS) 

 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

 14 2 

شرح ومعرفة تفصيلية 

عن ثابت التركيب 

 للغالف الجوي

Structure constant 

distribution for 

atmosphere 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

15 2 

تفصيلية شرح ومعرفة 

موضوع الفوتومتري 

 واالسترومتري

 
Photometry and 

astrometry 
  

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

http://www.okotech.com/
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 خطة تطوير المقرر الدراسي12.

 األطالع على احدث  التقنيات الفلكية في المستخدمة في عمليات الرصد والتصوير وتحسين جودة الوضوحية.

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 2020-2019 للعام الدراسي

 بغداد:   اجلامعة 
 العلوم:  ة /املعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2020اتريخ ملء امللف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم املعاون العلمي :      أ.م.د.امحد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
 االهداف المهاراتية

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

الفصل الدراسي 

 دكتوراه/الثاني

2019-2020 

 + + + + + + + + + + + + + + + + أختياري فورير بصريات  
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 نموذج وصف المقرر

  فورير بصريات :لمادة وصف المقرر

 أ.م.د.رائد نوفي حساناسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ

  فقرات نموذج الوصف االكاديمي الموحد للقسم

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية العلوم / قسم الفلك والفضاء / المركز علميالقسم ال .2

 فورير/دراسات عليا/دكتوراهبصريات  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019/الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

اصحاب تخصص دقيق في موضوع البصريات لفورير وتطبيقاته العملية المتميزين في هذا المجال ليكونوا الطلبة تشجيع  .1

 والنظرية

 السريع في موضوع البصريات لفورير.خالل تطوير وتحديث المناهج لتالئم التطور من  الرصانة العلميةتحقيق العمل على  .2

 يعملون معها ضمن التخصص لهذا الموضوع.التي  للمجاميع البحثيةالعلمية المؤهلة لوضع الخطط المتكاملة  إعداد االمكانيات .3

ي علم الفلك دراسة علم الفلك الحديث من نظريات وحقائق جديدة لفهم التطور الحاصل فربط موضوع البصريات لفورير ب .4

  والفضاء ونشوء الكون.
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 
 3الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -1أ

 . الصور تمثيل طريقة و الفضائي والتردديالتصوير أنظمة و الفضائيةالصور بمعالجة تعريف الطلبة -2أ

علم الكون ونشوء وتطورالمجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات واالتربة الكونية  ان يستطيع الطالب التعرف على -3أ

واالشعاعية والتفاعالت النووية في بنية الكون االساسية ومعرفة وادراك النظريات والقوانين التي وضعت على هذا االساس 

 العلمي الفريد

اوي وتحديد بعده وسرعته وزخمه وكذلك تحويل االحداثيات السماوية تعريف الطالب بكيفية ايجاد احدايثات الجرم السم -4أ

 المعروفة فيما بينها

تمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الصالة واالهلة ومراقبة حركة الكواكب والقمر  -5أ

 والنجوم ورسم بعض الخرائط بهذا الخصوص

 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -6أ

  
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء - 1ب

 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -2ب

  ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق بالطلبة مهارات اعطاء  -3ب

 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول  -4ب

 والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -5ب

 للدراسة مةالالز

  

 طرائق التعليم والتعلم      

ترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض المعالجات  .1

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة الى برامج حاسوبية

 المختلفة زيارة المواقع االلكترونيةلطلبة من خالل تشجيعهم على ودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .2

 دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد فلكية على مدار السنة الدراسية .3

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري  تزويد الطلبة بالمعرفة .4

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير .5

 طرائق التقييم      

 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .1

 ( في الجانب النظري والعمليQuizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .2

 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .3
الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية  .4

 ذات الصلة بالموضوع والفيزيائية الرياضية
 .االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري  .5

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليديتشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي -1ج

 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -2ج

 تطوير االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهني -3ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -4ج



 

 
 4الصفحة 

 
  

كل تعامالته اثناء  عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائما" بأمانة و أخالق فيوقدرة الطالب  تطوير -5ج

 التواجد في الجامعة وبعدها

لمرحلة ما بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -6ج

  بعد التخرج

  

 طرائق التعليم والتعلم   

 خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 تفسيرات ذاتية بطرق علميةتتطلب متنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

واللمعانية وقياس  استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  .4

ورصد الكواكب ضمن  حركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء النجميولالجرام السماوية لفهم تركيب المسافات 

 النظام الشمسي وخارجه

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية ثلةاألم ضرب .5

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .6

 

 طرائق التقييم    

 علمية رةالخيارات تتطلب مهاعن طريق اسئلة متعددة ( Quizتحريرية قصيرة )امتحانات يومية .1

 متنوعة  بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري والعملي .4

 يفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل تكل .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 

 (الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 
 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما كانت تشجيع الطلبة على االلتزام و  -3د

 الظروف قاسية وصعبة وعسيرة

 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د

ن معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب تدريب الطالب على كيفية االستفادة م -5د

 تخصصه العلميالغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

 العلمية  لتطوير امكاناتهم تنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتها -6د

 الغراض التوظيفتشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب  -7د
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 6الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .10

 األسبوع
الساعا

 ت
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة

1-2 4 
شرح بالتفصل الحركة 

 التوافقية البسيطة

 

HARMONIC 

ANALYSIS 

 

الصف االلكتروني 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

الواجبات البيتية 

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

3 2 
شرح تفاصيل 

 البصريات فورير

 

FOURIER 

TRANSFORM 

 

الصف االلكتروني 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

الواجبات البيتية 

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

4 2 

شرح تفصيلي عن 

 تحويلة فورير

 

Interpretations of 

the Fourier 

Transform 

الصف االلكتروني 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

الواجبات البيتية 

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

5 2 

شرح وبالتفصيل 

 خواص تحويلة فورير

 

Properties of the 

Fourier 

Transform 

الصف االلكتروني 

 التقديميةوالعروض 

والتسجيالت 

 الصوتية

 

الواجبات البيتية 

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

6 2 

شرح توضيحي 

عن حيود الموجة 

البصرية في 

 المجاالت

 

THE 

PROPAGATION 

AND 

DIFFRACTION OF 

OPTICAL WAVE 

FIELDS 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

7 2  Exam.#1   

8 2 

اشتقاق رياضي لبيان 

التمثيل الرياضي 

لمجاالت الموجة 

 البصرية

 

Mathematical 

Description of 

Optical Wave 

Fields 

 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 البيتيةالواجبات 

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

9 2 

شرح تفصيلي عن 

 نظرية الحيود

 

The Scalar Theory of 

Diffraction 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية
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 البنية التحتية11.

 المطلوبةـ الكتب المقررة 1
Introduction to Fourier Optics/ 3rd Edition 

Joseph Goodman (2017) 

 )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
principles and applications of fourier 

optics 

Robert K Tyson(2014) 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Fourier optics: basic concepts 

Stéphane Perrin (2018) 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
https://physics.nyu.edu/grierlab/cgh2b/nod

e4.html 

10 2 

شرح وتفصيل حيود 

 فرانهوفر

 فرينل و 

Diffraction in the 

Fresnel and  

Fraunhofer Region 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

11 12- 4 

تاثير الحيود للعدسات 

في انتشار الموجة 

البصرية شرح 

 وتفصيل

 

Effects of Lenses on 

Diffraction   

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

13 2 

شرح وتفصيل عن انتشار 

 الضوء في الفراغ

 

Propagation of Light 

in Free Space   

 الصف االلكتروني

 التقديميةوالعروض 

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

14 2 

شرح تفصيلي عن الية 

تشكل الصورة في 

 مستوي الصورة

 

IMAGE 

FORMATION 

 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

15 2 

توضيح وشرح لتشكل 

 الصورة لضوء متشاكه

 

Image Formation 

with Coherent 

Light 

 

 الصف االلكتروني

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 

 الواجبات البيتية

واالمتحانات 

  االلكترونية

 والتقارير العلمية

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joseph+Goodman&text=Joseph+Goodman&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.researchgate.net/profile/Stephane-Perrin-2?_sg%5B0%5D=f90TBRv5IhCt9Dh44gfWJ5GVLQofO8hpYwPqsb6CGSf2AUGfiFdPxVHQvFHrpfCJERVuYEk.uvDvxlG5O6_XGhF1cEVRyTFganuySy6nTHMYG5inCNraxmr-zjYV9VXVWPL_c6LXT_PIeiFazsoAam3mNNM8xA&_sg%5B1%5D=r1dvqOcdNZ7PUec4rjsMoXpuRmqq9vEnWQXdL6CMvMii_iOmAD5ODav6Nd4wpXjnz15dyeI.jIjPNBELuu5Adjv9yrb5_2CGh0Gnk2pCJKVH3i_DJwiZwzOBB3ZXWiHpyIU7F0H2PHX0lF88tpiGTSStctBrzw
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 خطة تطوير المقرر الدراسي12.

 الوضوحية. األطالع على احدث  التقنيات الفلكية في المستخدمة في عمليات الرصد والتصوير وتحسين جودة



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 9191-9102 للعام الدراسي

 بغداد:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/11/0101تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم المعاون العلمي :      أ.م.د.احمد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق الملف من قبل 
 ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

الفصل الدراسي 

 الثاني/ ماجستير
2112-2121 

/ 
المجال 

المغناطيسي 

 النجمي
 أختياري

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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 نموذج وصف المقرر

 المجال المغناطيسي النجمي: لمادة / مختبر المقرروصف 

 م.د.هدى شاكر علي يوسفاسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ

  فقرات نموذج الوصف االكاديمي الموحد للقسم

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية العلوم / قسم الفلك والفضاء / المركز علميالقسم ال .2

 المجال المغناطيسي النجمي اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 9191-9102/الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .5

 01 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 0/01/9191 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

المجاالت المغناطيسية في العديد من جوانب الفيزياء الشمسية والفيزياء النجمية ، حيث تلعب دوًرا حاسًما دراسة  .1

حيث   .في العمليات الفيزيائية األساسية ، مثل التراكم ، وفقدان الكتلة ، واالنتشار ، والحمل الحراري ، والدوران

 لنجميتؤثر الحقول المغناطيسية بعمق على التطور الشمسي وا

 فهم تركيب الشمس ودراسة خصائصها الفيزيايئة بأعتبارها  بالزما  حرارية،  .2

 فهم والتنبؤ بتأثيرات الشمس على مناخ األرض و البيئة القريبة من األرض ،  .3

 فهم دور التطور الشمسي في تطور الحياة  في االرض وفي أنظمة الكواكب .4

سطح الشمس مع توضيح كيف تتكون البقع الشمسية وكيف تظهر فهم وتنبؤ وجود المجاالت المغناطيسية على  .5

 حلقات االهليل في الغالف الجوي للشمس من خالل اخذ صور فلكية من احدى المراصد وعمل محاكاة حاسوبية

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .2

  االهداف المعرفية -أ
 .      ضاءم الفلك والفلالخاصة بع والنظريات ئ واألسس العلميةالمعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال 1أ

 .الفلك والفضاءلمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  لبة من الحصول علىطتمكين ال -9أ

 .بانواعها المختلفةللمبادئ االساسية لعمل التلسكوبات الفلكية فهم  لبة من الحصول علىطتمكين ال -0أ

 .فهم في كيفية استخدام التلسكوبات الفلكية الغراض الرصد الفلكي لبة من الحصول علىطتمكين ال -4أ

 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول  -5أ

 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -6أ

  
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء - 1ب

 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -9ب

  ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق بالطلبة مهارات اعطاء  -0ب

 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول  -4ب

 والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -5ب

 للدراسة مةالالز

تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها  وعرض  -6ب

 المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

  

 طرائق التعليم والتعلم      

1.  ً واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا اليصال  الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظريا

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض الفكرة بشكل واضح

ترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض المعالجات  .2

 فائدة علمية وتعلمية كبيرة ذات الى برامج حاسوبية

 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .3

 دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد فلكية على مدار السنة الدراسية .4

 بيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري من خالل الواجبات ال تزويد الطلبة بالمعرفة .5

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير .6

 طرائق التقييم      
 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظري والعمليQuizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .3

 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .4
وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت  .5

 ذات الصلة بالموضوع والفيزيائية الرياضية
 .خيارات المتعددة( في الجانب النظري االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة وال .6

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 تشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليدي-1ج

 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -9ج

 الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهنيتطوير االفكار االبداعية للطلبة  -0ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -4ج



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائما" بأمانة و أخالق في كل تعامالته اثناء وتطوير قدرة الطالب  -5ج

 التواجد في الجامعة وبعدها

حلة ما لمربالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة باهمية المادة  تعريف الطالب -6ج

  بعد التخرج

  

 طرائق التعليم والتعلم   

 خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .0

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .9

 تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق علميةمتنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .0

ة وقياس واللمعاني استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  .4

ورصد الكواكب ضمن  حركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء النجميولسماوية لفهم تركيب لالجرام االمسافات 

 النظام الشمسي وخارجه

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية األمثلة ضرب .5

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .6

 

 طرائق التقييم    

 علمية رةعن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مها( Quizتحريرية قصيرة )امتحانات يومية .0

 متنوعة  بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 9

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .0

 واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري والعمليتقييم  .4

 تقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتها .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 

 (الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 
 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -0د

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما كانت تشجيع الطلبة على االلتزام و  -0د

 الظروف قاسية وصعبة وعسيرة

 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د

تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب  -5د

 تخصصه العلميالغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

 العلمية  لتطوير امكاناتهم ب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتهاتنبيه الطال -6د

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -7د
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 بنية المقرر10.

 االسبوع ت
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم الساعات طريقة التعليم مخرجات التعلم المطلوبة

 1االسبوع  .1
Introduction  

magnetic 

energy release 

فهم وشرح للسمات األساسية 

للمغناطيسية ، وتحديدًا المجاالت 

المغناطيسية ، والقوة المغناطيسية ، 

وتخزين الطاقة في المجاالت 

المغناطيسية ، يمكننا اآلن التركيز 

 .على المغناطيسية الخاصة بالشمس

 التعليم االلكتروني

)الصف 

االلكتروني( 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 ساعتين

االمتحانات 

اليومية و 

التحريرية 

 والواجب البيتي

 9االسبوع  .2
The Sun as a 

star. 

لخصائص العامة ، ضعها في 

 .Hertzsprung-Russell مخطط

المسافة ، الكتلة ، نصف القطر ، 

اللمعان ، التركيب ، العمر ، التطور 

 .توزيع الطاقة الطيفية ،

 التعليم االلكتروني

)الصف 

االلكتروني( 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 ساعتين

االمتحانات 

اليومية و 

التحريرية 

 والواجب البيتي
 0االسبوع  .3

Solar Layers 

Structure 

شرح بالتفصيل  طبقات الشمس ، بما 

في ذلك اللب ، والمنطقة اإلشعاعية 

ومنطقة الحمل الحراري ، ، 

والفوتوسفير ، والكروموسفير ، 

اكتشف الطبقات التي يمكنك  .والهالة

تحقق من البقع  .رؤيتها من األرض

 .الشمسية والتوهجات الشمسية

 التعليم االلكتروني

)الصف 

االلكتروني( 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 ساعتين

 4االسبوع  .4
Tools for solar 

observations 

شرح بالتفصيل للبعثات الفضاء 

الشمسية: سوهو ، تريس ، ستريو ، 

 .هينود ، ريسي ، إس دي أو إيريس

 .تلسكوبات نيوترينو

 ساعتين

  ساعتين  Exam.1  5االسبوع  .5

 6االسبوع  .6

Convection 

and 

Differential 

rotation. 

شرح ظاهرة التحبيب ، الحبيبات 

التحول  .العمالقةالفائقة ، الخاليا 

 .توازن الطاقة .األزرق ، النماذج

التأثيرات  .طبقة سوبيراديباتيك

المحاكاة  .الدورانية والمغناطيسية

 العددية

 التعليم االلكتروني

)الصف 

االلكتروني( 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 ساعتين

االمتحانات 

اليومية و 

التحريرية 

 7االسبوع  .7 والواجب البيتي

 8االسبوع  .8
نماذج  الدوران و شرح بالتفصيل

 التعليم االلكتروني .الدوران التفاضلي

)الصف 

االلكتروني( 

 والعروض التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 ساعتين

االمتحانات 

اليومية و 

التحريرية 

 والواجب البيتي

 2االسبوع  .9
The Solar 

Cycle 
 شرح بالتفصيل الدورة الشمسية

 Dynamo theory 01االسبوع  .10
شرح مفاهيم الديناميكا الكهربائية 

ذات المجال المتوسط ، ونماذج 

 الدينامو

  00االسبوع  .11

 

Exam.2 

 

 

  ساعتين 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09االسبوع 09
Solar outer 

atmosphere 

شرح بالتفصيل بنية وديناميكيات 

الغالف الجوي الشمسي الخارجي مع 

ال يلعبه المجالتركيز على الدور الذي 

 .المغناطيسي

التعليم 

 االلكتروني

)الصف 

االلكتروني( 

والعروض 

 التقديمية

والتسجيالت 

 الصوتية

 ساعتين

االمتحانات 

اليومية و 

التحريرية 

 والواجب البيتي

 00االسبوع 00
Activity and 

stellar 

properties 

فهم دور المجال المغناطيسي واهم 

 .الشمسيالظواهر التي هي النشاط 

البقع الشمسية والتوهجات 

 واالنبعاثات الكتلية اإلكليلية

(CMEs)  والتسخين اإلكليلي

وتسريع الرياح الشمسية ، كلها تؤثر 

على الخصائص الطوبولوجية 

 للمجاالت المغناطيسية

 ساعتين

04 
 04االسبوع

 

Solar 

magnetic 

phenomena 

شرح الظواهر الطبيعية التي تحدث 

الجوي الخارجي المسخن في الغالف 

تأخذ هذه الظواهر  .مغناطيسيًا للشمس

أشكااًل عديدة ، بما في ذلك الرياح 

الشمسية ، وتدفق الموجات الراديوية 

، وانفجارات الطاقة مثل التوهجات 

الشمسية ، والقذف الكتلي اإلكليلي أو 

االنفجارات الشمسية ، والتدفئة 

 .اإلكليلية والبقع الشمسية

 ساعتين

  05االسبوع 05
مراجعة المحاضرات قبل االمتحان 

 النهائي
  ساعتين 



 

 
 7الصفحة 
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مراجعة المحاضرات والمفردات للمواد ذات العالقة في الجامعات العالمية ومحاولة إدخالها ضمن وصف هذا المقرر إضافة الى 

 المجال وإضافتها إلى وصف هذا المقرر.متابعة التقنيات الحديثة المستحدثة في هذا 
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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

يقها مربهنًا عما يوفر وصف الربنامج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص الربنامج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتق
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربنامج. إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

ومواكبة التطورات العلمية السريعة يف جمال , دراسة وفهم احلقائق العلمية املتعلقة بعلوم الفلك والفضاء جبانبيها النظري والعملي
ميتلكون مهارات علمية وعملية رصينة لغرض رفد املؤسسات والدوائر العلمية طلبة والعمل على اعداد , الفلك والفضاء

يف واملسامهة الفعالة قيادة اجملتمع لعب دور فاعل يف والوزارات املختلفة باخلرجيني للعمل يف ميادين البحث العلمي والتعليم من اجل 
         نا العزيزبلدخدمة التنمية يف بناء و

 

 جامعة بغداد ليميةالمؤسسة التع .1

 قسم الفلك والفضاء/ كلية العلوم  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني

 برنامج قسم الفلك والفضاء

 بكالوريوس علوم الفلك والفضاء اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  اخرى /مقررات/سنوي 

 فصلي

  يوجدال المعتمد   برنامج االعتماد .6

زيارات , دورات تدريبية للطالب, تدريب صيفي لعام دراسي واحد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

بحوث علمية تخصصية في مجال , االنترنيت معلومات شبكة, ميدانية

 المكتبة, المختبرات العملية التخصصية, الفلك والفضاء

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

وعملية لغرض كون مهارات علمية نظرية اعداد خريجين متخصصين في مجال علوم الفلك والفضاء يمتل.1

  .البلد وبناءيساهمون في خدمة  بكوادر ذات كفاءة عاليةالوزارات والمؤسسات العلمية االخرى احتياجات تلبية 

رات والمؤسسات العلمية اكة مع الوزأجراء البحوث العلمية التخصصية سواء في القسم أو من خالل المشار.2

 .االخرى لغرض المساهمة في رفد علوم الفلك والفضاء ومواكبة التطور العلمي في هذا المجال

تقديم االستشارات العلمية للدوائر والمؤسسات العلمية المختلفة منها على سبيل المثال وزارة التعليم العالي .3

 بيئة ووزارة الشباب وسلطة الطيران المدني والعسكري  والجامعات والعلوم والتكنولوجيا وال

 المتميزين في هذا المجال ليكونوا اعضاء هيئة تدريسية في المستقبلالطلبة تشجيع .4

التطور من خالل تطوير وتحديث المناهج لتالئم  يواالعتماد االكاديمالتعليمية تحقيق الجودة العمل على .5

 العلمي الحديث

عملي موازي للكورس النظري يساعد الطلبة على استيعاب المخرجات التعليمية أثناء التعليم  اعطاء كورس.6

 النظري
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إعداد المالكات العلمية المؤهلة لوضع الخطط المتكاملة للمنظمات التي يشرفون عليها والتي تساعد في اتخاذ .7

 .القرارات الصحيحة

ديدة لفهم التطور الحاصل في علم الفلك والفضاء ونشوء دراسة علم الفلك الحديث من نظريات وحقائق ج.8

الكون والخصائص الفيزيائية المتعلقة في مختلف الجوانب الفلكية وادراك قدرة الخالق عز وجل في خلق 

  .الكون

تطوير المهارات الشخصية للطالب القابلة للتحويل مثل االتصال الشفهي والكتابي وعمل الجداول والتعامل  .9

 .لبيانات وتحليلها , وقيادة العمل الجماعي , إلخمع ا
 

 (استفادة الطالب من مقررات البرنامج) :المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12

  .االهداف المعرفية  -أ

       .م الفلك والفضاءلالخاصة بع والنظريات واألسس العلمية ئالمعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال -1أ

 .الفلك والفضاءلمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  علىلبة من الحصول طتمكين ال -2أ

 .للمبادئ االساسية لعمل التلسكوبات الفلكية بانواعها المختلفةفهم  علىلبة من الحصول طتمكين ال -3أ

 .ة استخدام التلسكوبات الفلكية الغراض الرصد الفلكيفهم في كيفي علىلبة من الحصول طتمكين ال -4أ

 .علم الفلك والفضاءوالمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيسس لألعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول  -5أ

 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -6أ

 . الصور تمثيل طريقة و الفضائي والتردديالتصوير أنظمة و ئيةالفضاالصور بمعالجة تعريف الطلبة -7أ

المجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات وتطورونشوء  علم الكون ان يستطيع الطالب التعرف على -8أ

التي  النظريات والقوانينومعرفة وادراك  واالتربة الكونية واالشعاعية والتفاعالت النووية في بنية الكون االساسية

 على هذا االساس العلمي الفريدوضعت 

سرعته وزخمه وكذلك تحويل االحداثيات و بعده تعريف الطالب بكيفية ايجاد احدايثات الجرم السماوي وتحديد -9أ

 السماوية المعروفة فيما بينها

ومراقبة حركة  لةتمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الصالة وااله -12أ

 ورسم بعض الخرائط بهذا الخصوص والنجوم الكواكب والقمر

 (ما يكسبه الطالب من المهارات بعد أكمال الدراسة والتخرج) : االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج -ب 

 بة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةلالطاعطاء  -1ب

  بالجانب النظري والعملي لتحليالتفكير وبة مهارات اللالطاعطاء  -2ب

  ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق ببة مهارات لالطاعطاء  -3ب

 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول  -4ب

 والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -5ب

 للدراسة الالزمة

تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها  وعرض  -6ب

 المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم 

بواسطة شاشات ( Power Point)من خالل السبورة البيضاء واستخدام  سيةتوضيح وشرح المواد الدرا .1

(LCD ) و(Data Show ) 

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري والعملي تزويد الطلبة بالمعرفة .2

  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .3

 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةعم المعرفة العلمية لود وتوجيه تحسين .4

 على مدار السنة الدراسية دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد فلكية .5

عمليا واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها  الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظريا   .6

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض اليصال الفكرة بشكل واضح
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ترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض  .7

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة المعالجات الى برامج حاسوبية

 للطالب التحليلي والرياضي جيالبرم الجانب تطوير  .8

 طرائق التقييم 

 االسئلة الشفهية المباشرة طرح  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 في الجانب النظري والعملي( Quiz)المتحانات اليومية القصيرة ا .3

 لتقارير العلميةول البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .4
وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت  .5

 ذات الصلة بالموضوع والفيزيائية الرياضية
 في الجانب النظري والعملي( والخيارات المتعددة ذات االسئلة المتنوعة)االمتحانات الشهرية  .6

 النهائية االمتحانات الفصلية  .7

 :االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  كاديميةالمعرفة االوبذل الجهود الممكنة للحصول على  ة على االلتزام والمواظبةبحث الطل -1ج

 التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية -2ج

 لهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليديتشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي ا -3ج

 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -4ج

 االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهنيتطوير  -5ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

بأمانة و أخالق في كل تعامالته " عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائماوقدرة الطالب تطوير  -7ج

 اثناء التواجد في الجامعة وبعدها

لمرحلة بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -8ج

 بعد التخرجما 

 يم والتعلم طرائق التعل

 الرياضية لمسائل العلميةاخالل المحاضرة او المختبر لحل الطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 بطرق علميةتتطلب تفسيرات ذاتية متنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

واللمعانية وقياس  استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  .4

ورصد الكواكب  حركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء النجميولالجرام السماوية لفهم تركيب المسافات 

 ضمن النظام الشمسي وخارجه

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية األمثلة ضرب .5

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .6

 

 طرائق التقييم 

 ميةعل رةعن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مها( Quiz)تحريرية قصيرة امتحانات يومية . 1

  متنوعة بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 بجانبيها النظري والعمليالتخصصية تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية  .4

 تخصصية ومناقشتها تقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 المادة بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع المكتبة يراجعون الطلبة جعل .7

 المتميز منح كتب الشكر والتقدير والجوائز التقديرية وتثمين جهود الطالب. 8
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

  تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع -1د

 تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية العلمية للطلبة -2د

 سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما كانت لميالمواظبة على البحث الع االلتزام و تشجيع الطلبة على -3د

 قاسية وصعبة وعسيرة الظروف

 للمساهمة في خدمة وبناء البلدالرصين الخالق  تطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير -4د

 المكتبة او المصادرالعنكبوتية,  الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د
 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق صياغته و

وتبادل االراء والمعرفة الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 الالزمة وصقل المعلوماتالفكرية والشخصية 

 المتعلقة بالموضوع اناتوالبي القدرة على أدارة وتقسيم الوقت والبرامج -7د

تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب  -8د

 تخصصه العلميبعد التخرج ضمن  الغراض التطوير الشخصي

  العلمية اناتهملتطوير امك مناقشتهاالموجودة في اجاباتهم  الشفوية وتنبيه الطالب على االخطاء  -9د

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -12د
 

 طرائق التعليم والتعلم  

 تتطلب التفكيروالتحليل والفضاء تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع تتعلق بعلوم الفلك .1

 ةاعطاء الطلبة واجبات بيتية متنوعة تتطلب تفسيرات علمية ذاتي .2

 اغناء معرفة الطالب العلمية من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية .3

 استخدام أسلوب العصف الذهني لغرض تطوير وتحفيز الفكر االبداعي للطلبة .4

 .ورفعها في الوقت المحدد له  والواجبات حل االسئلة.5

 .فتح باب المناقشات المستمرة وطرح االراء بمنتهى الحرية عبر الصف .6

 .العلمي والمواضيع المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل العامة والخاصة تزويد الطلبة باالساسيات  .7

 وخفايا الكون الطبيعة أسرار معرفة في العميق التفكير نحو دفعهم حيث من الطلبة شخصية تطوير .8

 طرائق التقييم 

 االمتحانات اليومية القصيرة الشفهية والتحريرية .1

 علمية التخصصيةالتقارير ال .2

  عرض السمنارات ومناقشتها .3
 التي تساهم بزيادة التواصل العلمي والمهاراتي للطالبدريب عملي بمواضيع المنهج المقرراجراء ت  .4

 تقييم الطالب بالحضور المنتظم للمحاضرات والمناقشات والتفاعل الحقيقي مع المادة .5
 الواجبات البيتية  .6
 االمتحانات الشهرية  .7

 الفصليةاالمتحانات  .8

 

 

 

 

 

 

 
 بنية البرنامج   .11
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 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 المرحلة االولى 

 عملي نظري   (الفصل االول)

 AS 101 Mechanics 2 2 

 AS 103 Differentiation 2 - 

 AS 105 Computer I - 2 

 AS 107 
Fundamentals of 

Astronomy 
2 2 

 AS 109 General Geology 1 2 

 AS 111 General Chemistry 2  -

 AS 113 Human Rights 2  -

 AS 115 English language 2  -

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 المرحلة االولى

 (ثانيالفصل ال)
 عملي نظري  

 AS 102 
Electromagnetic 

Theory 
2 2 

 AS 104 Integration Methods 2  -

 AS 106 Computer II  -2 

 AS 108 Astrophysics 2 2 

 AS 110 Astrogeology 2  -

 AS 112 
Analytical 

Chemistry 
1 2 

 AS 114 Democracy 2  -

 AS 116 Arabic language 2  -

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لثانيةالمرحلة ا

 (ولالفصل اال)
 عملي نظري  

 AS 201 Celestial Mechanics 3  -

 AS 203 Computer III  -2 

 AS 205 
Applied 

Mathematics 
2  -

 AS 207 Thermodynamics 1  -

 AS 209 Atomic Physics 2 2 

 AS 211 Numerical Analysis 2 2 

 AS 213 Stellar Physics 1 2 

 AS 215 English language 2  -

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة
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 لثانيةالمرحلة ا

 (ثانيالفصل ال)
 عملي نظري  

 AS 202 Orbital Dynamic 2 2 

 AS 204 Computer IIII  -2 

 AS 206 
Differential 

Equations 
2  -

 AS 208 Atmospheric physics 1  -

 AS 210 Modern Physics 2 2 

 AS 212 Complex Analysis 2 2 

 AS 214 
Astronomical 

Imaging 
1 2 

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لثالثةالمرحلة ا

 (ولالفصل اال)
 عملي نظري  

 AS 301 
Astronomical 

Applications 
2 2 

 AS 303 Galaxies I 2 - 

 AS 307 
Fundamentals of 

Remote Sensing 
1 2 

 AS 311 
Mathematical 

Modeling I 
1 2 

 AS 313 Optics I 2 2 

 AS 305 Statistical Mechanics 2 - 

 AS 315 Cosmic Plasma 1 2 

 AS 309 

Elective Subject 

-Ionosphere of Earth 

-Extra Galactic 

Astronomy I 

2 - 

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لثالثةالمرحلة ا

 (ثانيالفصل ال)
 عملي نظري  

 AS 302 
Astronomical 

Techniques 
2 2 

 AS 304 Quantum Mechanics 2  -

 AS 306 Galaxies II 2  -

 AS 308 
Mathematical 

modeling II 
1 2 

 AS 312 Optics II 2 2 

 AS 310 
Geographic 

Information System 
1 2 

 AS 314 

Elective Subject 

-Magnetism of Earth 

-Extra Galactic 

Astronomy II 

2  -
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 AS 316 English language 2  -

 لة الدراسيةالمرح
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لرابعةالمرحلة ا

 (ولالفصل اال)
 عملي نظري  

 AS 401 
Digital Image 

Processing I 
2 2 

 AS 403 Radio Astronomy I 2 2 

 AS 407 Nuclear Physics I 2 2 

 AS 413 Satellites I 2  -

 AS 409 Cosmology I 2  -

 AS 411 Spectroscopy 2  -

 AS 415 
Observational 

Techniques 
1 2 

 AS 405 

Elective Subject 

-Solar Magnetism I 

-Radiation 

Astronomy I 

-Planetary physics I 

2  -

 AS 417 English language 2  -

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 لمساقأو ا 
 الساعات المعتمدة

 لرابعةالمرحلة ا

 (ثانيالفصل ال)
 عملي نظري  

 AS 410 
Digital Image 

Processing II 
2 2 

 AS 404 Radio Astronomy II 2 2 

 AS 402 Nuclear Physics II 2 2 

 AS 412 Satellites II 2  -

 AS 408 Cosmology II 2  -

 AS 414 Photometry 2  -

 AS 406 

Elective Subject 

-Solar Magnetism II 

- Radiation 

Astronomy II 

-Planetary physics II 

2  -

 AS 416 Research Project 2  -

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12
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 داخل وخارج العراقالمشاركة في المؤتمرات العلمية  .1

 لقات الثقافية داخل وخارج العراق المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والورش العلمية والح .2

 المشاركة في الزيارات الميدانية للجامعات االخرى .3

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت .4

  مستوى االداء نحو االفضلزيادة لغرض اجراء التقييم السنوي  .5

 بة وانجازاتهم ودرجاتهم وصف كيفية قيام القسم بمتابعة تقدم وتأهيل الطل .6

 في المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجيةالفاعلة المشاركة   .7

رفع مستوى التعلم و التعليم واالرتقاء به و ذلك بايجاد آليات وأدوات جديدة لتسهيل عملية التعليم وايصالها بجودة  .8

 .عالية الكبر شريحة ممكنة من الطلبة

 هنية للفهم والمعرفة العلمية ضمن مجال التخصص العام والخاصتنمية قدرات الطالب العلمية والذ .9
 
 

 

 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 علميتخصص  – مركزي

,  العلمي بحيث يتطابق مع اخر متطلبات القبول في الجامعات العراقية والبحث العالي التعليم وزارة تعليمات وحسب

   (المعدل العام لدرجة البكالوريا)معايير لقبول الطلبة في القسم منها مع وضع 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 متطلبات جامعية  .1

 توجهات علمية محلية  .2

 توجهات علمية عالمية .3

 الدراسات واالستبيانات  .4

 شبكة معلومات االنترنيت .5

 المناهج االكاديمية .6

 مية تجارب الجامعات العربية والعال .7
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

/ السنة 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 رنامجالخاصة بالب
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

المهارات األخرى المتعلقة بقابلية )

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2119-

 موضوع خاص 2121

Stellar 
Physics  

 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  اختياري
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

  جامعة بغداد-كليّة العلوم المؤسسة التعليمية .1
  قسم علوم الفلك والفضاء  المركز/  علميالقسم ال .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
Stellar Physics  

 موضوع خاص للدكتوراه

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4
 2222-2219/الثاني الفصل  السنة/ الفصل  .5
  نظري  ساعة 32 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
    2222 – 9 –1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 

أجراء البحوث العلمية التخصصية سواء في القسم أو من خالل المشاركة مع الوزارات والمؤسسات العلمية . 1

 .وم الفلك والفضاء ومواكبة التطور العلمي في هذا المجالاالخرى لغرض المساهمة في رفد عل

تقديم االستشارات العلمية للدوائر والمؤسسات العلمية المختلفة منها على سبيل المثال وزارة التعليم العالي .2

 والجامعات والعلوم والتكنولوجيا والبيئة ووزارة الشباب وسلطة الطيران المدني والعسكري  

تطوير المهارات الشخصية للطالب القابلة للتحويل مثل االتصال الشفهي والكتابي وعمل الجداول والتعامل .3

 .مع البيانات وتحليلها , وقيادة العمل الجماعي , إلخ

 .اعطاء مادة مناسبة لمستوى الدكتوراه حول فيزياء النجوم ضمن المطالب التحضيرية للبحث. 4

 .لدراسة تركيب النجوم األساسيةتعريف الطالب على النظرية . 5

 .دورة حياة النجوم وطريقة توازنها الديناميكيدراسة تطوير مستوى الطالب ل. 6

توقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم الم

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  .االهداف المعرفية  -أ

م الفلك لالخاصة بع والنظريات ئ واألسس العلميةالمعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال -1أ

       .في فيزياء النجوموخصوصا  والفضاء

 .وفيزياء النجوم لفضاءالفلك واالمتقدمة في اختصاص لمواضيع لفهم  علىلبة من الحصول طتمكين ال -2أ

مثل مادة مابين النجوم وما تقذفه من النجوم  تطورن طريق ععلم الكون  ان يستطيع الطالب التعرف على -3أ

الغازات واالتربة الكونية واالشعاعية والتفاعالت النووية في بنية الكون االساسية ومعرفة وادراك النظريات 

 والقوانين التي وضعت على هذا االساس العلمي الفريد

 (ما يكسبه الطالب من المهارات بعد أكمال الدراسة والتخرج) : ف المهاراتية الخاصة بالبرنامجاالهدا -ب 

 فيزياء النجومفي بة مهارات علمية تخصصية نظرية لالطاعطاء  -1ب

   فيزياء النجومفي  بالجانب النظري  تحليلالتفكير وبة مهارات اللالطاعطاء  -2ب

فيزياء في    ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق ببة مهارات لالطاعطاء  -3ب

 النجوم

 . فيزياء النجومفي خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم على تمكين الطلبة من الحصول  -4ب

والمعلمات الفلكية  المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -5ب

 للدراسة الالزمة والفيزيائية

لى مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها  تعليم الطالب ع -6ب

 وعرض المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ( Power Point)واستخدام وقع كوكل كالسروم ممن خالل  توضيح وشرح المواد الدراسية .1

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري تزويد الطلبة بالمعرفة .2

  للحصول على المعرفة االكاديميةااللكترونية  ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .3

 لمختلفةا لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .4

واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها  نظريا   فيزياء النجومفي الشرح المبسط والمتسلسل  .5

  اليصال الفكرة بشكل واضح
ترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض  .6

 ةذات فائدة علمية وتعلمية كبير المعالجات الى برامج حاسوبية

 طرائق التقييم      

 

 علمية رةعن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مها( Quiz)يرية قصيرة تحرامتحانات يومية . 1

 فيزياء النجومفي   متنوعة بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 فيزياء النجومفي تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية  .4

 تقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتها .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

فيزياء  بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع المكتبة يراجعون الطلبة جعل .7

 النجوم
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 ةاالهداف الوجدانية والقيمي -ج

  وبذل الجهود الممكنة للحصول على المعرفة االكاديمية ة على االلتزام والمواظبةبحث الطل -1ج

 فيزياء النجومفي  التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية -2ج

 تشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليدي -3ج

 فيزياء النجومفي  تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -4ج

 تطوير االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهني -5ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

بأمانة و أخالق في كل " ل بحيث يتصرف دائماعالقاته مع زمالئه نحو األفضوتطوير قدرة الطالب  -7ج

 اثناء التواجد في الجامعة وبعدهاتعامالته 

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -8ج

 بعد التخرجلمرحلة ما 

 طرائق التعليم والتعلم     

 اضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةخالل المحالطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق علميةمتنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة جيعلتش التوضيحية األمثلة ضرب .4

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .5

 طرائق التقييم    

 يةعلم رةعن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مها( Quiz)تحريرية قصيرة امتحانات يومية . 1

  متنوعة بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري والعملي .4

 تخصصية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية  .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

فيزياء   بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع المكتبة يراجعون الطلبة جعل .7

 النجوم

 

 
 (.الشخصي  المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور) المنقولة التأهيلية المهارات  العامة و -د 

  تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع -1د

 تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية العلمية للطلبة -2د

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما  االلتزام و تشجيع الطلبة على -3د

 وعسيرة قاسية وصعبة كانت الظروف

 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د

 او العنكبوتية, المصادر الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د
 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق صياغته و المكتبة

وتبادل االراء الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 والمعرفة الفكرية والشخصية وصقل المعلومات الالزمة

 المتعلقة بالموضوع القدرة على أدارة وتقسيم الوقت والبرامج والبيانات -7د

ه وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفت -8د

 تخصصه العلميالطالب الغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

  العلمية لتطوير امكاناتهم تنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتها -9د

 وظيفتشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض الت -12د



  
 13الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .11

 

 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
التعرف على 

 الموضوع

Introduction 
 بال شرح نظري

2 2 
مخطط التعرف على 

HR 

HR diagram واجب  شرح نظري

 تحريري

 1تطور النجوم 2 3
Stellar Evolution 1 
Hydrostatic Eq. 

 سؤال شفهي شرح نظري

 2تطور النجوم 2 4
Stellar Evolution 2 
Dynamic Eq. 

واجب  شرح نظري

 تحريري

 3تطور النجوم 2 5
Stellar Evolution 3 
Star life  

امتحان  شرح نظري

 تحريري

 1حياة النجوم 2 6

Stellar 
Development 1 
Thermodynamic 
 

 شرح نظري

امتحان 

 تحريري

 2حياة النجوم 2 7

Stellar 
Development 2 
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Bounding 

 شرح نظري

واجب 

 تحريري

 3حياة النجوم 2 8
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Development 3 
Star lifetime  

 شرح نظري

 سؤال شفهي

 النجوم حاالت  2 9
Equation of state  واجب  شرح نظري

 تحريري

12 2 
 Total energy of فيزياء النجوم طاقة و

stars  
واجب  شرح نظري

 تحريري

11 2 
فيزياء ديناميكية 

 النجوم 

Dynamic 
properties and T 

واجب  شرح نظري

 تحريري

12 2 
واجب  شرح نظري Degeneracy 1 حالة النجوم المنحلة

 تحريري

 طاقات النجوم 2 14
Energy of stars واجب  شرح نظري

 تحريري

 مراجعة 2 15
Review واجب  شرح نظري

 تحريري
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 الكتب المقررة المطلوبة -1

1. Stellar Structure and Evolution, by R. Pols, 
Springer (2015) – Chapters 1 -5.  

 

 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2
Physics, Formation and Evolution of Rotating 
Stars, By A. Maeder (2009) – Chapters 1 
through 4. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  .....(المجالت العلمية ,التقارير ,)

Fundamentals in nuclear physics from 
nuclear structure to cosmology by Jean-Louis 
Basdevant, James Rich and Michael Spiro 
(2009) 

المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت  ( ب

,..... 

Stellar alchemy the celestial origin of atoms 
by Michel Cassé, Stephen Lyle (z-lib.org) 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 
 .والتركيز على التطبيق الفلكي أكثرمادة  بإضافة 13 إلى 11 األخيرةتطوير المحاضرات 
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 يخطظ يهاساث انًنهج

 َشجً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشجاث انتعهى انفشدَت ين انبشنايج انخاضعت نهتقُُى

 يخشجاث انتعهى انًطهىبت ين انبشنايج 

 اسى انًقشس سيز انًقشس انسنت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشنايج
االهذاف انىجذانُت 

 وانقًُُت

تأهُهُت انًهاساث انعايت وان

 انًنقىنت

)انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

 10د 9د 8د 7د 7ج 6ج 2ج 1ج 5ب 4ب 2ب 1ب 6أ 5أ 2أ 1أ

2019- 2020 

 /دكتىساه

 ولاالفصم ان

فضاء فُزَاء ان 

 انًتقذو

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ساسٍأ
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 نًىرج وصف انًقشس

 فضاء انًتقذوفُزَاء اننًادة /  وصف انًقشس

 عهُا دكتىساه

 

 

 يعت بغذاد/ كهُت انعهىوجا انًؤسست انتعهًُُت .1

 وانفضاء انفهك / انًشكز عهًٍانقسى ان .2

 دوزٛساٖف١ض٠بء اٌفضبء اٌّزمذَ/  اسى / سيز انًقشس .3

 اعجٛػٟ أشكال انحضىس انًتاحت .4

 2121-2119/االولانفصم  انفصم / انسنت .5

 ساعت نظشٌ  31 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 1/11/2119 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

ٚاٌفضبء ٌٍٚذساعبد اٌؼ١ٍب اٌذوزٛسا رؾذ٠ذا ثبٌجالصِب اٌفضبئ١خ  ٠ٙذف اٌّمشس اٌٝ رؼش٠ف طٍجخ لغُ اٌفٍه

اٌّؾ١طخ ثبٌغالف االسضٟ ِٚب ٌٙب ِٓ ا١ّ٘خ فٟ عبٔت االرظبالد ٚاٌف١ض٠بء إٌظش٠خ اٌخبطخ ثٙزا 

 اٌّٛضٛع.

 

 

 

 

إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 3انصفحت 

 
  

 وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى انًقشسيخشجاث  .9

 االهذاف انًعشفُت -أ
ُ ٍاٌخبطخ ثؼ ٚإٌظش٠بد ٚاألعظ اٌؼ١ٍّخ اٌّزمذِخ  ئاٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّجبد ٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اٌ -1أ

       .اٌّزمذَ اٌفٍه ٚاٌفضبء

 اٌفٍه ٚاٌفضبء ػٍُ ٍّٛاض١غ اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزمذِخ فٟ اخزظبصٌفُٙ  ػٍٍٝجخ ِٓ اٌؾظٛي طرّى١ٓ اٌ -2أ

 .اٌّزمذَ

ػٍُ اٌفٍه اٌخبطخ ثذساعخ  اٌّزمذِخ اٌفٍى١خ ٚاٌّؼبدالد خاٌش٠بض١عظ ٌألػٍٝ فُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي  -3أ

 .اٌّزمذَ ٚاٌفضبء

ِٚؼشفخ ٚادسان إٌظش٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ  خاٌّزمذِ اٌجالصِب اٌى١ٔٛخػٍُ اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ  -4أ

 ضّٓ اٌّفب١ُ٘ اٌّزمذِخ العبط اٌؼٍّٟ اٌفش٠ذٚضؼذ ػٍٝ ٘زا ا

 االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

 ِزمذِخ جخ ِٙبساد ػ١ٍّخ رخظظ١خ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخٍاٌطاػطبء  -1ة

  ثبٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ زؾ١ًٍاٌزفى١ش ٚجخ ِٙبساد اٌٍاٌطاػطبء  -2ة

 اٌفٍه ٚاٌفضبءاخزظبص خجشاد ٔظش٠خ ٚرط٠ٛش ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ فٟ ػٍٝ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي  -3ة

 .اٌذل١ك

 رظت فٟ سفغ ِغزٜٛ اٌطبٌت ثبٌزؼبطٟ یاٌز خ٠اٌٍغٛ بر١ٗٚاِىبٔاٌذوزٛساٖ  ّٙبساد  اٌطبٌت ٌ ِزمذَ ش٠رطٛ -4ة

  خ٠ ض١اٌّؼطبح ثبٌٍغخ االٔىٍ خ١اعساٌّٛاد اٌذ ٚفُٙ
 

 طشائق انتعهُى وانتعهى      

( ثٛاعطخ شبشبد Power Pointِٓ خالي اٌغجٛسح اٌج١ضبء ٚاعزخذاَ ) رٛض١ؼ ٚششػ اٌّٛاد اٌذساع١خ .1

(LCD( ٚ )Data Show )ٚاٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ 

 ِٓ خالي اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕٙظ اٌذساعٟ إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2

  ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ بد اٌؼ١ٍّخثض٠بسح اٌّىزجِطبٌجخ اٌطالة  .3

 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِٓ خالي رشغ١ؼُٙ ػٍٝ ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخٚدػُ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٌ ٚرٛع١ٗ رؾغ١ٓ .4

ٚاالعزشعبي ثبٌّٛاض١غ ِٓ ؽ١ش اٌظؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب  ٚاٌّزغٍغً ٌٍّٛضٛع ٔظش٠ب  زمذَ اٌششػ اٌّ .5

 ِٕٚٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبعجخ ٌٙزا اٌغشع ال٠ظبي اٌفىشح ثشىً ٚاضؼ

 ط٠ٛش طشق ِٕٚٙغ١خ وزبثخ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚاطبس٠ؼ اٌذوزٛساٖ ر .6

 طشائق انتقُُى      

 االعئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح طشػ  .1
 اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ Quiz) الِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ا .3
فٟ ٔٙب٠خ وً فظً ٌزم٠ٛخ  ذوزٛساٖ راد طبثغ ٠زالئُ ِغ رؾظ١ً طبٌت اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌ ٚضغ ِغبئً ِزٕٛػخ .4

  اٌّزمذِخ ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼٍّٟ اٌظؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد اٌش٠بض١خ
 ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌّزمذِخ ٚاٌخ١بساد اٌّزؼذدح االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ )راد االعئٍخ اٌّزٕٛػخ .5
 إٌٙبئ١خ االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ  .6

 االهذاف انىجذانُت وانقًُُت -ج

 ٚاٌزذس٠غ١خ ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ خ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخجؽش اٌطٍ -1ط

 اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ اٌزفبػً اال٠غبثٟ ٚاٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشع رؾف١ضُ٘ ػٍٝ رمجً -2ط

 اٌّزمذَرشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ  -3ط

 بٌت اٌذوزٛساٖرط٠ٛش ِٙبساد اٌجؾش فٟ االٔزش١ٔذ ٌزٛع١غ االفك اٌّؼشفٟ ٌٍط -4ط
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 رط٠ٛش االفىبس االثذاػ١خ ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -5ط

 اٌغ١ذاٌّضبٌٟػٍٝ اوزغبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌغٍٛن   اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌذوزٛساٖ طمً شخظ١خ اٌطبٌت -6ط

ػاللبرٗ ِغ صِالئٗ ٔؾٛ األفضً ثؾ١ش ٠زظشف دائّب" ثأِبٔخ ٚ أخالق فٟ وً ٚرط٠ٛش لذسح اٌطبٌت  -7ط

 اصٕبء اٌزٛاعذ فٟ اٌغبِؼخ ٚثؼذ٘برؼبِالرٗ 

ِٚذٜ االعزفبدح  اٌذل١ك ثبٌٕغجخ الخزظبطٗاٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء اٌذساعخ رؼش٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌّبدح  -8ط

 ٚاٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح اٌذوزٛساٖ ثؼذ اٌزخشطٌّشؽٍخ ِب ِٕٙب 

 طشائق انتعهُى وانتعهى 

 اٌّزمذِخ خالي اٌّؾبضشح اٚ اٌّخزجش ٌؾً اٌّغبئً اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خاٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبضشاٌشف١ٙخ طشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ  .2

 رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق ػ١ٍّخِزٕٛػخ ثبٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌّخزجشٞ ػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ أ .3

 اٌزؼبْٚ سٚػ رؼض٠ض أٚ اٌؼٍُ ٔؼّخ رمذ٠ش أٚ اإلخٛح ثشٚػ ٌالٌزضاَ اٌطٍجخ ٌزشغ١غ اٌزٛض١ؾ١خ األِضٍخ ضشة .4

 .ٌزأ١ٍ٘ٗ ثبٌزذس٠ظ فٟ اٌغبِؼبد ثبٌٕفظ صمزٗ ٌزؼض٠ض ٌضِالئٗ ٛاعت اٌ ثششػ ثبٌم١بَ ٌٍطبٌت خفشط أػطبء .5

 

 طشائق انتقُُى    

 دل١مخ ِٚزمذِخ ػ١ٍّخ سحاٌخ١بساد رزطٍت ِٙبػٓ طش٠ك اعئٍخ ِزؼذدح ( Quizرؾش٠ش٠خ )اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 1

  ِزٕٛػخ ثأعئٍخ ػ١ٍّخشف١ٙخ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 2

 ٌٍطٍجخ ٚإٌشبطبد ا١ِٛ١ٌخ اٌج١ز١خ ٛاعجبدرم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍ .3

 رم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ ثغبٔج١ٙب إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ .4

 اٌطٍجخ ِٓ خالي رى١ٍفُٙ ثؼًّ عّٕبساد ػ١ٍّخ رخظظ١خ ِٕٚبلشزٙبرم١١ُ  .5

 رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚفظ١ٍخ .6

 اٌّبدح ثّٛضٛػبد اٌظٍخ راد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّشاعغ اٌّظبدس ػٍٝ ٌالطالع اٌّىزجخ ٠شاعؼْٛ اٌطٍجخ عؼً .7

 
 انًنقىنت انتأهُهُت انًهاساث  انعايت و -د 

 رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ  -1د

 اٌذوزٛساٖ رض١ّٓ دٚس اٌؼٍّبء االخش٠ٓ ٚثبٌزبٌٟ دػُ ٚرط٠ٛش اٌشخظ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ -2د

اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ عٛاء فٟ اٌغٛأت إٌظش٠خ اٚ اٌؼ١ٍّخ ِّٚٙب رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚ  -3د

 شحوبٔذ اٌظشٚف لبع١خ ٚطؼجخ ٚػغ١

  ٌٍّغبّ٘خ فٟ خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذرط٠ٛش شخظ١خ اٌطٍجخ ِٓ ؽ١ش دفؼُٙ ٔؾٛ اٌزفى١ش اٌشط١ٓ اٌخالق  -4د

اٌؼٕىجٛر١خ،  اٌشجىخ فٟ ثبٌجؾش اٌّزمذِخاٌزمبس٠ش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ ٌىً ِؾذدح ِٛاض١غ رٛص٠غ -5د

 اٌّؼزّذح اٌجؾٛس ط١بغخ اعظ ٚفك ط١بغزٗ ٚ اٌّىزجخ اٚ اٌّظبدس

ٚرجبدي االساء اٌؾٛاس اداسح ٚ اٌم١بدح ػٍٝ رّى١ُٕٙ ٚ فش٠ك اٌؼًّ اٌٛاؽذ ث١ذ إٌمبػ اداسح ل١بدح اػطبء -6د

 ٚاٌّؼشفخ اٌفىش٠خ ٚاٌشخظ١خ ٚطمً اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ

  اٌمذسح ػٍٝ أداسح ٚرمغ١ُ اٌٛلذ ٚاٌجشاِظ ٚاٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛضٛع -7د

رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ االعزفبدح ِٓ ِؼشفزٗ ٚفّٙٗ ٌٍّٕٙظ فٟ ػ١ٍّخ رؾغ١ٓ ٚرط٠ٛش ٚرأ١ً٘ ِؼٍِٛبد  -8د

 رخظظٗ اٌؼٍّٟاٌطبٌت الغشاع اٌزط٠ٛش اٌشخظٟ ثؼذ اٌزخشط ضّٓ 

 خظٛطب فٟاٌؼ١ٍّخ  ٌزط٠ٛش اِىبٔبرُٙ رٕج١ٗ اٌطالة ػٍٝ االخطبء اٌّٛعٛدح فٟ اعبثبرُٙ  اٌشف٠ٛخ ِٕٚبلشزٙب -9د

 اطبس٠ؼ اٌذوزٛساٖوزبثخ 

فٟ اٌغبِؼبد  ٚاالششاف ػٍٝ اٌطٍجخ ِغزمجال   ذس٠ظرشغ١غ اٌّٙبساد اٌزار١خ الػذاد اٌطبٌت الغشاع اٌز -11د

 اٌؾى١ِٛخ ٚاال١ٍ٘خ
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 ث١ٕخ اٌّمشس .01

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌّٛضٛع اعُ

رؼش٠ف اٌجالصِب  اٌفظً االٚي 4 0+2

 اٌفضبئ١خ ٚخظبئظٙب
ٔظشٞ / اٌٍٛؽخ 

 +ػشع
االِزؾبْ 

اٌزؾش٠شٞ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ
االشؼخ  اٌفظً اٌضبٟٔ 4 3+4

 اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ
 ٔظشٞ/ اٌٍٛؽخ

 +ٚعبئً ا٠ضبػ
االِزؾبْ 

اٌزؾش٠شٞ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ
 اٌفظً اٌضبٌش 4 5+6

 اِزؾبْ اٚي+
ِؼبدالد ِبوغ٠ًٛ 

ٚاشزمبلٙب ٚرطج١مبرٙب 

 ثبٌفضبء

ٔظشٞ / اٌٍٛؽخ 

 +ٚعبئً ا٠ضبػ
االِزؾبْ 

اٌزؾش٠شٞ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ
ٔظش٠خ  خظبئض  اٌفظً اٌشاثغ 4 7+8

اٌّٛعبد 

 اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ 

ٍٛؽخ ٔظشٞ / اٌ

 +ػشع
االِزؾبْ 

اٌزؾش٠شٞ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ
ٔظش٠خ أزمبي اٌّٛعبد  اٌفظً اٌخبِظ 4 9+01

اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ خالي 

 اٌٛعظ اٌؾش فٟ اٌفضبء

 

ٔظشٞ / اٌٍٛؽخ 

 +ٚعبئً ا٠ضبػ
االِزؾبْ 

اٌزؾش٠شٞ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ
 اٌفظً اٌغبدط+ 4 00+02

 اِزؾبْ صبٟٔ
ٔظش٠خ أزمبي اٌّٛعبد 

ِغٕبط١غ١خ خالي اٌىٙشٚ

االٚعبط اٌّٛطٍخ 

 ٚاٌّشززخ فٟ اٌفضبء

ٔظشٞ / اٌٍٛؽخ 

 +ػشع
االِزؾبْ 

اٌزؾش٠شٞ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ
ٔظش٠خ ف١ض٠بء اٌشّظ  اٌفظً اٌغبثغ 4 03+04

ٚػاللزٙب ثز١ٌٛذ ثالصِب 

 اٌفضبء

ٔظشٞ / اٌٍٛؽخ 

 +ػشع
االِزؾبْ 

اٌزؾش٠شٞ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ
 اٌفظً اٌضبِٓ+  4 05+06

 الِزؾبْ إٌٙبئٟا
رطج١مبد ثالصِب اٌفضبء 

 ِٚشاعؼخ ػبِخ
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 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف الربنامج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص الربنامج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربنامج. إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

ومواكبة التطورات العلمية السريعة يف جمال , والفضاء جبانبيها النظري والعمليدراسة وفهم احلقائق العلمية املتعلقة بعلوم الفلك 
والعمل على اعداد طلبة ميتلكون مهارات علمية وعملية رصينة لغرض رفد املؤسسات والدوائر العلمية , الفلك والفضاء

يف ب دور فاعل يف قيادة اجملتمع واملسامهة الفعالة والوزارات املختلفة باخلرجيني للعمل يف ميادين البحث العلمي والتعليم من اجل لع
 نا العزيز        خدمة التنمية يف بلدبناء و

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلك والفضاء/ كلية العلوم  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني

 برنامج قسم الفلك والفضاء

 بكالوريوس علوم الفلك والفضاء اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  اخرى /مقررات/سنوي 

 فصلي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

زيارات , دورات تدريبية للطالب, تدريب صيفي لعام دراسي واحد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

بحوث علمية تخصصية في مجال , شبكة معلومات االنترنيت, ميدانية

 المكتبة, المختبرات العملية التخصصية, الفلك والفضاء

 1/9/2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

وعملية لغرض اعداد خريجين متخصصين في مجال علوم الفلك والفضاء يمتلكون مهارات علمية نظرية .1

 . البلد وبناءيساهمون في خدمة  بكوادر ذات كفاءة عاليةالوزارات والمؤسسات العلمية االخرى احتياجات تلبية 

كة مع الوزارات والمؤسسات العلمية أجراء البحوث العلمية التخصصية سواء في القسم أو من خالل المشار.2

 .االخرى لغرض المساهمة في رفد علوم الفلك والفضاء ومواكبة التطور العلمي في هذا المجال

تقديم االستشارات العلمية للدوائر والمؤسسات العلمية المختلفة منها على سبيل المثال وزارة التعليم العالي .3

 بيئة ووزارة الشباب وسلطة الطيران المدني والعسكري  والجامعات والعلوم والتكنولوجيا وال

 المتميزين في هذا المجال ليكونوا اعضاء هيئة تدريسية في المستقبلالطلبة تشجيع .4

من خالل تطوير وتحديث المناهج لتالئم التطور  يواالعتماد االكاديمالتعليمية تحقيق الجودة العمل على .5

 العلمي الحديث

عملي موازي للكورس النظري يساعد الطلبة على استيعاب المخرجات التعليمية أثناء التعليم  اعطاء كورس.6

 النظري
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إعداد المالكات العلمية المؤهلة لوضع الخطط المتكاملة للمنظمات التي يشرفون عليها والتي تساعد في اتخاذ .7

 .القرارات الصحيحة

ديدة لفهم التطور الحاصل في علم الفلك والفضاء ونشوء دراسة علم الفلك الحديث من نظريات وحقائق ج.8

الكون والخصائص الفيزيائية المتعلقة في مختلف الجوانب الفلكية وادراك قدرة الخالق عز وجل في خلق 

 . الكون

تطوير المهارات الشخصية للطالب القابلة للتحويل مثل االتصال الشفهي والكتابي وعمل الجداول والتعامل  .9

 .لبيانات وتحليلها , وقيادة العمل الجماعي , إلخمع ا
 

 (استفادة الطالب من مقررات البرنامج) :المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .10

  .االهداف المعرفية  -أ

       .م الفلك والفضاءلالخاصة بع والنظريات ئ واألسس العلميةالمعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال -1أ

 .الفلك والفضاءلمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  علىلبة من الحصول طتمكين ال -2أ

 .للمبادئ االساسية لعمل التلسكوبات الفلكية بانواعها المختلفةفهم  علىل لبة من الحصوطتمكين ال -3أ

 .فهم في كيفية استخدام التلسكوبات الفلكية الغراض الرصد الفلكي علىلبة من الحصول طتمكين ال -4أ

 .علم الفلك والفضاءوالمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيسس لألعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول  -5أ

 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -6أ

 . الصور تمثيل طريقة و الفضائي والتردديالتصوير أنظمة و الفضائيةالصور بمعالجة تعريف الطلبة -7أ

والغازات  المجرات والنجوم مادة مابين النجوموتطورعلم الكون ونشوء  ان يستطيع الطالب التعرف على -8أ

واالتربة الكونية واالشعاعية والتفاعالت النووية في بنية الكون االساسية ومعرفة وادراك النظريات والقوانين التي 

 وضعت على هذا االساس العلمي الفريد

تعريف الطالب بكيفية ايجاد احدايثات الجرم السماوي وتحديد بعده وسرعته وزخمه وكذلك تحويل االحداثيات  -9أ

 ماوية المعروفة فيما بينهاالس

ومراقبة حركة  تمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الصالة واالهلة -10أ

 الكواكب والقمر والنجوم ورسم بعض الخرائط بهذا الخصوص

 (أكمال الدراسة والتخرجما يكسبه الطالب من المهارات بعد ) : االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج -ب 

 بة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةلالطاعطاء  -1ب

  بالجانب النظري والعملي تحليلالتفكير وبة مهارات اللالطاعطاء  -2ب

  ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق ببة مهارات لالطاعطاء  -3ب

 .الفلك والفضاءاختصاص نظرية وتطوير مهارات التعليم في خبرات على تمكين الطلبة من الحصول  -4ب

 والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -5ب

 للدراسة الالزمة

ات وتحليلها  وعرض تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيان -6ب

 المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم 

بواسطة شاشات ( Power Point)من خالل السبورة البيضاء واستخدام  توضيح وشرح المواد الدراسية .1

(LCD ) و(Data Show ) 

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري والعملي تزويد الطلبة بالمعرفة .2

  اديميةللحصول على المعرفة االك ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .3

 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .4

 على مدار السنة الدراسية دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد فلكية .5

ن حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا واالسترسال بالمواضيع م الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظريا   .6

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض اليصال الفكرة بشكل واضح
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ترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض  .7

 يرةذات فائدة علمية وتعلمية كب المعالجات الى برامج حاسوبية

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير  .8

 طرائق التقييم 

 االسئلة الشفهية المباشرة طرح  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 في الجانب النظري والعملي( Quiz)المتحانات اليومية القصيرة ا .3

 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .4
فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت وضع مسائل متنوعة في نهاية كل  .5

 ذات الصلة بالموضوع والفيزيائية الرياضية
 في الجانب النظري والعملي( والخيارات المتعددة ذات االسئلة المتنوعة)االمتحانات الشهرية  .6

 النهائية االمتحانات الفصلية  .7

 :االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  وبذل الجهود الممكنة للحصول على المعرفة االكاديمية ة على االلتزام والمواظبةبحث الطل -1ج

 التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية -2ج

 بتعاد عن منهج الحف  التقليديتشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهادف واال -3ج

 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -4ج

 تطوير االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهني -5ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

بأمانة و أخالق في كل تعامالته " عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائماولب تطوير قدرة الطا -7ج

 اثناء التواجد في الجامعة وبعدها

لمرحلة بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -8ج

 بعد التخرجما 

 م طرائق التعليم والتعل

 خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق علميةمتنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

واللمعانية وقياس  تخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع اس .4

ورصد الكواكب  حركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء النجميولالجرام السماوية لفهم تركيب المسافات 

 ضمن النظام الشمسي وخارجه

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية األمثلة ضرب .5

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .6

 

 طرائق التقييم 

 علمية رةعن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مها( Quiz)تحريرية قصيرة امتحانات يومية . 1

  متنوعة بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري والعملي تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز .4

 تقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتها .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 المادة بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع المكتبة يراجعون الطلبة جعل .7

 منح كتب الشكر والتقدير والجوائز التقديرية وتثمين جهود الطالب المتميز. 8
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

  تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع -1د

 ن وبالتالي دعم وتطوير الشخصية العلمية للطلبةتثمين دور العلماء االخري -2د

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما كانت  االلتزام و تشجيع الطلبة على -3د

 قاسية وصعبة وعسيرة الظروف

 ناء البلدللمساهمة في خدمة وبتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د

 المكتبة او العنكبوتية, المصادر الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د
 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق صياغته و

ء والمعرفة وتبادل االراالحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 الفكرية والشخصية وصقل المعلومات الالزمة

 المتعلقة بالموضوع القدرة على أدارة وتقسيم الوقت والبرامج والبيانات -7د

تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب  -8د

 تخصصه العلميرج ضمن الغراض التطوير الشخصي بعد التخ

  العلمية لتطوير امكاناتهم تنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتها -9د

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -10د
 

 طرائق التعليم والتعلم  

 تتطلب التفكيروالتحليل والفضاء تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع تتعلق بعلوم الفلك .1

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية متنوعة تتطلب تفسيرات علمية ذاتية .2

 اغناء معرفة الطالب العلمية من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية .3

 تطوير وتحفيز الفكر االبداعي للطلبة استخدام أسلوب العصف الذهني لغرض .4

 .ورفعها في الوقت المحدد له  والواجبات حل االسئلة.5

 .فتح باب المناقشات المستمرة وطرح االراء بمنتهى الحرية عبر الصف .6

 .العلمي والمواضيع المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل العامة والخاصة تزويد الطلبة باالساسيات  .7

 وخفايا الكون الطبيعة أسرار معرفة في العميق يرالتفك نحو دفعهم حيث من الطلبة شخصية تطوير .8

 طرائق التقييم 

 االمتحانات اليومية القصيرة الشفهية والتحريرية .1

 التقارير العلمية التخصصية .2

  عرض السمنارات ومناقشتها .3
 دريب عملي بمواضيع المنهج المقررالتي تساهم بزيادة التواصل العلمي والمهاراتي للطالباجراء ت  .4

 المادة تقييم الطالب بالحضور المنتظم للمحاضرات والمناقشات والتفاعل الحقيقي مع .5
 الواجبات البيتية  .6
 االمتحانات الشهرية  .7

 االمتحانات الفصلية .8
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 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 المرحلة االولى 

 عملي نظري   (الفصل االول)

 AS 101 Mechanics 2 2 

 AS 103 Differentiation 2 - 

 AS 105 Computer I - 2 

 AS 107 
Fundamentals of 

Astronomy 
2 2 

 AS 109 General Geology 1 2 

 AS 111 General Chemistry 2  -

 AS 113 Human Rights 2  -

 AS 115 English language 2  -

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 المرحلة االولى

 (ثانيالفصل ال)
 عملي نظري  

 AS 102 
Electromagnetic 

Theory 
2 2 

 AS 104 Integration Methods 2  -

 AS 106 Computer II  -2 

 AS 108 Astrophysics 2 2 

 AS 110 Astrogeology 2  -

 AS 112 
Analytical 

Chemistry 
1 2 

 AS 114 Democracy 2  -

 AS 116 Arabic language 2  -

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لثانيةالمرحلة ا

 (ولالفصل اال)
 عملي نظري  

 AS 201 Celestial Mechanics 3  -

 AS 203 Computer III  -2 

 AS 205 
Applied 

Mathematics 
2  -

 AS 207 Thermodynamics 1  -

 AS 209 Atomic Physics 2 2 

 AS 211 Numerical Analysis 2 2 

 AS 213 Stellar Physics 1 2 

 AS 215 English language 2  -

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة



  
 6الصفحة 

 
  

 لثانيةالمرحلة ا

 (ثانيالفصل ال)
 عملي نظري  

 AS 202 Orbital Dynamic 2 2 

 AS 204 Computer IIII  -2 

 AS 206 
Differential 

Equations 
2  -

 AS 208 Atmospheric physics 1  -

 AS 210 Modern Physics 2 2 

 AS 212 Complex Analysis 2 2 

 AS 214 
Astronomical 

Imaging 
1 2 

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لثالثةالمرحلة ا

 (ولالفصل اال)
 عملي نظري  

 AS 301 
Astronomical 

Applications 
2 2 

 AS 303 Galaxies I 2 - 

 AS 307 
Fundamentals of 

Remote Sensing 
1 2 

 AS 311 
Mathematical 

Modeling I 
1 2 

 AS 313 Optics I 2 2 

 AS 305 Statistical Mechanics 2 - 

 AS 315 Cosmic Plasma 1 2 

 AS 309 

Elective Subject 

-Ionosphere of Earth 

-Extra Galactic 

Astronomy I 

2 - 

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لثالثةالمرحلة ا

 (ثانيالفصل ال)
 عملي نظري  

 AS 302 
Astronomical 

Techniques 
2 2 

 AS 304 Quantum Mechanics 2  -

 AS 306 Galaxies II 2  -

 AS 308 
Mathematical 

modeling II 
1 2 

 AS 312 Optics II 2 2 

 AS 310 
Geographic 

Information System 
1 2 

 AS 314 

Elective Subject 

-Magnetism of Earth 

-Extra Galactic 

Astronomy II 

2  -
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 المرحلة الدراسية
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Processing I 
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Techniques 
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-Solar Magnetism II 

- Radiation 
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-Planetary physics II 

2  -

 AS 416 Research Project 2  -
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 داخل وخارج العراقالمشاركة في المؤتمرات العلمية  .1

 المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والورش العلمية والحلقات الثقافية داخل وخارج العراق  .2

 المشاركة في الزيارات الميدانية للجامعات االخرى .3

 نيتمتابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنتر .4

 اجراء التقييم السنوي لغرض زيادة مستوى االداء نحو االفضل  .5

 وصف كيفية قيام القسم بمتابعة تقدم وتأهيل الطلبة وانجازاتهم ودرجاتهم  .6

 في المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجيةالفاعلة المشاركة   .7

يدة لتسهيل عملية التعليم وايصالها بجودة رفع مستوى التعلم و التعليم واالرتقاء به و ذلك بايجاد آليات وأدوات جد .8

 .عالية الكبر شريحة ممكنة من الطلبة

 تنمية قدرات الطالب العلمية والذهنية للفهم والمعرفة العلمية ضمن مجال التخصص العام والخاص .9
 
 

 

 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  وضع)معيار القبول  .13

 علميتخصص  – مركزي

,  العلمي بحيث يتطابق مع اخر متطلبات القبول في الجامعات العراقية والبحث العالي التعليم وزارة تعليمات وحسب

   (رياالمعدل العام لدرجة البكالو)مع وضع معايير لقبول الطلبة في القسم منها 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 متطلبات جامعية  .1

 توجهات علمية محلية  .2

 توجهات علمية عالمية .3

 الدراسات واالستبيانات  .4

 شبكة معلومات االنترنيت .5

 المناهج االكاديمية .6

 تجارب الجامعات العربية والعالمية  .7
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات  

/ السنة 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

المهارات األخرى المتعلقة بقابلية )

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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املشاهدات والقياسات 
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Observation 

and 

Astrometry   
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 (ماجستير
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد -كليّة العلوم المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الفلك والفضاء     المركز/  علمي القسم ال .2

الرمز /  فيزياء النجوم المتقدم Advanced Stellar Physics  رمز المقرر/ اسم  .3

 بال

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2019/2020الثاني الفصل  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 30= اسبوع 15ساعة في  2 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 15/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 في ما يخص الجانب النظري للمادة هذه 

 تنمية الجوانب العلمية لدى طلبة الماجستير. 1

 التعرف على أهمية القياسات الفلكية. 2

 إلى النجوم والمجرات فيزياء النجومانواع . 3

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  االهداف المعرفية  -أ

   تطوير مهارات التعليم لدى الطلبة   -1أ

 فيزياء النجوم إضافة خبرات نظرية في  -2أ

 في النجوم والمجرات وكذلك السدم والمستعرات فيزياء النجوماستعراض ودراسة تطبيقات  -3أ
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 فيزياء النجومتعليم الطلبة اساسيات المنهج العلمي في   -4أ

 فيزياء النجوم المتقدم للتمييز بين مصطلحات  توضيح التفاصيل الالزم معرفتها  -5أ
 النجوم والمجرات بصورة بحثيةفيزياء تقديم مادة مناسبة تؤهل الطلبة لدراسة   -6أ
 بالمقررلخاصة ا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 اعطاء قدرة مهاراتية للطلبة لتمكينهم من تصور الحاالت المدروسة  – 1ب 

 حاسوبية ذات فوائد عملية برمجية في الجانب العملي من الفصل  إضافة مخرجات خبراتية – 2ب 

      تدريب الطلبة على المهارات العملياتية الخاصة بحساب بعض المعامالت الالزمة للدراسة  – 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

واعطاء مفردات ذات محاضرات نظرية مع شرح وافي وكافي لكافة التفاصيل الالزمة لفهم الموضوع . 1

 . أبعاد مناسبة لحث الطلبة على التعمق في الموضوع نظريا

 .ضرب امثلة نظرية عديدة وحل مسائل فكرية ورياضية. 2

 .استخدام المخططات والرسومات واألشكال العالقاتية التوضيحية. 3

 تطوير الجانب البرمجي والرياضي التحليلي . 4
 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية 

 االمتحانات اليومية

 االمتحانات الفصلية

 التقارير والواجبات اليومية
 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 دفع قابلية التوظيف إلى األمام  -1د

 نحو التفكير العميق في أسرار الطبيعةتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم -2د

 تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي تطوير الشخصية العلمية و العملية للطلبة المتلقين-3د

 االلتزام والمواظبة على البحث العلمي ومهما تكون الظروف صعبة أو عسيرة أو معقدة-4د   
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 ,Stellar Structure and Evolution, by R. Pols .1 الكتب المقررة المطلوبة  ـ1
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 وصف البرنامج األكاديمي 

مربهنًا عما  يوفر وصف الربنامج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص الربنامج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربنامج. إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

ومواكبة التطورات العلمية السريعة يف جمال , دراسة وفهم احلقائق العلمية املتعلقة بعلوم الفلك والفضاء جبانبيها النظري والعملي
ميتلكون مهارات علمية وعملية رصينة لغرض رفد املؤسسات والدوائر العلمية  والعمل على اعداد طلبة, الفلك والفضاء

يف واملسامهة الفعالة قيادة اجملتمع لعب دور فاعل يف والوزارات املختلفة باخلرجيني للعمل يف ميادين البحث العلمي والتعليم من اجل 
         نا العزيزبلدخدمة التنمية يف بناء و

 

 جامعة بغداد ةالمؤسسة التعليمي .1

 قسم الفلك والفضاء/ كلية العلوم  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني

 برنامج قسم الفلك والفضاء

 بكالوريوس علوم الفلك والفضاء اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  اخرى /مقررات/سنوي 

 فصلي

 جدال يو المعتمد   برنامج االعتماد .6

زيارات , دورات تدريبية للطالب, تدريب صيفي لعام دراسي واحد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

بحوث علمية تخصصية في مجال , االنترنيت معلومات شبكة, ميدانية

 المكتبة, المختبرات العملية التخصصية, الفلك والفضاء

 1/9/2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

وعملية لغرض كون مهارات علمية نظرية عداد خريجين متخصصين في مجال علوم الفلك والفضاء يمتلا.1

  .البلد وبناءيساهمون في خدمة  بكوادر ذات كفاءة عاليةالوزارات والمؤسسات العلمية االخرى احتياجات تلبية 

رات والمؤسسات العلمية اع الوزأجراء البحوث العلمية التخصصية سواء في القسم أو من خالل المشاركة م.2

 .االخرى لغرض المساهمة في رفد علوم الفلك والفضاء ومواكبة التطور العلمي في هذا المجال

تقديم االستشارات العلمية للدوائر والمؤسسات العلمية المختلفة منها على سبيل المثال وزارة التعليم العالي .3

 ووزارة الشباب وسلطة الطيران المدني والعسكري   والجامعات والعلوم والتكنولوجيا والبيئة

 المتميزين في هذا المجال ليكونوا اعضاء هيئة تدريسية في المستقبلالطلبة تشجيع .4

التطور من خالل تطوير وتحديث المناهج لتالئم  يواالعتماد االكاديمالتعليمية تحقيق الجودة العمل على .5

 العلمي الحديث

ي موازي للكورس النظري يساعد الطلبة على استيعاب المخرجات التعليمية أثناء التعليم اعطاء كورس عمل.6

 النظري
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إعداد المالكات العلمية المؤهلة لوضع الخطط المتكاملة للمنظمات التي يشرفون عليها والتي تساعد في اتخاذ .7

 .القرارات الصحيحة

لفهم التطور الحاصل في علم الفلك والفضاء ونشوء  دراسة علم الفلك الحديث من نظريات وحقائق جديدة.8

الكون والخصائص الفيزيائية المتعلقة في مختلف الجوانب الفلكية وادراك قدرة الخالق عز وجل في خلق 

  .الكون

تطوير المهارات الشخصية للطالب القابلة للتحويل مثل االتصال الشفهي والكتابي وعمل الجداول والتعامل  .9

 .نات وتحليلها , وقيادة العمل الجماعي , إلخمع البيا
 

 (استفادة الطالب من مقررات البرنامج) :المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .10

  .االهداف المعرفية  -أ

       .لفلك والفضاءم الالخاصة بع والنظريات واألسس العلمية ئالمعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال -1أ

 .الفلك والفضاءلمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  علىلبة من الحصول طتمكين ال -2أ

 .للمبادئ االساسية لعمل التلسكوبات الفلكية بانواعها المختلفةفهم  علىلبة من الحصول طتمكين ال -3أ

 .تخدام التلسكوبات الفلكية الغراض الرصد الفلكيفهم في كيفية اس علىلبة من الحصول طتمكين ال -4أ

 .علم الفلك والفضاءوالمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيسس لألعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول  -5أ

 اعطاء الطلبة منهج علمي رصين يؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافي  -6أ

 . الصور تمثيل طريقة و الفضائي والتردديالتصوير أنظمة و الفضائيةالصور بمعالجة تعريف الطلبة -7أ

المجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات وتطورونشوء  علم الكون ان يستطيع الطالب التعرف على -8أ

ي النظريات والقوانين التومعرفة وادراك  واالتربة الكونية واالشعاعية والتفاعالت النووية في بنية الكون االساسية

 على هذا االساس العلمي الفريدوضعت 

سرعته وزخمه وكذلك تحويل االحداثيات و بعده تعريف الطالب بكيفية ايجاد احدايثات الجرم السماوي وتحديد -9أ

 السماوية المعروفة فيما بينها

مراقبة حركة و تمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الصالة واالهلة -10أ

 ورسم بعض الخرائط بهذا الخصوص والنجوم الكواكب والقمر

 (ما يكسبه الطالب من المهارات بعد أكمال الدراسة والتخرج) : االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج -ب 

 بة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةلالطاعطاء  -1ب

  لجانب النظري والعمليبا تحليلالتفكير وبة مهارات اللالطاعطاء  -2ب

  ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق ببة مهارات لالطاعطاء  -3ب

 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول  -4ب

 والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -5ب

 للدراسة الالزمة

تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها  وعرض  -6ب

 المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم 

بواسطة شاشات ( Power Point)من خالل السبورة البيضاء واستخدام  توضيح وشرح المواد الدراسية .1

(LCD ) و(Data Show ) 

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري والعملي تزويد الطلبة بالمعرفة .2

  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .3

 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةلمعرفة العلمية لودعم ا وتوجيه تحسين .4

 على مدار السنة الدراسية دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد فلكية .5

ا واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عملي الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظريا   .6

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض اليصال الفكرة بشكل واضح
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ترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض  .7

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة المعالجات الى برامج حاسوبية

 للطالب التحليلي الرياضيو البرمجي الجانب تطوير  .8

 طرائق التقييم 

 االسئلة الشفهية المباشرة طرح  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 في الجانب النظري والعملي( Quiz)المتحانات اليومية القصيرة ا .3

 رير العلميةوللتقا البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .4
وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت  .5

 ذات الصلة بالموضوع والفيزيائية الرياضية
 في الجانب النظري والعملي( والخيارات المتعددة ذات االسئلة المتنوعة)االمتحانات الشهرية  .6

 ائيةالنه االمتحانات الفصلية  .7

 :االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  كاديميةالمعرفة االوبذل الجهود الممكنة للحصول على  ة على االلتزام والمواظبةبحث الطل -1ج

 التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية -2ج

 ف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليديتشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهاد -3ج

 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -4ج

 االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهنيتطوير  -5ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

بأمانة و أخالق في كل تعامالته " عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائماوالطالب  تطوير قدرة -7ج

 اثناء التواجد في الجامعة وبعدها

لمرحلة بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -8ج

 بعد التخرجما 

 التعلم طرائق التعليم و

 الرياضية لمسائل العلميةاخالل المحاضرة او المختبر لحل الطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 علمية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرقمتنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

واللمعانية وقياس  استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  .4

ورصد الكواكب  حركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء النجميولالجرام السماوية لفهم تركيب المسافات 

 ضمن النظام الشمسي وخارجه

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة يعلتشج التوضيحية األمثلة ضرب .5

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .6

 

 طرائق التقييم 

 علمية رةعن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مها( Quiz)تحريرية قصيرة امتحانات يومية . 1

  متنوعة بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 بجانبيها النظري والعمليالتخصصية تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية  .4

 صية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية تخص .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 المادة بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع المكتبة يراجعون الطلبة جعل .7

 المتميز منح كتب الشكر والتقدير والجوائز التقديرية وتثمين جهود الطالب. 8
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة أهيلية التو المهارات العامة-د 

  تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع -1د

 تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية العلمية للطلبة -2د

 سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما كانت المواظبة على البحث العلمي االلتزام و تشجيع الطلبة على -3د

 قاسية وصعبة وعسيرة الظروف

 للمساهمة في خدمة وبناء البلدالرصين الخالق  تطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير -4د

 المكتبة او ادرالعنكبوتية, المص الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د
 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق صياغته و

وتبادل االراء والمعرفة الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 الالزمة وصقل المعلوماتالفكرية والشخصية 

 المتعلقة بالموضوع والبيانات القدرة على أدارة وتقسيم الوقت والبرامج -7د

تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب  -8د

 تخصصه العلميبعد التخرج ضمن  الغراض التطوير الشخصي

  العلمية هملتطوير امكانات مناقشتهاالموجودة في اجاباتهم  الشفوية وتنبيه الطالب على االخطاء  -9د

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -10د
 

 طرائق التعليم والتعلم  

 تتطلب التفكيروالتحليل والفضاء تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع تتعلق بعلوم الفلك .1

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية متنوعة تتطلب تفسيرات علمية ذاتية .2

 ناء معرفة الطالب العلمية من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصيةاغ .3

 استخدام أسلوب العصف الذهني لغرض تطوير وتحفيز الفكر االبداعي للطلبة .4

 .ورفعها في الوقت المحدد له  والواجبات حل االسئلة.5

 .فتح باب المناقشات المستمرة وطرح االراء بمنتهى الحرية عبر الصف .6

 .العلمي والمواضيع المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل العامة والخاصة يد الطلبة باالساسياتتزو  .7

 وخفايا الكون الطبيعة أسرار معرفة في العميق التفكير نحو دفعهم حيث من الطلبة شخصية تطوير .8

 طرائق التقييم 

 االمتحانات اليومية القصيرة الشفهية والتحريرية .1

 ة التخصصيةالتقارير العلمي .2

  عرض السمنارات ومناقشتها .3
 التي تساهم بزيادة التواصل العلمي والمهاراتي للطالبدريب عملي بمواضيع المنهج المقرراجراء ت  .4

 تقييم الطالب بالحضور المنتظم للمحاضرات والمناقشات والتفاعل الحقيقي مع المادة .5
 الواجبات البيتية  .6
 االمتحانات الشهرية  .7

 ليةاالمتحانات الفص .8
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 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 المرحلة االولى 

 عملي نظري   (الفصل االول)

 AS 101 Mechanics 2 2 

 AS 103 Differentiation 2 - 

 AS 105 Computer I - 2 

 AS 107 
Fundamentals of 

Astronomy 
2 2 

 AS 109 General Geology 1 2 

 AS 111 General Chemistry 2  -

 AS 113 Human Rights 2  -

 AS 115 English language 2  -

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 المرحلة االولى

 (ثانيالفصل ال)
 عملي نظري  

 AS 102 
Electromagnetic 

Theory 
2 2 

 AS 104 Integration Methods 2  -

 AS 106 Computer II  -2 

 AS 108 Astrophysics 2 2 

 AS 110 Astrogeology 2  -

 AS 112 
Analytical 

Chemistry 
1 2 

 AS 114 Democracy 2  -

 AS 116 Arabic language 2  -

 المرحلة الدراسية
 مقرررمز ال

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لثانيةالمرحلة ا

 (ولالفصل اال)
 عملي نظري  

 AS 201 Celestial Mechanics 3  -

 AS 203 Computer III  -2 

 AS 205 
Applied 

Mathematics 
2  -

 AS 207 Thermodynamics 1  -

 AS 209 Atomic Physics 2 2 

 AS 211 Numerical Analysis 2 2 

 AS 213 Stellar Physics 1 2 

 AS 215 English language 2  -

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة
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 لثانيةالمرحلة ا

 (ثانيالفصل ال)
 عملي نظري  

 AS 202 Orbital Dynamic 2 2 

 AS 204 Computer IIII  -2 

 AS 206 
Differential 

Equations 
2  -

 AS 208 Atmospheric physics 1  -

 AS 210 Modern Physics 2 2 

 AS 212 Complex Analysis 2 2 

 AS 214 
Astronomical 

Imaging 
1 2 

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لثالثةالمرحلة ا

 (ولالفصل اال)
 عملي نظري  

 AS 301 
Astronomical 

Applications 
2 2 

 AS 303 Galaxies I 2 - 

 AS 307 
Fundamentals of 

Remote Sensing 
1 2 

 AS 311 
Mathematical 

Modeling I 
1 2 

 AS 313 Optics I 2 2 

 AS 305 Statistical Mechanics 2 - 

 AS 315 Cosmic Plasma 1 2 

 AS 309 

Elective Subject 

-Ionosphere of Earth 

-Extra Galactic 

Astronomy I 

2 - 

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لثالثةالمرحلة ا

 (ثانيالفصل ال)
 عملي نظري  

 AS 302 
Astronomical 

Techniques 
2 2 

 AS 304 Quantum Mechanics 2  -

 AS 306 Galaxies II 2  -

 AS 308 
Mathematical 

modeling II 
1 2 

 AS 312 Optics II 2 2 

 AS 310 
Geographic 

Information System 
1 2 

 AS 314 

Elective Subject 

-Magnetism of Earth 

-Extra Galactic 

Astronomy II 

2  -
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 AS 316 English language 2  -

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لرابعةالمرحلة ا

 (ولالفصل اال)
 عملي نظري  

 AS 401 
Digital Image 

Processing I 
2 2 

 AS 403 Radio Astronomy I 2 2 

 AS 407 Nuclear Physics I 2 2 

 AS 413 Satellites I 2  -

 AS 409 Cosmology I 2  -

 AS 411 Spectroscopy 2  -

 AS 415 
Observational 

Techniques 
1 2 

 AS 405 

Elective Subject 

-Solar Magnetism I 

-Radiation 

Astronomy I 

-Planetary physics I 

2  -

 AS 417 English language 2  -

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 راسم المقر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لرابعةالمرحلة ا

 (ثانيالفصل ال)
 عملي نظري  

 AS 410 
Digital Image 

Processing II 
2 2 

 AS 404 Radio Astronomy II 2 2 

 AS 402 Nuclear Physics II 2 2 

 AS 412 Satellites II 2  -

 AS 408 Cosmology II 2  -

 AS 414 Photometry 2  -

 AS 406 

Elective Subject 

-Solar Magnetism II 

- Radiation 

Astronomy II 

-Planetary physics II 

2  -

 AS 416 Research Project 2  -
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 داخل وخارج العراقالمشاركة في المؤتمرات العلمية  .1

 ية والحلقات الثقافية داخل وخارج العراق المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والورش العلم .2

 المشاركة في الزيارات الميدانية للجامعات االخرى .3

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت .4

  مستوى االداء نحو االفضلزيادة لغرض اجراء التقييم السنوي  .5

 يل الطلبة وانجازاتهم ودرجاتهم وصف كيفية قيام القسم بمتابعة تقدم وتأه .6

 في المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجيةالفاعلة المشاركة   .7

رفع مستوى التعلم و التعليم واالرتقاء به و ذلك بايجاد آليات وأدوات جديدة لتسهيل عملية التعليم وايصالها بجودة  .8

 .عالية الكبر شريحة ممكنة من الطلبة

 ية والذهنية للفهم والمعرفة العلمية ضمن مجال التخصص العام والخاصتنمية قدرات الطالب العلم .9
 
 

 

 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 علميتخصص  – مركزي

,  العلمي بحيث يتطابق مع اخر متطلبات القبول في الجامعات العراقية والبحث العالي التعليم وزارة تعليمات وحسب

   (المعدل العام لدرجة البكالوريا)مع وضع معايير لقبول الطلبة في القسم منها 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 متطلبات جامعية  .1

 توجهات علمية محلية  .2

 توجهات علمية عالمية .3

 الدراسات واالستبيانات  .4

 شبكة معلومات االنترنيت .5

 المناهج االكاديمية .6

 والعالمية  تجارب الجامعات العربية .7
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات  

/ السنة 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

المهارات األخرى المتعلقة بقابلية )

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2119-

2121 

  

املشاهدات والقياسات 
الفلكية  

Astronomical 

Observation 

and 

Astrometry   
 

 -عليا ) أساسي

 (ماجستير
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد -كليّة العلوم المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الفلك والفضاء     المركز/  علمي القسم ال .2

 Astronomical Observation andاملشاهدات والقياسات الفلكية    رمز المقرر/ اسم  .3

Astrometry   

 الكتروني+ حضور صفي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019األول الفصل  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 30=  أسبوع 15في اسبوعيا  2 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 في ما يخص الجانب النظري للمادة هذه 

 الماجستيرتنمية الجوانب العلمية لدى طلبة . 1

 القياسات الفلكيةالتعرف على أهمية . 2

 والمجرات النجوم القياسات الفلكية إلى انواع . 3

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  االهداف المعرفية  -أ

   تطوير مهارات التعليم لدى الطلبة   -1أ

 القياسات الفلكيةإضافة خبرات نظرية في  -2أ

 في النجوم والمجرات وكذلك السدم والمستعرات القياسات الفلكيةاستعراض ودراسة تطبيقات  -3أ
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  القياسات الفلكية ي في متعليم الطلبة اساسيات المنهج العل -4أ

 القياسات الفلكية ا للتمييز بين مصطلحات توضيح التفاصيل الالزم معرفته -5أ
 بصورة بحثية في النجوم والمجراتالقياسات الفلكية  تقديم مادة مناسبة تؤهل الطلبة لدراسة  -6أ
 بالمقررلخاصة ا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 اعطاء قدرة مهاراتية للطلبة لتمكينهم من تصور الحاالت المدروسة  – 1ب 

 خبراتية حاسوبية ذات فوائد عملية برمجية في الجانب العملي من الفصل إضافة مخرجات  – 2ب 

      تدريب الطلبة على المهارات العملياتية الخاصة بحساب بعض المعامالت الالزمة للدراسة  – 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات نظرية مع شرح وافي وكافي لكافة التفاصيل الالزمة لفهم الموضوع واعطاء مفردات ذات . 1

 . أبعاد مناسبة لحث الطلبة على التعمق في الموضوع نظريا

 .ضرب امثلة نظرية عديدة وحل مسائل فكرية ورياضية. 2

 .استخدام المخططات والرسومات واألشكال العالقاتية التوضيحية. 3

 تطوير الجانب البرمجي والرياضي التحليلي  .4
 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية 

 االمتحانات اليومية

 االمتحانات الفصلية

 التقارير والواجبات اليومية
 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 دفع قابلية التوظيف إلى األمام  -1د

 تطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير العميق في أسرار الطبيعة-2د

 تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي تطوير الشخصية العلمية و العملية للطلبة المتلقين-3د

 عسيرة أو معقدة االلتزام والمواظبة على البحث العلمي ومهما تكون الظروف صعبة أو-4د   
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 البنية التحتية  .12

 Fundamentals  of Astrometry, by J. Kovalevsky ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
and P.K. Sidelmann , Cambridge (2004)  
   

 Physics, Formation and Evolution of Rotating (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
Stars, By A. Maeder (2009) . 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
Stellar Structure and Evolution, by  Rudolf 

Kippenhahn, Alfred Weigert and Achim Weiss, 

Springer (2009) 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
SDSS website  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 % 10إلى %  5في كل سنة دراسية نحاول إضافة وتعديل تفاصيل المنهج النظري بنسبة بين   .1

 .إضافة عدد بسيط إضافي من األمثلة المحلولة في كل سنة. 2

 
 

 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

محاضرة  تقديم الموضوع تقديم الموضوع 3 1

 نظري 
 نقاش 

القياسات  شرح أنواع  3 2

 الفلكية
محاضرة  تقديم الموضوع

 نظري 
 واجب 

القياسات الفلكية  شرح  3 3

1 
محاضرة  1القياسات الفلكية 

 نظري 
 واجب 

القياسات الفلكية  شرح  3 4

2 

محاضرة  2القياسات الفلكية 

 نظري 
 امتحان 

القياسات الفلكية  شرح  3 5

3 

محاضرة  3القياسات الفلكية 

 نظري 
 واجب 

القياسات الفلكية  شرح  3 6

4 

محاضرة  4القياسات الفلكية 

 نظري 
 واجب 

القياسات الفلكية  شرح  3 7

5 

محاضرة  5القياسات الفلكية 

 نظري 
 امتحان



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 يخطظ يهاساث انًنهج

 َشجً وضغ اشاسة فٍ انًشبؼاث انًقابهت نًخشجاث انتؼهى انفشدَت ين انبشنايج انخاضؼت نهتقُُى

 يخشجاث انتؼهى انًطهىبت ين انبشنايج 

انسنت / 

 انًستىي
 اسى انًقشس سيز انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًؼشفُت
 االهذاف انًهاساتُت

 انخاصت بانبشنايج
االهذاف انىجذانُت 

 وانقًُُت

تأهُهُت انًهاساث انؼايت وان

 انًنقىنت

)انًهاساث األخشي انًتؼهقت بقابهُت 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
2012-2020  

 ِبعسزُش
 Stellar 

Dynamics 
 + + + + + + + + + + + + + + + + أساسي
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 نًىرج وصف انًقشس

 دَنايُكُت اننجىونًادة /  وصف انًقشس

 د. ػبذهللا كايم أحًذاسى انتذسَسٍ/ 

نًىرج وصف انًقشس ين قبم يذسس انًادة باالستفادة ين ان هزا ****يالحظت هايت// ًَهئ

  فقشاث نًىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 كهُت انؼهىو –جايؼت بغذاد  انًؤسست انتؼهًُُت .1

 قسى انفهك وانفضاء  / انًشكز ؼهًٍانانقسى  .2

  دَنايُكُت اننجىو اسى / سيز انًقشس .3

 حضىسٌ وانكتشونٍ أشكال انحضىس انًتاحت .4

 2020 - 2019األول  انفصم / انسنت .5

 ساػت نظشٌ فٍ األسبىع 2 )انكهٍ(ػذد انساػاث انذساسُت  .6

 2019/  11/  1 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

 دَٕبُِىُخ إٌغىَ ووُفُخ رغّؼهب ورؾشوهب رؾذ رأصُش اٌزضبلً ثُٓ ِىىٔبرهب.اًٌ دساسخ  اٌّمشسَهذف  -1

 الظواهر الفلكية وادلصطلحات اخلاصة هبذا العلم. التعرف على -2

 التعرف على األجرام السماوية القريبة والبعيدة والتعرف على القوانني اليت حتكمها وحركتها يف السماء -3

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائق انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُى انًقشسيخشجاث  .9

  االهذاف انًؼشفُت -أ
شَبد اٌخبصخ رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصىي ػًٍ اٌّؼشفخ واٌفهُ ٌٍّجبدئ واألسس اٌؼٍُّخ وإٌظ   -1أ

 .ثذَٕبُِىُخ إٌغىَ

 اٌجبة.هزا رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصىي ػًٍ فهُ ٌٍّىاظُغ اٌؼٍُّخ اٌؾذَضخ واٌّزمذِخ فٍ   -2أ

ووزٌه َزؼشف ػًٍ اٌّغشاد واٌزٍ رّضً اٌجُٕخ  ورغّؼبرهب اْ َسزطُغ اٌطبٌت اٌزؼشف ػًٍ  إٌغىَ  -3أ

 .ووُفُخ ثٕبئهب ػًٍ أسس فُضَبئُخ صؾُؾخ األسبسُخ ٌٍىىْ

 

  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

 .فٍ هزا اٌّغبياػطبء اٌطٍجخ ِهبساد ػٍُّخ رخصصُخ  - 1ة

 .واالسزمصبء اػطبء اٌطٍجخ ِهبساد اٌزفىُش واٌزؾًٍُ  - 2ة

 .دَٕبُِىُخ إٌغىَ رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصىي ػًٍ خجشاد ٔظشَخ ورطىَش ِهبساد اٌزؼٍُُ فٍ  - 3ة

رذسَت اٌطٍجخ ػًٍ ِهبساد اٌؼٍُّبد  اٌؾسبثُخ اٌخبصخ ثؾسبة ثؼط اٌّؼبِالد واٌّؼٍّبد      -4ة

 .ثهزا اٌجبةاٌخبصخ اٌفٍىُخ واٌفُضَبئُخ 

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى      

( ثىاسطخ Power Point)اٌــ رىظُؼ وششػ اٌّىاد اٌذساسُخ ِٓ خالي اٌسجىسح اٌجُعبء واسزخذاَ  .1

 ( Data Show( و )LCDشبشبد )

 .رضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ ِٓ خالي اٌىاعجبد اٌجُزُخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕهظ اٌذساسٍ .2

  .ثضَبسح اٌّىزجبد اٌؼٍُّخ ٌٍؾصىي ػًٍ اٌّؼشفخ االوبدَُّخِطبٌجخ اٌطالة  .3

 اٌؼٍُّخ رؾسُٓ ورىعُه ودػُ اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رشغُؼهُ ػًٍ صَبسح اٌّىالغ االٌىزشؤُخ .4

 .اٌّخزٍفخ

.اٌششػ اٌّجسػ واٌّزسٍسً ٌٍّىظىع ٔظشَبً واالسزشسبي ثبٌّىاظُغ ِٓ ؽُش اٌصؼىثخ ورطجُمهب ػٍُّب 5

 .اٌفىشح ثشىً واظؼ وِٕهب ػًٍ سجًُ اٌّضبي ػًّ اٌفُذَىهبد إٌّبسجخ ٌهزا اٌغشض إلَصبي

 .دَٕبُِىُخ إٌغىَثّبدح رشعّخ اٌّىاظُغ و اٌّفشداد إٌظشَخ اٌخبصخ  .6

 .رطىَش اٌغبٔت اٌجشِغٍ واٌشَبظٍ اٌزؾٍٍٍُ ٌٍطبٌت  .7

 

 

 

 طشائق انتقُُى      

  .اٌّجبششحغشػ االسئٍخ اٌشفهُخ  .1

  .اٌزمبسَشاٌؼٍُّخ واٌىاعجبد اٌُىُِخ .2

 .(Quizاالِزؾبٔبد اٌُىُِخ اٌمصُشح ) .3

.وظغ ِسبئً ِزٕىػخ فٍ ٔهبَخ وً فصً ٌزمىَخ اٌطبٌت ػًٍ اٌؾً اٌؼٍٍّ اٌصؾُؼ ووُفُخ اشزمبق 4

 .اٌّؼبدالد اٌشَبظُخ واٌفُضَبئُخ راد اٌصٍخ ثبٌّىظىع

 (.ئٍخ اٌّزٕىػخ واٌخُبساد اٌّزؼذدحاالِزؾبٔبد اٌشهشَخ )راد االس .5

 االِزؾبٔبد اٌفصٍُخ  إٌهبئُخ .6
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 االهذاف انىجذانُت وانقًُُت -ج

  .ؽش اٌطٍجخ ػًٍ االٌزضاَ واٌّىاظجخ وثزي اٌغهىد اٌّّىٕخ ٌٍؾصىي ػًٍ اٌّؼشفخ االوبدَُّخ -1ط

 .اٌؼٍُّخ اٌزفبػً االَغبثٍ واٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشض رؾفُضهُ ػًٍ رمجً اٌّبدح -2ط

 .رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ رطىَش اٌزفىُش واٌجؾش اٌؼٍٍّ اٌهبدف واالثزؼبد ػٓ ِٕهظ اٌؾفع اٌزمٍُذٌ -3ط

 .رطىَش ِهبساد اٌجؾش فٍ االٔزشُٔذ ٌزىسُغ االفك اٌّؼشفٍ ٌٍطٍجخ -4ط

 .رطىَش االفىبس االثذاػُخ ٌٍطٍجخ اٌّىهىثُٓ ِٓ خالي اسزخذاَ اٌؼصف اٌزهٍٕ -5ط

 .طبٌت ػًٍ اوزسبة اٌمُُ اٌغبِؼُخ واٌسٍىن  اٌّضبٌٍ اٌغُذصمً شخصُخ اٌ -6ط

رطىَش لذسح اٌطبٌت وػاللبره ِغ صِالئه ٔؾى األفعً ثؾُش َزصشف دائّب" ثأِبٔخ و أخالق فٍ  -7ط

 .وً رؼبِالره اصٕبء اٌزىاعذ فٍ اٌغبِؼخ وثؼذهب

االسزفبدح ِٕهب ٌّشؽٍخ ِب ثؼذ  رؼشَف اٌطبٌت ثبهُّخ اٌّبدح اٌؼٍُّخ اٌّؼطبح ٌه اصٕبء اٌذساسخ وِذي -8ط

 .اٌزخشط

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى   

 .ِشبسوخ اٌطٍجخ خالي اٌّؾبظشح ٌؾً اٌّسبئً اٌؼٍُّخ اٌشَبظُخ .1

ٍجخ ػًٍ اٌزفىُش واٌزؾًٍُ غشػ ِغّىػخ ِٓ االسئٍخ اٌشفهُخ اٌزفىُشَخ خالي اٌّؾبظشح ٌزشغُغ اٌط .2

 .اٌؼٍٍّ

 .اٌطٍجخ واعجبد ثُزُخ ِزٕىػخ رزطٍت رفسُشاد رارُخ ثطشق ػٍُّخ إػطبء .3

ظشة األِضٍخ اٌزىظُؾُخ ٌزشغُغ اٌطٍجخ ٌالٌزضاَ ثشوػ اإلخىح أو رمذَش ٔؼّخ اٌؼٍُ أو رؼضَض سوػ  .4

 اٌزؼبوْ

 فشصخ ٌٍطبٌت ثبٌمُبَ ثششػ عضء ثسُػ ِٓ اٌىاعت  ٌضِالئه ٌزؼضَض صمزه ثبٌٕفس. إػطبء .5

 طشائق انتقُُى    

 

 .( ػٓ غشَك اسئٍخ ِزؼذدح اٌخُبساد رزطٍت ِهبسح ػٍُّخQuiz. اِزؾبٔبد َىُِخ رؾشَشَخ لصُشح )1

  .. اِزؾبٔبد َىُِخ شفهُخ ثأسئٍخ ػٍُّخ ِزٕىػخ2

 .. رمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍىاعجبد اٌجُزُخ وإٌشبغبد اٌُىُِخ ٌٍطٍجخ3

 .ثىً عىأجهب. رمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبسَش اٌؼٍُّخ اٌزخصصُخ 4

 .. رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رىٍُفهُ ثؼًّ سّٕبساد ػٍُّخ رخصصُخ وِٕبلشزهب5

 .. رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شهشَخ وفصٍُخ6

 .ٌّشاعغ اٌؼٍُّخ راد اٌصٍخ ثّىظىػبد اٌّبدح. عؼً اٌطٍجخ َشاعؼىْ اٌّىزجخ ٌالغالع ػًٍ اٌّصبدس وا7

 .. ِٕؼ وزت اٌشىش واٌزمذَش واٌغىائض اٌزمذَشَخ ورضُّٓ عهىد اٌطبٌت اٌّزُّض8

 

 
 انًنقىنت ) انًهاساث األخشي انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انًهاساث  انؼايت و -د 

 .ذِخ اٌّغزّغوخرؾفُض اٌطٍجخ ػًٍ اٌؼًّ اٌغّبػٍ  -1د

 .رضُّٓ دوس اٌؼٍّبء االخشَٓ وثبٌزبٌٍ دػُ ورطىَش اٌشخصُخ اٌؼٍُّخ ٌٍطٍجخ -2د

رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ االٌزضاَ و اٌّىاظجخ ػًٍ اٌجؾش اٌؼٍٍّ سىاء فٍ اٌغىأت إٌظشَخ او اٌؼٍُّخ  -3د

 .وِهّب وبٔذ اٌظشوف لبسُخ وصؼجخ وػسُشح

 .ٔؾى اٌزفىُش اٌشصُٓ اٌخالق ٌٍّسبهّخ فٍ خذِخ وثٕبء اٌجٍذرطىَش شخصُخ اٌطٍجخ ِٓ ؽُش دفؼهُ  -4د

و رىصَغ ِىاظُغ ِؾذدح ٌىً ِغّىػخ ِٓ اٌطٍجخ الػذاد اٌزمبسَش ثبٌجؾش فٍ اٌشجىخ اٌؼٕىجىرُخ،  -5د

 .اٌّصبدس او اٌّىزجخ و صُبغزه وفك اسس صُبغخ اٌجؾىس اٌّؼزّذح

 اِساءورجبدي  اٌمُبدح و اداسح اٌؾىاس ِٓو رّىُٕهُ  اػطبء لُبدح اداسح إٌمبش ثُذ فشَك اٌؼًّ اٌىاؽذ -6د

 .واٌّؼشفخ اٌفىشَخ واٌشخصُخ وصمً اٌّؼٍىِبد اٌالصِخ

 .داسح ورمسُُ اٌىلذ واٌجشاِظ واٌجُبٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّىظىعإاٌمذسح ػًٍ  -7د
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رذسَت اٌطبٌت ػًٍ وُفُخ االسزفبدح ِٓ ِؼشفزه وفهّه ٌٍّٕهظ فٍ ػٍُّخ رؾسُٓ ورطىَش ورأهًُ  -8د

 .اٌزطىَش اٌشخصٍ ثؼذ اٌزخشط ظّٓ رخصصه اٌؼٍٍّ ألغشاضِؼٍىِبد اٌطبٌت 

  .ُخ وِٕبلشزهب ٌزطىَش اِىبٔبرهُ اٌؼٍُّخهخطبء اٌّىعىدح فٍ اعبثبرهُ  اٌشفػًٍ اال ٍجخرٕجُه اٌط -9د

 .اٌزىظُف ألغشاضاٌطبٌت  إلػذادرشغُغ اٌّهبساد اٌزارُخ  -11د
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 بنُت انًقشس .11

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍىثخ اٌسبػبد األسجىع
اسُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىظىع
 غشَمخ اٌزمُُُ غشَمخ اٌزؼٍُُ

1 2 1- Introduction  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

2 2 2- Stellar System  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

3 2 

3- Binary systems 
 Binary Stars 

 Centre Of Mass 

(COM) 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

4 2 
4- Types of Binary (or 
Double) Star Systems 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

5 2 5- binary systems  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

6 2 6- Stellar Velocities  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 البيتية والواجبات

7 2 
7- The two body 
problem 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

  االِزؾبْ األوي 2 8

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

9 2 8-The virial theorem  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

11 2 9- Relaxation  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

11 2 
10- Star clusters 
 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية



  
 7انصفحت 

 
  

 انبنُت انتحتُت  .11

 & The second edition of Galactic Dynamics by Binney -1 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1

Tremaine (2008, Princeton University Press). 

 Galactic Astronomy by Binney & Merrifield -2 اٌّشاعغ اٌشئُسُخ )اٌّصبدس( -2

3- Solar System Dynamics by Murray & Dermott. 

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼٍُّخ ،اٌزمبسَش ،.....(
 واجملالت العلمية املتخصصة. ديناميكية النجوم واجملراتكل املراجع اخلاصة ب

اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ،ِىالغ االٔزشُٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.
ابملؤسسات العاملية ومواقع االنرتنت اخلاصة مت استخدام املراجع االلكرتونية  

 املهتمة بعلوم الفلك والفضاء.

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 
 االسزخذاَ اٌّزضاَذ ٌزمُٕخ اٌّؼٍىِبد واسزخشاط اٌىزت االٌىزشؤُخ اٌشصُٕخ ورؾذَش اٌّفشداد واٌّمشساد ثّب

واالسزّشاس ثؼًّ اٌجؾىس اٌؼٍُّخ اٌشصُٕخ ؤششهب فٍ  .واٌفعبء َ اٌفٍهىٍَعّٓ ِىاوجخ اٌزطىس اٌىجُش فٍ ػ

 اٌّغالد اٌؼبٌُّخ ثّب َعّٓ رطىَش لبثٍُخ اٌزذسَسٍ.
 
 
 

 

12 2 11- Galactic dynamics.  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

13 2 
 االِزؾبْ اٌضبٍٔ -12

 
 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

14 2 
 ِشاعؼخ ػبِخ -13
 

 
 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
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  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
 االهداف المهاراتية

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

دراسات عليا 

 دكتوراه
 Extragalactic 

and 

Cosmology 

 + + + + + + + + + + + + + + + + أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 Extragalactic and Cosmologyلمادة /  وصف المقرر

 م. د. االء فاضل احمدأ.اسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ

  فقرات نموذج الوصف االكاديمي الموحد للقسم

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية العلوم - جامعة بغداد

 / المركز علميالالقسم  .2
 قسم الفلك والفضاء

 اسم / رمز المقرر .3
Extragalactic and Cosmology 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الكتروني

 الفصل / السنة .5
 فصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة نظري 30 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
1/10/2019 

 أهداف المقرر .8

علوم الفلك والفضاء يمتلكون مهارات علمية نظرية وعملية لغرض تلبية .اعداد خريجين متخصصين في مجال 1-
 احتياجات الوزارات والمؤسسات العلمية االخرى بكوادر ذات كفاءة عالية يساهمون في خدمة وبناء البلد.

 .تشجيع الطلبة المتميزين في هذا المجال ليكونوا اعضاء هيئة تدريسية في المستقبل -2

يق الجودة التعليمية واالعتماد االكاديمي من خالل تطوير وتحديث المناهج لتالئم التطور العلمي .العمل على تحق3
 الحديث

إعداد المالكات العلمية المؤهلة لوضع الخطط المتكاملة للمنظمات التي يشرفون عليها والتي تساعد في اتخاذ  4
 القرارات الصحيحة.

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 3الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
م لالخاصة بع والنظريات ئ واألسس العلميةالمعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال -1أ

 .      الفلك والفضاء

الفلك لمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  لبة من الحصول علىطتمكين ال -2أ

 .والفضاء

علم الفلك والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول  -3أ

 والفضاء.
علم الكون ونشوء وتطورالمجرات والنجوم مادة مابين النجوم  ان يستطيع الطالب التعرف على -4.أ

والغازات واالتربة الكونية واالشعاعية والتفاعالت النووية في بنية الكون االساسية ومعرفة وادراك 

 النظريات والقوانين التي وضعت على هذا االساس العلمي الفريد

 

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء  -1ب

 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -2ب

الفلك اختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول  -3ب

 .والفضاء

والمعلمات الفلكية  المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -4ب

 للدراسة الالزمة والفيزيائية

تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها   -5ب

 وعرض المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      

 

( بواسطة Power Pointمن خالل السبورة البيضاء واستخدام ) المواد الدراسيةتوضيح وشرح  .1

 ( Data Show( و )LCDشاشات )
 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري والعملي تزويد الطلبة بالمعرفة .2
  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .3

 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .4
 دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد فلكية على مدار السنة الدراسية .5
صعوبة وتطبيقها عمليا واالسترسال بالمواضيع من حيث ال الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظريا   .6

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض اليصال الفكرة بشكل واضح
 ترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض

 

 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1

 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظري والعمليQuizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .3



  
 4الصفحة 

 
  

تكليف الطلبة بعمل تقارير للتجربة المنجزة ومناقشة النتائج ووضع درجات للواجبات البيتية وللتقارير  .4

 العلمية

الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق  وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على .5

 المعادالت الرياضية والفيزيائية ذات الصلة بالموضوع

 االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري والعملي .6

 االمتحانات الفصلية  النهائية .7

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 حث الطلبة على االلتزام والمواظبة وبذل الجهود الممكنة للحصول على المعرفة االكاديمية  -1ج

 التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية -2ج

 تشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليدي -3ج

 ير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبةتطو -4ج

 تطوير االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهني -5ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

يتصرف دائما" بأمانة و أخالق في  عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيثوتطوير قدرة الطالب  -7ج

 كل تعامالته اثناء التواجد في الجامعة وبعدها

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -8ج

  بعد التخرجلمرحلة ما 

 طرائق التعليم والتعلم   

 المختبر لحل المسائل العلمية الرياضية خالل المحاضرة اوالطلبة مشاركة  .1
ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 العلمي 
 تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق علميةمتنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3
 روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية األمثلة ضرب .4

 التعاون
 بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء

 

 

 طرائق التقييم    

 علمية رةعن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مها( Quizتحريرية قصيرة )امتحانات يومية . 1

 متنوعة  بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري والعملي .4

 صية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية تخص .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 المادة بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع المكتبة يراجعون الطلبة جعل. 7

 . منح كتب الشكر والتقدير والجوائز التقديرية وتثمين جهود الطالب المتميز8
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة والمهارات   -د 

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د

 تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية العلمية للطلبة -2د

البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية تشجيع الطلبة على االلتزام و المواظبة على  -3د

 ومهما كانت الظروف قاسية وصعبة وعسيرة

 تطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق للمساهمة في خدمة وبناء البلد -4د

العنكبوتية،  الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د

 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق صياغته و المكتبة او المصادر

وتبادل االراء الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 والمعرفة الفكرية والشخصية وصقل المعلومات الالزمة

 والبرامج والبيانات المتعلقة بالموضوعالقدرة على أدارة وتقسيم الوقت  -7د

تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل  -8د

 تخصصه العلميمعلومات الطالب الغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

 العلمية  لتطوير امكاناتهم تهاتنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقش -9د

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -10د

-    

 بنية المقرر .10

 - and Cosmology Extragalactic  الفصل  الثاني  

 ( الدراسات العليا المرحلة الدكتوراه2النظري)

 

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 
 

Overview 

1. Our Milky Way as a 

Galaxy 

2. The World of Galaxies . 

. 3. The Hubble Expansion 

of the Universe 

4. Active Galaxies and 

Starburst Galaxies 

5 Voids, Clusters of 

Introduction  استخدام

السبورة مع 

شاشة العرض 

وتعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

التحريرية 

والواجب 

 البيتي
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Galaxies, and Dark Matter 

.6 World Models and the 

Thermal History of the 

Universe 

.7 Structure Formation and 

Galaxy Evolution 

.8 Cosmology as a 

Triumph of the Human 

Mind 
2 

2 

1-Radio Telescopes 

2-Infrared Telescopes 

3 Optical 

.4 UV Telescopes 

.5 X-Ray Telescopes 

.6 Gamma-Ray 

Telescopes . 

The Tools of 
Extragalactic 
Astronomy 

استخدام 

السبورة مع 

شاشة العرض 

وتعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية

3 

2 

1-Galactic Coordinates 2-
Determination of 

Distances Within Our 

Galaxy . . . . . . . . . . . 36 

3- Trigonometric Parallax . 

4- Proper Motions 

5 Moving Cluster Parallax . 

6 Photometric Distance; 

Extinction and Reddening . 

7 Spectroscopic Distance . 

8 Distances of Visual 

Binary Stars . . . . . . . . . . . 

8 Distances of Pulsating 

Stars 

The Milky Way 
as a Galaxy 

استخدام 

السبورة مع 

شاشة العرض 

وتعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية

4 

2 

1- The Galactic Disk: 

Distribution of 

2-The Galactic Disk: 

Chemical Composition and 

Age 

3 The Galactic Disk: Dust 

and Gas 

4 Cosmic Rays 

5 The Galactic Bulge 

.6 The Visible Halo 

 

The Structure of the 

Galaxy . 

استخدام 

السبورة مع 

شاشة العرض 

وتعليم 

االمتحانات  االلكتروني

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية
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5 2 7 The Distance to the 

Galactic Center. 

8- Kinematics of the Galaxy 

9-The Galactic Microlensing 

Effect 

10-The Galactic Center 
The Structure of the 

Galaxy . 

استخدام 

السبورة مع 

شاشة العرض 

وتعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية

6 

2 
 

Classification 

1.1 Morphological 

Classification: The Hubble 

Sequence 

.2 Other Types of Galaxies 

3 Elliptical Galaxies 

4- Classification 

5- Brightness Profile 

6- Composition of Elliptical 

Galaxies 

7-  Spiral Galaxies 

8--Trends in the 9-

Sequence of Spirals 

Brightness Profile 

10 Rotation Curves and 

Dark Matter . 

 

The World of 
Galaxies 

استخدام 

السبورة مع 

شاشة العرض 

وتعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية

7 

2 

Scaling Relations 
1. The Tully–Fisher 

Relation 

.2 The Faber–Jackson 

Relation 

3 The Fundamental Plane 

.4 The Dn–! Relation . 

1- Black Holes in the 

Centers of Galaxies. 

2- Extragalactic Distance 
Determination 

3- Luminosity Function of 

Galaxies . 

The World of 
Galaxies 

استخدام 

السبورة مع 

شاشة العرض 

وتعليم 

االمتحانات  االلكتروني

التحريرية 

والواجب 

 البيتي

    االمتحان االول 2 8
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9 

2 

1 Introduction and 

Fundamental 
Observations 

2-An Expanding Universe 

3-Consequences of the 
Friedmann Expansion 

4-Thermal History of the 
Universe 

Cosmology I: 
Homogeneous 

Isotropic 
World Models 

استخدام 

السبورة مع 

 شاشة العرض

وتعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 اليتية

10 

2 

Introduction . . 

-Brief History of AGNs ---

_Fundamental Properties 

of Quasars Quasars as --

.Radio Sources: 

Synchrotron Radiation . . . 

-Broad Emission Lines . 
AGN Zoology 

The Central Engine: A 
Black Hole 

Active Galactic Nuclei 

استخدام 

السبورة مع 

شاشة العرض 

وتعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية

11 

2 

Components of an AGN 

. Family Relations of 

AGNs 

AGNs and Cosmology 

Active Galactic Nuclei 

استخدام 

السبورة مع 

شاشة العرض 

وتعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية

12 

2 

The Local Group 

-Galaxies in Clusters and 
Groups 

-X-Ray Radiation from 

Clusters of Galaxies . 

 

Clusters and Groups 
of Galaxies 

استخدام 

السبورة مع 

شاشة العرض 

وتعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية

31 

2 

-Scaling Relations for 
Clusters of Galaxies 

- 
Clusters of Galaxies as 

Gravitational Lenses 
Evolutionary Effects 

Clusters and Groups 
of Galaxies 

استخدام 

السبورة مع 

شاشة العرض 

وتعليم 

 االلكتروني

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية

14 2 Introduction Cosmology II:  االمتحانات استخدام
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Fluctuations . 

. Evolution of Density 

Fluctuations 
-Non-Linear Structure 

Evolution 
-Origin of the Density 
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. 

Inhomogeneities in 
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Universe 

 السبورة مع

شاشة العرض 

وتعليم 

 االلكتروني

التحريرية 

والواجب 

 البيتي
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

 

االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات واستخراج الكتب االلكترونية الرصينة وتحديث المفردات 

والبرمجيات وتطبيقها فيما والمقررات بما يضمن مواكبة التطور الكبير في عالم التكنولوجيا 

 يختص المجرات في الكون.
 
 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 9191-9102 للعام الدراسي

 بغداد:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2020تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم المعاون العلمي :      أ.م.د.احمد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق الملف من قبل 
 ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 يخطظ يهاساث انًُهج

 َشجً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشجاث انتعهى انفشدَت يٍ انبشَايج انخاضعت نهتقُُى

 يخشجاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبشَايج 

انسُت / 

 انًستىي
 اسى انًقشس سيز انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشَايج
االهذاف انىجذاَُت 

 وانقًُُت

تأهُهُت انًهاساث انعايت وان

 انًُقىنت

)انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 ياجستُش

 انفصم االول
 Optical and 

non-Optical 

Astronomy 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسٍ
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 ًَىرج وصف انًقشس

 ((Optical and non-Optical Astronomyنًادة  وصف انًقشس

(M.Sc. course) 

 اسى انتذسَسٍ/ 

 األستار انذكتىس. كًال يحًذ عبىد

ًُىرج وصف انًقشس يٍ قبم يذسس انًادة باالستفادة يٍ ان هزا ****يالحظت هايت// ًَهئ

  فقشاث ًَىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 خبِؼخ ثغذاد انًؤسست انتعهًُُت .1

 وٍٍخ اٌؼٌٍَ / لغُ اٌفٍه ًاٌفضبء / انًشكز عهًٍانقسى ان .2

 Optical and non-Optical Astronomy اسى / سيز انًقشس .3

 زضٌسي  أشكال انحضىس انًتاحت .4

 2020-2012 انفصم / انسُت .5

 عبػخ  45 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 2020-10-1 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8
التعلم  ةبلسهل على الطت التي ،لطلبة الدراسات العليا في قسم الفلك والفضاء التعليميةساسيات المن أ كورسال

فً اٌّدبي اٌشادٌٌي ّجبدئ ًاٌّغبئً اٌفٍىٍخ اٌالنظرية من خالل دراسة وشرح  المتكامل للمعلومات والفهم

. وهذا من شأنه ٌٍِبدّؼاٌ هًوٍفٍخ اٌزؼبًِ ِغ ىزاٌزبَ ززى ٌظً اٌطبٌت اٌى اٌفيُ ًاالعزٍؼبة ًاٌسشاسي 
 .طلبة الباحثين في هذا المجالرفع الكفاءة العلمية لل

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى انًقشسيخشجاث  .9

  االهذاف انًعشفُت -أ
اٌزً رزؼٍك ثؼٍُ اٌّؼبدالد ًاٌذًاي اٌشٌبضٍخ اٌنظشٌبد ًاٌى دساعخ خظبئض  طسىٌٌيذف اٌ   -1أ

 اٌفٍه اٌشادٌٌي ًاٌزٍغىٌثبد اٌشادٌٌٌخ اٌفٍىٍخ ًٍِسمبريب. 

   ًوزٌه ِؼشفخ اٌؼٌاًِ اٌّؤثشح ػٍى االسطبداد اٌفٍىٍخ ًششذ اٌزمنٍبد اٌسذٌثخ اٌّغزخذِخ فً ىزا -2أ       

 اٌّدبي.        

   اٌفٍه ٌٍّاضٍغ اٌؼٍٍّخ اٌسذٌثخ ًاٌّزمذِخ فً اخزظبص ٌفيُ  ٍجخ ِن اٌسظٌي ػٍىطرّىٍن اٌ  -3أ      

 .ًاٌفضبء

 .فيُ فً وٍفٍخ اعزخذاَ اٌزٍغىٌثبد اٌفٍىٍخ الغشاع اٌشطذ اٌفٍىً ٍجخ ِن اٌسظٌي ػٍىطرّىٍن اٌ -4أ     

 
ػٍُ اٌفٍه ًاٌّؼبدالد اٌخبطخ ثذساعخ  خاٌشٌبضٌٍألعظ ػٍى فيُ رّىٍن اٌطٍجخ ِن اٌسظٌي  -5أ

 ًاٌفضبء

  
 

  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

ة والدرايةة الكافيةة لطبيعةة التعامةل بةين الخبةر لبةةالط المعلومات المعطاة في هذا الكورس تكسب- 1ة (1

 .استنباط وتحليل المعلومات العلميةوتعودهم على  ،الترددات المختلفة واالتقنيات المستخدمة لكشفها

فهم عمل الهوائيات وكيفية الطالب على اإلبداع , وتنمي فيهم القدرة على  الكورسساعد ي   - 2ة
 التعامل معها

 

 .العلميعلى التفكير واالكتشاف والبحث بتعويدهم على طريقة البحث  ةالطلب الكورسساعد ي - - 3ة

 

 .مليةالع بحاثتصميم كثير من اال علىإلى حد كبير  يساعد الكورس طلبة الدراسات العليا     -4ة

 

 طشائق انتعهُى وانتعهى      

 

( ثٌاعطخ Power Pointِن خالي اٌغجٌسح اٌجٍضبء ًاعزخذاَ ) رٌضٍر ًششذ اٌٌّاد اٌذساعٍخ .1

 ( LCD( ً )Data Showشبشبد )

 ِن خالي اٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّنيح اٌذساعً اٌنظشي ًاٌؼًٍّ رضًٌذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2

  ٌٍسظٌي ػٍى اٌّؼشفخ االوبدٌٍّخ بد اٌؼٍٍّخاٌّىزجِطبٌجخ اٌطالة ثضٌبسح  .3

 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِن خالي رشدٍؼيُ ػٍى صٌبسح اٌٌّالغ االٌىزشًنٍخًدػُ اٌّؼشفخ اٌؼٍٍّخ ٌ ًرٌخٍو رسغٍن .4

 دػُ اٌذساعخ اٌؼٍٍّخ اٌّخزجشٌخ ٌٍطٍجخ ِن خالي رٌفٍش اِغٍبد سطذ فٍىٍخ ػٍى ِذاس اٌغنخ اٌذساعٍخ

 طشائق انتقُُى      

 

 طشذ االعئٍخ اٌشفيٍخ اٌّجبششح  .1
 اٌزمبسٌشاٌؼٍٍّخ ًاٌٌاخجبد اٌٌٍٍِخ  .2
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 ( فً اٌدبنت اٌنظشي Quizاالِزسبنبد اٌٌٍٍِخ اٌمظٍشح ) .3
ًضغ ِغبئً ِزنٌػخ فً نيبٌخ وً فظً ٌزمٌٌخ اٌطبٌت ػٍى اٌسً اٌؼًٍّ اٌظسٍر ًوٍفٍخ اشزمبق اٌّؼبدالد  .4

 راد اٌظٍخ ثبٌٌّضٌع ًاٌفٍضٌبئٍخ اٌشٌبضٍخ

 
 االهذاف انىجذاَُت وانقًُُت -ج

 ًثزي اٌديٌد اٌّّىنخ ٌٍسظٌي ػٍى اٌّؼشفخ االوبدٌٍّخ  زث اٌطٍجخ ػٍى االٌزضاَ ًاٌٌّاظجخ -1ج

 اٌزفبػً االٌدبثً ًاٌجنبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشع رسفٍضىُ ػٍى رمجً اٌّبدح اٌؼٍٍّخ -2ج

 رشدٍغ اٌطٍجخ ػٍى رطٌٌش اٌزفىٍش ًاٌجسث اٌؼًٍّ اٌيبدف ًاالثزؼبد ػن ِنيح اٌسفع اٌزمٍٍذي -3ج

 رطٌٌش ِيبساد اٌجسث فً االنزشنٍذ ٌزٌعٍغ االفك اٌّؼشفً ٌٍطٍجخ -4ج

 رطٌٌش االفىبس االثذاػٍخ ٌٍطٍجخ اٌٌّىٌثٍن ِن خالي اعزخذاَ اٌؼظف اٌزىنً -5ج

 اٌّثبًٌ اٌدٍذاٌمٍُ اٌدبِؼٍخ ًاٌغٌٍن اوزغبة  طمً شخظٍخ اٌطبٌت ػٍى -6ج

  

 طشائق انتعهُى وانتعهى   

 خالي اٌّسبضشح ٌسً اٌّغبئً اٌؼٍٍّخ اٌشٌبضٍخاٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشدٍغ اٌطٍجخ ػٍى اٌزفىٍش ًاٌزسًٍٍ اٌؼًٍّ اٌزفىٍشٌخ خالي اٌّسبضشاٌشفيٍخ طشذ ِدٌّػخ ِن االعئٍخ  .2

 رزطٍت رفغٍشاد رارٍخ ثطشق ػٍٍّخِزنٌػخ ثبٌدبنت اٌنظشي ػطبء اٌطٍجخ ًاخجبد ثٍزٍخ أ .3

ًاٌٍّؼبنٍخ ًلٍبط  اعزخذاَ اٌزغىٌثبد اٌشادٌٌٌخ اٌّزٌفشح فً لغُ اٌفٍه ًاٌفضبء ٌفيُ ظٌاىش االشؼبع  .4

ًسطذ اٌىٌاوت  زشوخ اٌندٌَ ًاٌّدشاد ًػٍٍّبد اٌنشٌء اٌندًًٌّالخشاَ اٌغّبًٌخ ٌفيُ رشوٍت اٌّغبفبد 

 .ّغً ًخبسخوضّن اٌنظبَ اٌش

 طشائق انتقُُى    

 ػٍٍّخ سحػن طشٌك اعئٍخ ِزؼذدح اٌخٍبساد رزطٍت ِيب( Quizرسشٌشٌخ لظٍشح )اِزسبنبد ٌٌٍِخ . 

 ِزنٌػخ  ثأعئٍخ ػٍٍّخشفيٍخ اِزسبنبد ٌٌٍِخ . 2

 ٌٍطٍجخ ًاٌنشبطبد اٌٌٍٍِخ اٌجٍزٍخ ٌاخجبدرمٍٍُ ًاػطبء دسخبد ٌٍ .3

 رمٍٍُ ًاػطبء دسخبد ٌٍطٍجخ ِن خالي اندبص اٌزمبسٌش اٌؼٍٍّخ اٌزخظظٍخ ثدبنجٍيب اٌنظشي  .4

 رمٍٍُ اٌطٍجخ ِن خالي رىٍٍفيُ ثؼًّ عّنبساد ػٍٍّخ رخظظٍخ ًِنبلشزيب .5

 
 انًُقىنت ) انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انًهاساث  انعايت و -د 

 رسفٍض اٌطٍجخ ػٍى اٌؼًّ اٌدّبػً ًخذِخ اٌّدزّغ  -1د

 رثٍّن دًس اٌؼٍّبء االخشٌن ًثبٌزبًٌ دػُ ًرطٌٌش اٌشخظٍخ اٌؼٍٍّخ ٌٍطٍجخ -2د

اٌٌّاظجخ ػٍى اٌجسث اٌؼًٍّ عٌاء فً اٌدٌانت اٌنظشٌخ اً اٌؼٍٍّخ ًِيّب رشدٍغ اٌطٍجخ ػٍى االٌزضاَ ً  -3د

 وبنذ اٌظشًف لبعٍخ ًطؼجخ ًػغٍشح

 ٌٍّغبىّخ فً خذِخ ًثنبء اٌجٍذرطٌٌش شخظٍخ اٌطٍجخ ِن زٍث دفؼيُ نسٌ اٌزفىٍش اٌشطٍن اٌخالق  -4د
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 بُُت انًقشس .11

 اٌغبػبد األعجٌع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٌٍثخ
اعُ اٌٌزذح / أً 

 اٌٌّضٌع
 طشٌمخ اٌزمٍٍُ طشٌمخ اٌزؼٍٍُ

1 

3 

Optical and non 

optical 

Detection of 

Light 

 

) ٌٌزخ اٌزؼٍُ 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

2 3 Optical and non 

optical 

Photo 

Detectors 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

3 3 Optical and non 

optical 

Energy gap 

 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

4 3 Optical and non 

optical 

Photo current 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

5 3 Optical and non 

optical 

Photoconducti

ve gain 

 

 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش
االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزً

6 3 Optical and non 

optical 

Thermal detectors 

 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ 

 )اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

7 3 Optical and non 

optical 

bolometers 

 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 اٌجٍزٍخًاٌٌاخجبد 

8 3 Optical and non 

optical 

Temperature 

coefficient  

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

9 3 Optical and non 

optical 

Thermal 

conductance 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 اٌجٍزٍخًاٌٌاخجبد 

10 3 Optical and non 

optical 

Heat capacity 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

11 3 Optical and non 

optical 

Astronomical 

detectors 

 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

12 3 Optical and non 

optical 

x-ray & 

Gamma – ray  

photodiodes  

 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش
االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ ًاٌٌاخت 

 اٌجٍزً

13 3 Optical and non 

optical 

Photo emissive 

device 

 

 

 

اعزخذاَ اٌسبعجخ ً 

 شبشخ اٌؼشع
االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ ًاٌٌاخت 

 اٌجٍزً
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 انبُُت انتحتُت  .11

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٌٍثخ -1
Different References in astronomy and radio 

astronomy (through a library and internet) 

 Tools of radio astronomy اٌّشاخغ اٌشئٍغٍخ )اٌّظبدس( -2

by Thomas L. Wilson 

 

اٌزً ٌٌطى ثيب اٌىزت ًاٌّشاخغ  ( أ

  )اٌّدالد اٌؼٍٍّخ ،اٌزمبسٌش ،.....(
 اٌٌّثٌلخ ثيب  ٌٍدضء اٌنظشي  االٌىزشًنٍخ  اٌّشاخغ اعزخذاَ

 ٌٍّبدح اٌؼٍٍّخ

اٌّشاخغ االٌىزشًنٍخ ،ٌِالغ االنزشنٍذ  ( ة

 ،.....اٌخ.
 

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 

اٌىزت االٌىزشًنٍخ اٌشطٍنخ ًاٌسذٌثخ االطالع ًاالعزخذاَ اٌّغزّش ٌزمنٍخ اٌّؼٌٍِبد ًاعزخشاج 

 ًرسذٌث اٌّفشداد ًاٌّمشساد عنٌٌب ثّب ٌضّن ٌِاوجخ اٌزطٌس اٌؼًٍّ.
 
 
 

 

14 3 Optical and non 

optical 

Photo 

multiplier  

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ ًاٌٌاخت 

 اٌجٍزً

15 3 Optical and non 

optical 

Infrared band  

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

انفصم   )ايتحاٌ َهاَت 3 16

 انذساسٍ االول(

Final Exam  
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 يخطظ يهاساث انًُهج

 َشجً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشجاث انتعهى انفشدَت يٍ انبشَايج انخاضعت نهتقُُى

 يخشجاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبشَايج 

انسُت / 

 انًستىي
 اسى انًقشس سيز انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشَايج
االهذاف انىجذاَُت 

 وانقًُُت

تأهُهُت انًهاساث انعايت وان

 انًُقىنت

)انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 دكتىساِ

 انفصم االول
 Thermal and 

Radio 

Astronomy 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسٍ
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 ًَىرج وصف انًقشس

 ((Thermal and Radio Astronomyنًادة  وصف انًقشس

(P.hD. course) 

 اسى انتذسَسٍ/ 

 األستار انذكتىس. كًال يحًذ عبىد

ًُىرج وصف انًقشس يٍ قبم يذسس انًادة باالستفادة يٍ ان هزا ****يالحظت هايت// ًَهئ

  فقشاث ًَىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 خبِؼخ ثغذاد انًؤسست انتعهًُُت .1

 وٍٍخ اٌؼٌٍَ / لغُ اٌفٍه ًاٌفضبء / انًشكز عهًٍانقسى ان .2

 Thermal and Radio Astronomy اسى / سيز انًقشس .3

 زضٌسي  أشكال انحضىس انًتاحت .4

 2020-2012 انفصم / انسُت .5

 عبػخ  45 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 2020-10-1 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8
التعلم  ةبلسهل على الطت التي ،لطلبة الدراسات العليا في قسم الفلك والفضاء التعليميةساسيات المن أ كورسال

فً اٌّدبي اٌشادٌٌي ّجبدئ ًاٌّغبئً اٌفٍىٍخ اٌالنظرية من خالل دراسة وشرح  المتكامل للمعلومات والفهم

. وهذا من شأنه ٌٍِبدّؼاٌ هًوٍفٍخ اٌزؼبًِ ِغ ىزاٌزبَ ززى ٌظً اٌطبٌت اٌى اٌفيُ ًاالعزٍؼبة ًاٌسشاسي 
 .طلبة الباحثين في هذا المجالرفع الكفاءة العلمية لل

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى انًقشسيخشجاث  .9

  االهذاف انًعشفُت -أ
اٌزً رزؼٍك ثؼٍُ اٌّؼبدالد ًاٌذًاي اٌشٌبضٍخ اٌنظشٌبد ًاٌى دساعخ خظبئض  طسىٌٌيذف اٌ   -1أ

 اٌفٍه اٌشادٌٌي ًاٌزٍغىٌثبد اٌشادٌٌٌخ اٌفٍىٍخ ًٍِسمبريب. 

   ًوزٌه ِؼشفخ اٌؼٌاًِ اٌّؤثشح ػٍى االسطبداد اٌفٍىٍخ ًششذ اٌزمنٍبد اٌسذٌثخ اٌّغزخذِخ فً ىزا -2أ       

 اٌّدبي.        

   اٌفٍه ٌٍّاضٍغ اٌؼٍٍّخ اٌسذٌثخ ًاٌّزمذِخ فً اخزظبص ٌفيُ  ٍجخ ِن اٌسظٌي ػٍىطرّىٍن اٌ  -3أ      

 .ًاٌفضبء

 .فيُ فً وٍفٍخ اعزخذاَ اٌزٍغىٌثبد اٌفٍىٍخ الغشاع اٌشطذ اٌفٍىً ٍجخ ِن اٌسظٌي ػٍىطرّىٍن اٌ -4أ     

 
ػٍُ اٌفٍه ًاٌّؼبدالد اٌخبطخ ثذساعخ  خاٌشٌبضٌٍألعظ ػٍى فيُ رّىٍن اٌطٍجخ ِن اٌسظٌي  -5أ

 ًاٌفضبء

  
 

  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

ة والدرايةة الكافيةة لطبيعةة التعامةل بةين الخبةر لبةةالط المعلومات المعطاة في هذا الكورس تكسب- 1ة (1

 .استنباط وتحليل المعلومات العلميةوتعودهم على  ،الترددات المختلفة واالتقنيات المستخدمة لكشفها

فهم عمل الهوائيات وكيفية الطالب على اإلبداع , وتنمي فيهم القدرة على  الكورسساعد ي   - 2ة
 التعامل معها

 

 .العلميعلى التفكير واالكتشاف والبحث بتعويدهم على طريقة البحث  ةالطلب الكورسساعد ي - - 3ة

 

 .مليةالع بحاثتصميم كثير من اال علىإلى حد كبير  يساعد الكورس طلبة الدراسات العليا     -4ة

 

 طشائق انتعهُى وانتعهى      

 

( ثٌاعطخ Power Pointِن خالي اٌغجٌسح اٌجٍضبء ًاعزخذاَ ) رٌضٍر ًششذ اٌٌّاد اٌذساعٍخ .1

 ( LCD( ً )Data Showشبشبد )

 ِن خالي اٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّنيح اٌذساعً اٌنظشي ًاٌؼًٍّ رضًٌذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2

  ٌٍسظٌي ػٍى اٌّؼشفخ االوبدٌٍّخ بد اٌؼٍٍّخاٌّىزجِطبٌجخ اٌطالة ثضٌبسح  .3

 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِن خالي رشدٍؼيُ ػٍى صٌبسح اٌٌّالغ االٌىزشًنٍخًدػُ اٌّؼشفخ اٌؼٍٍّخ ٌ ًرٌخٍو رسغٍن .4

 دػُ اٌذساعخ اٌؼٍٍّخ اٌّخزجشٌخ ٌٍطٍجخ ِن خالي رٌفٍش اِغٍبد سطذ فٍىٍخ ػٍى ِذاس اٌغنخ اٌذساعٍخ

 طشائق انتقُُى      

 

 طشذ االعئٍخ اٌشفيٍخ اٌّجبششح  .1
 اٌزمبسٌشاٌؼٍٍّخ ًاٌٌاخجبد اٌٌٍٍِخ  .2
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 ( فً اٌدبنت اٌنظشي Quizاالِزسبنبد اٌٌٍٍِخ اٌمظٍشح ) .3
ًضغ ِغبئً ِزنٌػخ فً نيبٌخ وً فظً ٌزمٌٌخ اٌطبٌت ػٍى اٌسً اٌؼًٍّ اٌظسٍر ًوٍفٍخ اشزمبق اٌّؼبدالد  .4

 راد اٌظٍخ ثبٌٌّضٌع ًاٌفٍضٌبئٍخ اٌشٌبضٍخ

 
 االهذاف انىجذاَُت وانقًُُت -ج

 ًثزي اٌديٌد اٌّّىنخ ٌٍسظٌي ػٍى اٌّؼشفخ االوبدٌٍّخ  زث اٌطٍجخ ػٍى االٌزضاَ ًاٌٌّاظجخ -1ج

 اٌزفبػً االٌدبثً ًاٌجنبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشع رسفٍضىُ ػٍى رمجً اٌّبدح اٌؼٍٍّخ -2ج

 رشدٍغ اٌطٍجخ ػٍى رطٌٌش اٌزفىٍش ًاٌجسث اٌؼًٍّ اٌيبدف ًاالثزؼبد ػن ِنيح اٌسفع اٌزمٍٍذي -3ج

 رطٌٌش ِيبساد اٌجسث فً االنزشنٍذ ٌزٌعٍغ االفك اٌّؼشفً ٌٍطٍجخ -4ج

 رطٌٌش االفىبس االثذاػٍخ ٌٍطٍجخ اٌٌّىٌثٍن ِن خالي اعزخذاَ اٌؼظف اٌزىنً -5ج

 اٌّثبًٌ اٌدٍذاٌمٍُ اٌدبِؼٍخ ًاٌغٌٍن اوزغبة  طمً شخظٍخ اٌطبٌت ػٍى -6ج

  

 طشائق انتعهُى وانتعهى   

 خالي اٌّسبضشح ٌسً اٌّغبئً اٌؼٍٍّخ اٌشٌبضٍخاٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشدٍغ اٌطٍجخ ػٍى اٌزفىٍش ًاٌزسًٍٍ اٌؼًٍّ اٌزفىٍشٌخ خالي اٌّسبضشاٌشفيٍخ طشذ ِدٌّػخ ِن االعئٍخ  .2

 رزطٍت رفغٍشاد رارٍخ ثطشق ػٍٍّخِزنٌػخ ثبٌدبنت اٌنظشي ػطبء اٌطٍجخ ًاخجبد ثٍزٍخ أ .3

ًاٌٍّؼبنٍخ ًلٍبط  اعزخذاَ اٌزغىٌثبد اٌشادٌٌٌخ اٌّزٌفشح فً لغُ اٌفٍه ًاٌفضبء ٌفيُ ظٌاىش االشؼبع  .4

ًسطذ اٌىٌاوت  زشوخ اٌندٌَ ًاٌّدشاد ًػٍٍّبد اٌنشٌء اٌندًًٌّالخشاَ اٌغّبًٌخ ٌفيُ رشوٍت اٌّغبفبد 

 .ّغً ًخبسخوضّن اٌنظبَ اٌش

 طشائق انتقُُى    

 ػٍٍّخ سحػن طشٌك اعئٍخ ِزؼذدح اٌخٍبساد رزطٍت ِيب( Quizرسشٌشٌخ لظٍشح )اِزسبنبد ٌٌٍِخ . 

 ِزنٌػخ  ثأعئٍخ ػٍٍّخشفيٍخ اِزسبنبد ٌٌٍِخ . 2

 ٌٍطٍجخ ًاٌنشبطبد اٌٌٍٍِخ اٌجٍزٍخ ٌاخجبدرمٍٍُ ًاػطبء دسخبد ٌٍ .3

 رمٍٍُ ًاػطبء دسخبد ٌٍطٍجخ ِن خالي اندبص اٌزمبسٌش اٌؼٍٍّخ اٌزخظظٍخ ثدبنجٍيب اٌنظشي  .4

 رمٍٍُ اٌطٍجخ ِن خالي رىٍٍفيُ ثؼًّ عّنبساد ػٍٍّخ رخظظٍخ ًِنبلشزيب .5

 
 انًُقىنت ) انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انًهاساث  انعايت و -د 

 رسفٍض اٌطٍجخ ػٍى اٌؼًّ اٌدّبػً ًخذِخ اٌّدزّغ  -1د

 رثٍّن دًس اٌؼٍّبء االخشٌن ًثبٌزبًٌ دػُ ًرطٌٌش اٌشخظٍخ اٌؼٍٍّخ ٌٍطٍجخ -2د

اٌٌّاظجخ ػٍى اٌجسث اٌؼًٍّ عٌاء فً اٌدٌانت اٌنظشٌخ اً اٌؼٍٍّخ ًِيّب رشدٍغ اٌطٍجخ ػٍى االٌزضاَ ً  -3د

 وبنذ اٌظشًف لبعٍخ ًطؼجخ ًػغٍشح

 ٌٍّغبىّخ فً خذِخ ًثنبء اٌجٍذرطٌٌش شخظٍخ اٌطٍجخ ِن زٍث دفؼيُ نسٌ اٌزفىٍش اٌشطٍن اٌخالق  -4د
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 بُُت انًقشس .11

 اٌغبػبد األعجٌع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٌٍثخ
اعُ اٌٌزذح / أً 

 اٌٌّضٌع
 طشٌمخ اٌزمٍٍُ طشٌمخ اٌزؼٍٍُ

1 

3 

Thermal and Radio 

Astronomy 

Introduction to 

Radio 

astronomy 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

2 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Basics of 

antennas 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

3 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Polarimetry 

 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

4 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Design 

concept of 

single dish 

telescope 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش
االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

5 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Design 

concepts of 

radio 

interferometry 

arrays 

 

 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش
االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزً

6 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Receiving systems 

for radio 

astronomy 

 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ 

 )اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش
االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

7 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Interferometry 

aperture synthesis 

and radio telescope 

 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش
االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

8 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Interferometry data 

calibration and 

imaging   

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

9 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Radio imaging 

equations 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

10 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Infrared 

Astronomical 

satellite  

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

11 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Infrared 

astronomical 

sources 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ
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 انبُُت انتحتُت  .11

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٌٍثخ -1
Different References in astronomy and radio 

astronomy (through a library and internet) 

 Tools of radio astronomy )اٌّظبدس(اٌّشاخغ اٌشئٍغٍخ  -2

by Thomas L. Wilson 

 

اٌىزت ًاٌّشاخغ اٌزً ٌٌطى ثيب  ( أ

  )اٌّدالد اٌؼٍٍّخ ،اٌزمبسٌش ،.....(
 اٌٌّثٌلخ ثيب  ٌٍدضء اٌنظشي  االٌىزشًنٍخ  اٌّشاخغ اعزخذاَ

 ٌٍّبدح اٌؼٍٍّخ

اٌّشاخغ االٌىزشًنٍخ ،ٌِالغ االنزشنٍذ  ( ة

 ،.....اٌخ.
 

 

 انًقشس انذساسٍخطت تطىَش  .12

 

االطالع ًاالعزخذاَ اٌّغزّش ٌزمنٍخ اٌّؼٌٍِبد ًاعزخشاج اٌىزت االٌىزشًنٍخ اٌشطٍنخ ًاٌسذٌثخ 

 ًرسذٌث اٌّفشداد ًاٌّمشساد عنٌٌب ثّب ٌضّن ٌِاوجخ اٌزطٌس اٌؼًٍّ.
 
 

 

 

12 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Image 

formation in 

synthesis 

aperture radio 

telescope  

 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش
االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ ًاٌٌاخت 

 اٌجٍزً

13 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Correlation 

matrix Rk 

 

 

 

اعزخذاَ اٌسبعجخ ً 

 شبشخ اٌؼشع
االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ ًاٌٌاخت 

 اٌجٍزً

14 3 Thermal and Radio 

Astronomy 

Examples of 

correlation 

matrix 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ ًاٌٌاخت 

 اٌجٍزً

15 3 Thermal and Radio 

Astronomy 
Review 

 

ٌٌزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٌسح(

 +اٌىّجٌٍرش

االِزسبنبد 

اٌزسشٌشٌخ 

 ًاٌٌاخجبد اٌجٍزٍخ

)ايتحاٌ َهاَت  انفصم  3 16

 انذساسٍ االول(

Final Exam  
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 9191-9102 للعام الدراسي

 بغداد:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2020تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم المعاون العلمي :      أ.م.د.احمد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق الملف من قبل 
 ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 يخطظ يهاساث انًنهج

 َشجً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشجاث انتعهى انفشدَت ين انبشنايج انخاضعت نهتقُُى

 يخشجاث انتعهى انًطهىبت ين انبشنايج 

انسنت / 

 انًستىي
سيز 

 انًقشس
 اسى انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُت
 االهذاف انًهاساتُت

 انخاصت بانبشنايج
االهذاف انىجذانُت 

 وانقًُُت

تأهُهُت انًهاساث انعايت وان

 انًنقىنت

)انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2222-

2219- 

دكتىساه فصم /

1 

 
Cosmological 

plasma. 1فصم /

 Ph. Dانًشحهت 

                 اساسٍ
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 نًىرج وصف انًقشس

 Ph. D/ انًشحهت 1فصم .Cosmological plasmaنًادة /  وصف انًقشس

 أ. د. عبذانشحًن حسُن صانحاسى انتذسَسٍ/ 

نًىرج وصف انًقشس ين قبم يذسس انًادة باالستفادة ين ان هزا ****يالحظت هايت// ًَهئ

  فقشاث نًىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 خبِؼخ ثغذاد انتعهًُُتانًؤسست  .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ / لغُ اٌفٍه ٚاٌفعبء / انًشكز عهًٍانقسى ان .2

 ٌٍذوزٛساٖ  ثالصِب و١ٔٛخ اسى / سيز انًقشس .3

 ثىبٌٛس٠ٛط ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفعبء أشكال انحضىس انًتاحت .4

 ألٚيا فصًاٌ انفصم / انسنت .5

 3 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 1/12/2222 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8
 

.اػذاد خش٠د١ٓ ِزخصص١ٓ فٟ ِدبي ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفعبء ٠ّزٍىْٛ ِٙبساد ػ١ٍّخ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ ٌغشض 1

 رٍج١خ ازز١بخبد اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ االخشٜ ثىٛادس راد وفبءح ػب١ٌخ ٠غبّْ٘ٛ فٟ خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذ. 

فٟ اٌمغُ أٚ ِٓ خالي اٌّشبسوخ ِغ اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ .أخشاء اٌجسٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزخصص١خ عٛاء 2

 االخشٜ ٌغشض اٌّغبّ٘خ فٟ سفذ ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفعبء ِٚٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ فٟ ٘زا اٌّدبي.

.رمذ٠ُ االعزشبساد اٌؼ١ٍّخ ٌٍذٚائش ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ ِٕٙب ػٍٝ عج١ً اٌّثبي ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 3

 ثم١خ اٌّؤعغبد أزبج اٌطبلخٚاٌدبِؼبد ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب ٚاٌج١ئخ ٚ

  ف١ض٠بء اٌجالصِب فٟ اٌىْٛرٙذف اٌّبدح اٌٝ دساعخ ػٍُ  -4

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

اء بجانبيها النظري والعملي, ومواكبة التطورات العلمية السريعة في دراسة وفهم الحقائق العلمية المتعلقة بعلوم الفلك والفض البرنامج.
مجال الفلك والفضاء, والعمل على اعداد طلبة يمتلكون مهارات علمية وعملية رصينة لغرض رفد المؤسسات والدوائر العلمية والوزارات 

 المختلفة بالخريجين للعمل في ميادين البحث العلمي والتعليم
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 دساعخ د٠ٕب١ِى١خ اٌغبصاد فٟ اٌغالف اٌدٛٞ ٚاٌشّظ ٚث١ٓ اٌىٛاوت  -5

 

 إٌّبرج إٌظش٠خ ٌٍجالصِب-6

  خصبئص اٌجالصِب إلٔزبج ا١ٌٍضسزغبة -7

 وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى انًقشسيخشجاث  .9

  االهذاف انًعشفُت -أ

اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ  ػٍُ  اٌجالصِب اٌى١ٔٛخ فٟ اٌفٍه  ٚإٌظش٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ  -1

 ٚظؼذ ٌذساعزٗ .

إٌدَٛ فُٙ زشوخ اٌدغ١ّبد اٌّشسٛٔخ فٟ اٌّدبي اٌىٙشثبئٟ ٚاٌّغٕبغ١غٟ فٟ اٌغّبء ألغٍفخ  -2

 ٚث١ٓ اٌىٛاوت.

  دساعخ إٌّبرج إٌظش٠خ ٌذساعخ اٌجالصِب ٚوً ِب ٠سصً ف١ٙب ِٓ ػ١ٍّبد ف١ض٠بئ١خ ٚو١ّ١بئ١خ . -3

  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

 ثشِدخ اٌؼاللبد اٌش٠بظ١خ اٌزطج١م١خ -- 1ة

 ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد ٚرس١ٍٍٙب   اٌجسش اٌؼٍّٟ وزبثخ ؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبساد ر  2ة

 ثغ١ػ ٚٚاظر ِٚثّش ثأعٍٛة ٚػشض اٌّسبظشاد 

ٚاٌّؼٍّبد  اٌّؼبِالد ثؼط ثسغبة اٌخبصخِٙبساد اٌؼ١ٍّبد  اٌسغبث١خ  ػٍٝ اٌطٍجخ رذس٠ت - - 3ة

 ٌٍذساعخ اٌالصِخ اٌفٍى١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ

   

 طشائق انتعهُى وانتعهى      

( ثٛاعطخ Power Pointِٓ خالي اٌغجٛسح اٌج١عبء ٚاعزخذاَ ) رٛظ١ر ٚششذ اٌّٛاد اٌذساع١خ .1

 ( LCD( ٚ )Data Showشبشبد )

 ِٓ خالي اٌٛاخجبد اٌج١ز١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕٙح اٌذساعٟ إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2

  ٌٍسصٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ بد اٌؼ١ٍّخِطبٌجخ اٌطالة ثض٠بسح اٌّىزج .3

 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِٓ خالي رشد١ؼُٙ ػٍٝ ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخاٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٌٚدػُ  ٚرٛخ١ٗ رسغ١ٓ .4

 ػٍٝ ِذاس اٌغٕخ اٌذساع١خ دػُ اٌذساعخ اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رٛف١ش اِغ١بد سصذ فٍى١خ .5

١ب ٚاالعزشعبي ثبٌّٛاظ١غ ِٓ ز١ش اٌصؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػٍّ اٌششذ اٌّجغػ ٚاٌّزغٍغً ٌٍّٛظٛع ٔظش٠ب   .6

 ِٕٚٙب ػٍٝ عج١ً اٌّثبي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبعجخ ٌٙزا اٌغشض ال٠صبي اٌفىشح ثشىً ٚاظر
 اٌمبء اٌطبٌت ِسبظشح ٌٍصف فٟ أزذ اٌّٛاظ١غ اٌّطٍٛثخ ِٕٚبلشزٗ ف١ٙب. -7

 

 

 طشائق انتقُُى      

 

 ,ِشبسوخ اٌطبٌت ثدضء ِٓ اٌّسبظشحاالعئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح غشذ  .1
 ٚاٌٛاخجبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ .2

 َثبٌصف ٚاٌىالط سٚ( فٟ اٌدبٔت إٌظشٞ Quizالِزسبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمص١شح )ا .3
ٚظغ ِغبئً ِزٕٛػخ فٟ ٔٙب٠خ وً فصً ٌزم٠ٛخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌسً اٌؼٍّٟ اٌصس١ر ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد  .4
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 راد اٌصٍخ ثبٌّٛظٛع ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌش٠بظ١خ
 .زطج١مٟ ( فٟ اٌدبٔت إٌظشٞ ٚاٌٚاٌخ١بساد اٌّزؼذدح اٌّزٕٛػخاالِزسبٔبد اٌشٙش٠خ )راد االعئٍخ  .5

 

 إٌٙبئ١خ الِزسبٔبد اٌفص١ٍخ ا -6

 

 
 االهذاف انىجذانُت وانقًُُت -ج

  ٚثزي اٌدٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍسصٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ خ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخجزش اٌطٍ -1ج

 رسف١ضُ٘ ػٍٝ رمجً اٌّبدح اٌؼ١ٍّخاٌزفبػً اال٠دبثٟ ٚاٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشض  -2ج

 رشد١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجسش اٌؼٍّٟ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙح اٌسفع اٌزم١ٍذٞ -3ج

 رط٠ٛش ِٙبساد اٌجسش فٟ االٔزش١ٔذ ٌزٛع١غ االفك اٌّؼشفٟ ٌٍطٍجخ -4ج

 رط٠ٛش االفىبس االثذاػ١خ ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ  -5ج

 اٌّثبٌٟٚ سٚذ اٌزؼبْٚ  اٌد١ذاٌسعبسٞ صمً شخص١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزغبة اٌم١ُ اٌدبِؼ١خ ٚاٌغٍٛن   -6ج

  فٟ وً رؼبِالرٗ اٌسش ػٍٝ األِبٔخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخٍك  -7ج

 طشائق انتعهُى وانتعهى   

 

 زمً ِىشس

 

 طشائق انتقُُى    

 زمً ِىشس

 

 

 
 انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. انًنقىنت )انتأهُهُت انًهاساث  انعايت و -د 

  رسف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌدّبػٟ ٚخذِخ اٌّدزّغ --1د

 رث١ّٓ دٚس اٌؼٍّبء االخش٠ٓ ٚثبٌزبٌٟ دػُ ٚرط٠ٛش اٌشخص١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ -2د

اٌدٛأت إٌظش٠خ اٚ اٌؼ١ٍّخ ِّٚٙب اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌجسش اٌؼٍّٟ عٛاء فٟ  االٌزضاَ ٚ رشد١غ اٌطٍجخ ػٍٝ -3د

 لبع١خ ٚصؼجخ ٚػغ١شح وبٔذ اٌظشٚف

 ٌٍّغبّ٘خ فٟ خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذرط٠ٛش شخص١خ اٌطٍجخ ِٓ ز١ش دفؼُٙ ٔسٛ اٌزفى١ش اٌشص١ٓ اٌخالق  -4د

 اٚ اٌؼٕىجٛر١خ، اٌّصبدس اٌشجىخ فٟ ثبٌجسش اٌزمبس٠ش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِدّٛػخ ٌىً ِسذدح ِٛاظ١غ رٛص٠غ -5د
 .اٌّؼزّذح اٌجسٛس ص١بغخ اعظ ٚفك ص١بغزٗ ٚ اٌّىزجخ

 .اٌؼ١ٍّخ ٌزط٠ٛش اِىبٔبرُٙ رٕج١ٗ اٌطالة ػٍٝ االخطبء اٌّٛخٛدح فٟ اخبثبرُٙ  اٌشف٠ٛخ ِٕٚبلشزٙب    -6د

 اٌجالصِب اٌى١ٔٛخ ٌٍذوزٛساٖ ألول /انفصم  ا
  3اٌّشزٍخ اٌثب١ٔخ / ػذد اٌغبػبد إٌظشٞ 

 

 اٌغبػبد األعجٛع
اٌزؼٍُ ِخشخبد 

 اٌّطٍٛثخ
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛزذح / أٚ اٌّٛظٛع

1 

4 

 Maxwell-Boltzmann 

statistic 

 

شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ ٚاٌٛاخت 

 اٌج١زٟ

2 

3 

     Bose-Einstein  statistic 

     

 

شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ

3 

2 

 Fermi-Dirac statistic  ( ٌٍُٚٛزخ اٌزؼ

 اٌغجٛسح(

االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ

4 

4 

 Applications and some 

problems. 

 

شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ

5 

1 

  Thermodynamic in 

plasma. 

 

ٌٚٛزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ

6 

2 

 a-Properties of plasmas . 

b-The ideal Maxwellian 

plasma 

شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛزخ اٌزؼٍُ 

 )اٌغجٛسح(

 

6 

2 

 Examination 1 and some 

applications 

شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛزخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ ٚاٌٛاخت 

 اٌج١زٟ

7 

2  
The Maxwellian plasma 

in an electric field 

شبشخ اٌؼشض 

ّٚٔبرج ٌٚٛزخ 

 اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ

8 

2 

 TE and LTE and NON-

LTE plasma  

 

اٌسبعجخ ٌٚٛزخ 

 اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ

8 

2 

 dust PLASMA  and 

effects. 

Geophysical plasma. 

 

اٌسبعجخ ٌٚٛزخ 

 اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(
االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ

9 

3 

 Plasmas in astrophysics 

TE 

(THERMODYNAMIC 

EQUILIBRIUM) 

MODEL 

 LTE  MODEL and non 

LTE model 

اعزخذاَ اٌسبعجخ 

 ٚاٌغجٛسح 

االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ

10 

3 

 Solve Problems  

Exam.  First Semester 

 

اعزخذاَ اٌسبعجخ 

 ٚ شبشخ اٌؼشض

االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ
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  اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1

1-Introduction to statistical mechanic by Pointon 

2-An Introduction to Plasma Physics and its Space Applications 

Dr. L. Conde López Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del 

Espacio Universidad Politécnica de Madrid November 15, 2010 
 .Astrophysical Plasmas Steven J. Schwartz, Christopher J* * اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس( -2

Owen1 , and David Burgess Astronomy Unit, Queen Mary, 

University of London London E1 4NS, U.K. 19 November 

2002; last revision 4 January 200  
اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ( أ

  )اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....(
 

11 

3 

 CORONAL MODEL  اعزخذاَ اٌسبعجخ

 ٚ شبشخ اٌؼشض
االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ

12 

3 

 .     Collisional – 

Radiative  Model 

اٌغجٛسح 

 ٚاألٚساق

 

13 

3 

 . 

Recombining plasma 

اعزخذاَ  اٌغجٛسح 

ٚاٌسبعجخ ٚ شبشخ 

االِزسبٔبد  اٌؼشض

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ

14 

3 

 

 

 

 

 

Collisional – Radiative  

Model and Population 

inversion  in some 

شبشخ اٌؼشض 

ٚاٌزٍغىٛة ٌٚٛزخ 

 اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ

15 

3 

 Atomic data and the 

reaction in universe 

plasma  

and 

Test 3  

 

شبشخ اٌؼشض 

ٚاٌزٍغىٛة ٌٚٛزخ 

 اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(
االِزسبٔبد 

اٌزسش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ
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اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.
 قنايت باليوتيوب وصفحة مشاريع حبوث علمية وغريها كثري

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

االغالع ٚاالعزخذاَ اٌّغزّش ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاعزخشاج اٌىزت االٌىزش١ٔٚخ اٌشص١ٕخ ٚاٌسذ٠ثخ 

 ػٍُ اٌفٍهاٌسبصً  فٟ  ٚرسذ٠ش اٌّفشداد ٚاٌّمشساد ع٠ٕٛب ثّب ٠عّٓ ِٛاوجخ اٌزطٛس اٌىج١ش

 ٚػٍُ ف١ض٠بء فٍه اٌطبلبد اٌؼب١ٌخ االشؼبػٟ
 
 
 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 9191-9102 للعام الدراسي

 بغداد:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2020تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم المعاون العلمي :      أ.م.د.احمد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
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                  التاريخ     /     /

  التوقيع
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 يخطظ يهاساث انًنهج

 َشجً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشجاث انتعهى انفشدَت ين انبشنايج انخاضعت نهتقُُى

 يخشجاث انتعهى انًطهىبت ين انبشنايج 

انسنت / 

 انًستىي
سيز 

 انًقشس
 اسى انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشنايج
االهذاف انىجذانُت 

 وانقًُُت

تأهُهُت انًهاساث انعايت وان

 انًنقىنت

)انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2222-

2219- 

دكتىساه فصم /

2 

 
Space dynamic 

 .Ph/ انًشحهت 2فصم

D 

                 اساسٍ
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 نًىرج وصف انًقشس

 Space Dynamic Ph.D.- cores نًادة / وصف انًقشس

 أ. د. عبذانشحًن حسُن صانحاسى انتذسَسٍ/ 

نًىرج وصف انًقشس ين قبم يذسس انًادة باالستفادة ين ان هزا ****يالحظت هايت// ًَهئ

  فقشاث نًىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 عبِؼخ ثغذاد انتعهًُُتانًؤسست  .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ / لغُ اٌفٍه ٚاٌفعبء / انًشكز عهًٍانقسى ان .2

 ٌٍذوزٛساٖ  د٠ٕب١ِى١خ اٌفعبء اسى / سيز انًقشس .3

 ثىبٌٛس٠ٛط ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفعبء أشكال انحضىس انًتاحت .4

 ضبٌٟٔا فصًاٌ انفصم / انسنت .5

 2 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 1/12/2222 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8
 

.اػذاد خش٠غ١ٓ ِزخصص١ٓ فٟ ِغبي ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفعبء ٠ّزٍىْٛ ِٙبساد ػ١ٍّخ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ ٌغشض 1

 رٍج١خ اؽز١بعبد اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ االخشٜ ثىٛادس راد وفبءح ػب١ٌخ ٠غبّْ٘ٛ فٟ خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذ. 

اٌؼ١ٍّخ اٌزخصص١خ عٛاء فٟ اٌمغُ أٚ ِٓ خالي اٌّشبسوخ ِغ اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ .أعشاء اٌجؾٛس 2

 االخشٜ ٌغشض اٌّغبّ٘خ فٟ سفذ ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفعبء ِٚٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ فٟ ٘زا اٌّغبي.

اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ .رمذ٠ُ االعزشبساد اٌؼ١ٍّخ ٌٍذٚائش ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ ِٕٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٚصاسح 3

 ثم١خ اٌّؤعغبد أزبط اٌطبلخٚاٌغبِؼبد ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌج١ئخ ٚ

رٙذف اٌّبدح اٌٝ دساعخ ػٍُ إٌٙذعخ اٌىشٚٞ اٌفٍه اٌىشٚٞ ٚ ١ِىب١ٔه ؽشوبد اٌشّظ ٚاٌمّش ٚاٌىٛاوت 

خ اٌّذاس٠خ ٚاٌّٛال١ذ ٚاُ٘ لٛا١ٔٓ اٌؾشواٌزٞ ٠ؼزجش ِٓ اٌؼٍَٛ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزطٛسح  فٟ ػٍُ اٌف١ض٠بء اٌفٍى١خ 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

اء بجانبيها النظري والعملي, ومواكبة التطورات العلمية السريعة في دراسة وفهم الحقائق العلمية المتعلقة بعلوم الفلك والفض البرنامج.
مجال الفلك والفضاء, والعمل على اعداد طلبة يمتلكون مهارات علمية وعملية رصينة لغرض رفد المؤسسات والدوائر العلمية والوزارات 

 المختلفة بالخريجين للعمل في ميادين البحث العلمي والتعليم
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ٚاٌزٛاس٠خ اٌّزؼٍمخ ثؾشوخ اٌشّظ ٚاٌمّش ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌؾ١بح ِضً اٌزٛاس٠خ اٌٙغش٠خ ٚثذا٠بد األشٙش 

 ٚاٌّٛال١ذ ٚاؽذاص١بد األلّبس اٌصٕبػ١خ ,اظبفخ اٌٝ رؾ٠ٛالد االؽذاص١بد 

 

 وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى انًقشسيخشجاث  .9

  االهذاف انًعشفُت -أ

 ػٍُ اٌفٍه اٌىشٚٞ  ٚإٌظش٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ٚظؼذ ٌذساعزٗ . اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ  -1

 فُٙ ؽشوخ األعشاَ اٌغّب٠ٚخ  اٌظب٘ش٠خ ٚاٌؾم١م١خ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌغ٠ٕٛخ  فٟ اٌغّبء ٔغجخ اٌٝ إٌغَٛ اٌجؼ١ذح -2
 دساعخ اٌّذاساد ٌألعشاَ اٌغّب٠ٚخ ٚااللّبس االصطٕبػ١خ -3

 االظطشاثبد اٌّؤصشح ػٍٝ اٌؾشوخ اٌّذاسٞدساعخ  -4

 غشائك ؽً ِؼبدٌخ اٌؾشوخ -5

  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

 ثشِغخ اٌؼاللبد اٌش٠بظ١خ اٌزطج١م١خ -- 1ة

 ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب   اٌجؾش اٌؼٍّٟ وزبثخ ؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبساد ر  2ة

 ثغ١ػ ٚٚاظؼ ِٚضّش ثأعٍٛة ٚػشض اٌّؾبظشاد 

ٚاٌّؼٍّبد  اٌّؼبِالد ثؼط ثؾغبة اٌخبصخِٙبساد اٌؼ١ٍّبد  اٌؾغبث١خ  ػٍٝ اٌطٍجخ رذس٠ت - - 3ة

 ٌٍذساعخ اٌالصِخ اٌفٍى١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ

   

 طشائق انتعهُى وانتعهى      

( ثٛاعطخ Power Pointِٓ خالي اٌغجٛسح اٌج١عبء ٚاعزخذاَ ) رٛظ١ؼ ٚششػ اٌّٛاد اٌذساع١خ .1

 ( LCD( ٚ )Data Showشبشبد )

 ِٓ خالي اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕٙظ اٌذساعٟ إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2

  ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ بد اٌؼ١ٍّخِطبٌجخ اٌطالة ثض٠بسح اٌّىزج .3

 اٌّخزٍفخ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخٍطٍجخ ِٓ خالي رشغ١ؼُٙ ػٍٝ ص٠بسح ٚدػُ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٌ ٚرٛع١ٗ رؾغ١ٓ .4

 ػٍٝ ِذاس اٌغٕخ اٌذساع١خ دػُ اٌذساعخ اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رٛف١ش اِغ١بد سصذ فٍى١خ .5

ٚاالعزشعبي ثبٌّٛاظ١غ ِٓ ؽ١ش اٌصؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب  اٌششػ اٌّجغػ ٚاٌّزغٍغً ٌٍّٛظٛع ٔظش٠ب   .6

 ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبعجخ ٌٙزا اٌغشضِٕٚٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي  ال٠صبي اٌفىشح ثشىً ٚاظؼ
 اٌمبء اٌطبٌت ِؾبظشح ٌٍصف فٟ أؽذ اٌّٛاظ١غ اٌّطٍٛثخ ِٕٚبلشزٗ ف١ٙب. -7

 

 

 طشائق انتقُُى      

 

 ,ِشبسوخ اٌطبٌت ثغضء ِٓ اٌّؾبظشحاالعئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح غشػ  .1
 اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 َثبٌصف ٚاٌىالط سٚ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ Quizالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمص١شح )ا .3
ٚظغ ِغبئً ِزٕٛػخ فٟ ٔٙب٠خ وً فصً ٌزم٠ٛخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼٍّٟ اٌصؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد  .4

 راد اٌصٍخ ثبٌّٛظٛع ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌش٠بظ١خ
 .زطج١مٟ ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌٚاٌخ١بساد اٌّزؼذدح االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ )راد االعئٍخ اٌّزٕٛػخ .5
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 إٌٙبئ١خ الِزؾبٔبد اٌفص١ٍخ ا -6

 

 
 االهذاف انىجذانُت وانقًُُت -ج

  ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ خ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخجؽش اٌطٍ -1ط

 اٌزفبػً اال٠غبثٟ ٚاٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشض رؾف١ضُ٘ ػٍٝ رمجً اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ -2ط

 ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙظ اٌؾفع اٌزم١ٍذٞرشغ١غ اٌطٍجخ  -3ط

 رط٠ٛش ِٙبساد اٌجؾش فٟ االٔزش١ٔذ ٌزٛع١غ االفك اٌّؼشفٟ ٌٍطٍجخ -4ط

 ٚر١ّٕخ غّٛؽبرُٙ ٚ رط٠ٛش االفىبس االثذاػ١خ ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ -5ط

  و١ف١خ اٌزٛاصً ِغ اٌّؤعغبد اٌفٍى١خ فٟ اٌؼبٌُ-6ط 

 اٌّضبٌٟٚ سٚػ اٌزؼبْٚ  اٌغ١ذاٌؾعبسٞ صمً شخص١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزغبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌغٍٛن   -7ط

  فٟ وً رؼبِالرٗ اٌؾش ػٍٝ األِبٔخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخٍك  -8 ط
 انًنقىنت ) انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انًهاساث  انعايت و -د 

  رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ --1د

 رض١ّٓ دٚس اٌؼٍّبء االخش٠ٓ ٚثبٌزبٌٟ دػُ ٚرط٠ٛش اٌشخص١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ -2د

اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ عٛاء فٟ اٌغٛأت إٌظش٠خ اٚ اٌؼ١ٍّخ ِّٚٙب  االٌزضاَ ٚ رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ -3د

 لبع١خ ٚصؼجخ ٚػغ١شح وبٔذ اٌظشٚف

 ٌٍّغبّ٘خ فٟ خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذرط٠ٛش شخص١خ اٌطٍجخ ِٓ ؽ١ش دفؼُٙ ٔؾٛ اٌزفى١ش اٌشص١ٓ اٌخالق  -4د

 اٚ اٌؼٕىجٛر١خ، اٌّصبدس اٌشجىخ فٟ ثبٌجؾش اٌزمبس٠ش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ ٌىً ِؾذدح ِٛاظ١غ رٛص٠غ -5د
 .اٌّؼزّذح اٌجؾٛس ص١بغخ اعظ ٚفك ص١بغزٗ ٚ اٌّىزجخ

 .اٌؼ١ٍّخ ٌزط٠ٛش اِىبٔبرُٙ رٕج١ٗ اٌطالة ػٍٝ االخطبء اٌّٛعٛدح فٟ اعبثبرُٙ  اٌشف٠ٛخ ِٕٚبلشزٙب    -6د
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 ٌٍذوزٛساٖ د٠ٕب١ِى١خ اٌفعبء انفصم  األول /

  2ٍخ اٌضب١ٔخ / ػذد اٌغبػبد إٌظشٞ اٌّشؽ

 

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛظٛع

1 

2 

  1-   Introduction & 

Kepler laws .and 

gravitation law 

  2      Physical units- Solar 

system components 

3- information's about 

planets dynamic. 

 

شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(
االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌٛاعت 

 اٌج١زٟ

2 

2 

 4- Kepler's laws and some 

applications. 

5- Newtonian analysis of 

Kepler's law. 

 

شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

3 

2 

     6- Two and many body 

problem. 

7- Lagrangian points & 

Applications 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(
االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

4 

2 
 .* The energy constant and 

orbit classification 

شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

5 

2 
 .* The many body equation 

of motion 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 اٌج١ز١خٚاٌٛاعجبد 

6 

2 

 The ellipse description and 

The orbital elements. 

Calculate the mean anomaly 

and true anomaly 

شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

 )اٌغجٛسح(
 

7 

2 

  Calculate the distance 

between the two body  

Calculate the velocity 

and mean velocity 

شبشخ اٌؼشض 

اٌزؼٍُ ) ٌٚٛؽخ 

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌٛاعت 

 اٌج١زٟ

8 

2  

Examination 1 and 

discutions.      

    

شبشخ اٌؼشض 

ّٚٔبرط ٌٚٛؽخ 

 اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

9 

2 
 * Kepler equation and it's 

solution and calculate the 

eccentric and true anomal 

اٌؾبعجخ ٌٚٛؽخ 

 اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

10 

2 

  

The parabolic and hy-

parabolic orbit 

اٌؾبعجخ ٌٚٛؽخ 

 اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 اٌج١ز١خٚاٌٛاعجبد 

11 

2 

 perturbations types  

3-The perturbation on the 

Earth orbit.  

4-The perturbation on the 

satellite orbits . 

اعزخذاَ اٌؾبعجخ 

االِزؾبٔبد  ٚاٌغجٛسح 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

12 
2 

 The perturbations effect 

on satellites orbits 

االِزؾبٔبد  اٌغجٛسح ّٚٔبرط

اٌزؾش٠ش٠خ 
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  اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1

 *Orbital Mechanics for Engineering Students Howard D. 

Curtis Embry-Riddle Aeronautical University Daytona Beach, 

Florida  

 Astronomy principles and practice by A E Roy and D* * اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس( -2

Clarke  
* Practical astronomy with your calculator. By Smith P.D.  

*: Satellite orbits ;models methods and applications . by Oliver 

M. 2009 

 
اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....(
 

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.
 قنايت باليوتيوب وصفحة مشاريع حبوث علمية وغريها كثري

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ 

13 

2 

  

5- solution the equation of 

motion with out and with   

 

اعزخذاَ اٌؾبعجخ 

 ٚ شبشخ اٌؼشض
االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

14 

 

2 

 Chapter five  

1-The moon's orbit and 

moon's position. 2- The 

phases of the moon and 

moon's distance.  

اعزخذاَ اٌؾبعجخ 

 ٚ شبشخ اٌؼشض
االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

15 
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 . Examination 2 
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االغالع ٚاالعزخذاَ اٌّغزّش ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاعزخشاط اٌىزت االٌىزش١ٔٚخ اٌشص١ٕخ ٚاٌؾذ٠ضخ 

 ػٍُ اٌفٍهاٌؾبصً  فٟ  ٚرؾذ٠ش اٌّفشداد ٚاٌّمشساد ع٠ٕٛب ثّب ٠عّٓ ِٛاوجخ اٌزطٛس اٌىج١ش

 ٚػٍُ ف١ض٠بء فٍه اٌطبلبد اٌؼب١ٌخ االشؼبػٟ

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد للعام  
 9191-9102 الدراسي

 بغداد:   اجلامعة 
 العلوم:  ة /املعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/11/0101اتريخ ملء امللف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم املعاون العلمي :      أ.م.د.امحد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
 االهداف المهاراتية

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 + + + + + + + + + + + + + + + + اختياري Special topic  العليا
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 نموذج وصف المقرر

 pecial topicSلمادة /  وصف المقرر

 حسن عبدهللاد. احمد اسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ

  فقرات نموذج الوصف االكاديمي الموحد للقسم

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية العلوم / قسم الفلك والفضاء / المركز علميالقسم ال .2

 Special topic اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعه نظري في االسبوع )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/11/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

يشمل  . ووالظواهر المرتبطة بها ومراحل تطورها المختلفة  النحمية المجاميعدراسة  تهدف المادة الى

وتطورها وموتها . يستخدام ادوات متنوعه لدراسة االجسام المختلفة الموجوده  المجاميع النجمية خلق 

تاحه ، ثم يتم استخدام المعلومات التي حصلوا عليها النشاء نماذج فيزيائية على كل االطوال الموجية الم

 كيميائيوالتكوين ال وكثافة لمعان. كما يتضمن ايضا دراسة الخصائص الفزيائية من للمجاميع النجمية

  .وكذلك تفاعالتها  للمجاميع النجمية
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
م الفلك لالخاصة بع والنظريات ئ واألسس العلميةالمعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال -1أ

 .      والفضاء

 .والفضاءالفلك لمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  لبة من الحصول علىطتمكين ال -2أ

ين المجاميع النجمية والقوانين فيزياء النجوم والنظريات الخاصه بتكو على فهمتمكين الطلبة من الحصول  -3أ

 الخاصه بها

 وتطورها وموتها. المجاميع النجميةخلق    على فهمتمكين الطلبة من الحصول   -4أ 

 ميةالنجالمجاميع دراسة تكوين ل   على فهمتمكين الطلبة من الحصول  -5أ

 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول  -6أ

مادة مابين النجوم والغازات واالتربة الكونية ومعرفة وعلم الكون والنجوم  ان يستطيع الطالب التعرف على -7أ

  المجاميع النجمية وادراك النظريات والقوانين التي وضعت على هذا االساس العلمي الفريد وكذلك دراسة 

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

  الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية اعطاء  -1ب

   بالجانب النظري  تحليلالتفكير ومهارات الالطلبة اعطاء  -2ب

 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول  -3ب

 المجاميع  النجمية.تطور  لى عالتعرف الطلبة مهارات  اعطاء   - 4ب

 المجاميع النجميةحياة التعرف على قوانين فيزياء الطلبة مهارات  اعطاء  -5ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 وبرنامج الزووم( Power Pointمن استخدام ) توضيح وشرح المواد الدراسية .1

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري   تزويد الطلبة بالمعرفة .2

 المختلفة زيارة المواقع االلكترونية لطلبة من خالل تشجيعهم علىودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .3

  دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة  .4

واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا  الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظريا   .5

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض اليصال الفكرة بشكل واضح

ضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض ترجمة الموا .6

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة  المعالجات الى برامج حاسوبية

 لمجاميع النجميةاعداد التجارب الخاصه با .7

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظريQuizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .3

 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة   تقارير بعمل الطلبة تكليف .4
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اشتقاق المعادالت وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية  .5

 ذات الصلة بالموضوع والفيزيائية الرياضية
 االمتحانات الفصلية واالمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري  .6

 النهائية

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 وبذل الجهود الممكنة للحصول على المعرفة االكاديمية  حث الطلبة على االلتزام والمواظبة -1ج -1ج

 التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية -2ج

 تشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليدي -3ج

 سيع االفق المعرفي للطلبةتطوير مهارات البحث في االنترنيت لتو -4ج

 تطوير االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهني -5ج

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

كل عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائما" بأمانة و أخالق في وتطوير قدرة الطالب  -7ج

 تعامالته اثناء التواجد في الجامعة وبعدها

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -8ج

 بعد التخرجلمرحلة ما 

   

  

 طرائق التعليم والتعلم   

 خالل المحاضرة لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

 العلمي 

 تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق علمية التي متنوعة بالجانب النظري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

 اعداد التجارب الخاصه بالمجاميع النجمية.  .4
 روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية األمثلة ضرب .5

 التعاون

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب ةفرص أعطاء .6

 

 

 

 طرائق التقييم    

 علمية رةعن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مها( Quizتحريرية قصيرة )امتحانات يومية . 1

 متنوعة  بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري   .4

 تخصصية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية  .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 المادة بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع المكتبة يراجعون الطلبة جعل. 7
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 بنية البرنامج  -01

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 المعتمدةالساعات 

 المرحلة االولى 

 عملي نظري   الفصل االول()

  Special topic 1   
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 بنية المقرر

 Stellar Physics / الفصل  االول
   1المرحلة الثانية / عدد الساعات النظري 

 

 األسبوع
الساعا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 

1 

 

cover the 

fundamental 

physical 

processes 

required to 

understand basic 

star formation 

theories 

Overview: Why Study the 
Dynamics of Globular 
Clusters?  

استخدام 

برنامج 

 الزووم

 والواجب البيتي  االمتحانات 

2 

1 
 Properties of globular 

clusters 
استخدام 

برنامج 

 الزووم

 والواجبات البيتية  االمتحانات 

3 

1 

Understand and 

examine the 

physical 

processes  

- Surface Brightness 
Profiles of Globular 
Clusters  

 

استخدام 

برنامج 

 الزووم
 والواجبات البيتية  االمتحانات 

 

4 1 
 The G C L F and the Hubble 

Constant 

 

استخدام 

برنامج 

 الزووم

 والواجبات البيتية  االمتحانات 

5 

1 

 - Equilibrium of 
Collisionless Systems 
- Stability of Collisionless 

Systems 

استخدام 

برنامج 

 الزووم
 والواجبات البيتية  االمتحانات 

6 

1 

Be able to 

describe and 

apply the 

observational 

phenomenology 

of, and 

observational 

techniques used 

to study star 

formation 

Formation and Evolution of 
Globular Clusters? in the 
LMC 

 

استخدام 

برنامج 

 الزووم

 

   Final Exam   
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 الكتب المقررة المطلوبة -1

- Bekki, K., Couch, W. J., & Drinkwater, M. J. 2001, 
ApJL, 552, L105 
-Brockamp, M., K•upper, A. H. W., Thies, I., Baumgardt, 
H., & Kroupa, P. 2014, MNRAS, 441, 150 
Chilingarian, I., Cayatte, V., Revaz, Y., Dodonov, S., 
-Da Rocha, C., Mendes de Oliveira, C., Bolte, M., 
Ziegler, B. L., & Puzia, T. H. 2002, AJ, 123, 690 
-Dabringhausen, J., Hilker, M., & Kroupa, P. 2008, 
MNRAS, 
386, 864 

 
Galactic Dynamics by J.Binney and S.Tremaine (1987, 
Princeton University Press) 
Dynamics and Evolution of Galactic Nuclei by D.Merritt 
(2013, Princeton University Press). 

 “An Introduction to Modern Astrophysics” (Bradley 
Carroll and Dale Ostlie, Addison Wesley). Unlike the 
other books, this is a comprehensive 
text that goes into much more astronomical detail. It’s a 
fine book, if a bit daunting. I recommend this if you need 
more detailed explanations of the course topics. 

المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(

 
Dynamicsl Evolution of Globular Clusters by Lyman 
Spitzer, Jr. (1987, Princeton University Press) 
The Gravitational Million-Body Problem by Douglas 
Heggie and Piet Hut (2003, Cambridge University Press) 
Gravitational N-body Simulations: Tools and Algorithms 
by Sverre Aarseth (2003, Cambridge University Press) 
Initial Conditions for Star Clusters by Pavel Kroupa (2008, 
Lecture Notes in Physics, Springer) 
The stellar and sub-stellar IMF of simple and composite 
populations by Pavel Kroupa (2013, Stars and Stellar 
Systems Vol.5, Springer) 
The universality hypothesis: binary and stellar populations 
in star clusters and galaxies by Pavel Kroupa (2011, 
IAUS 270, p.141) 

الكتب والمراجع التي يوصى  -ا

)المجالت العلمية,   بها

   التقارير,.....(

Galactic Dynamics by J.Binney and S.Tremaine (1987, 
Princeton University Press) 
Galactic Astronomy by J.Binney and M.Merrifield (1998, 
Princeton University Press) 
Galaxies in the Universe by L. Sparke and J. Gallagher 
(2000, Cambridge University Press) 
Dynamics of Galaxies by G. Bertin (2000, Cambridge 
University Press) 
Dynamics and Evolution of Galactic Nuclei/em> by 
D.Merritt (2013, Princeton University Press) 

ومواقع  االلكترونية  المراجع -ب

 االنترنت......
 الموثوقة بها  للمادة العلمية االلكترونية  المراجع استخدام -

 الموقع العلمي لوكالة ناسا الفضائية . -
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

 

االطالع واالستخدام املستمر لتقنية املعلومات واستخراج الكتب االلكرتونية الرصينة واحلديثة وحتديث املفردات 
 .علم الفلك وفيزايء اجملاميع النجميةواملقررات سنواي مبا يضمن مواكبة التطور الكبرياحلاصل يف 

 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 9191-9102 للعام الدراسي

 بغداد:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2012تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم المعاون العلمي :      أ.م.د.احمد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق الملف من قبل 
 ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 يخطظ يهاساث انًنهج

 َشجً وضغ اشاسة فٍ انًشبؼاث انًقابهت نًخشجاث انتؼهى انفشدَت ين انبشنايج انخاضؼت نهتقُُى

 يخشجاث انتؼهى انًطهىبت ين انبشنايج 

انسنت / 

 انًستىي
 اسى انًقشس سيز انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًؼشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشنايج
االهذاف انىجذانُت 

 وانقًُُت

تأهُهُت انًهاساث انؼايت وان

 انًنقىنت

)انًهاساث األخشي انًتؼهقت بقابهُت 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نًىرج وصف انًقشس

 ػهىو االسضياجستُش  -انهغت االنكهُزَتنًادة /  وصف انًقشس

 دسَذ ػبذ انسالو يحًذاسى انتذسَسٍ/ 

نًىرج وصف انًقشس ين قبم يذسس انًادة باالستفادة ين ان هزا ****يالحظت هايت// ًَهئ

  فقشاث نًىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 جايؼت بغذاد انًؤسست انتؼهًُُت .1

 كهُت انؼهىو / قسى انفهك وانفضاء  / انًشكز ؼهًٍانقسى ان .2

 316Aنغت انكهُزَت  اسى / سيز انًقشس .3

 نغهيحاضشة  أشكال انحضىس انًتاحت .4

 ػهىو االسضياجستُش /  انفصم االول انفصم / انسنت .5

 ساػت نظشٌ فٍ االسبىع 2   )انكهٍ(ػذد انساػاث انذساسُت  .6

 1/11/2121 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انًقشسأهذاف  .8

 تهدف المادة الى تطوير قدرات طلبة الدراسات العليا في اللغة االنكليزيه من حيث التحدث واألستماع والقراءة
 والكتابة, وتعزيز امكانياتهم في كيفية التعامل مع المصادر العلميه وكتابة البحوث واالطاريح والرسائل

 االنكليزية.االلكترونيه واالستماع للمحاضرات والندوات باللغه 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 3انصفحت 

 
  

 

 وطشائق انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُى انًقشسيخشجاث  .9

  االهذاف انًؼشفُت -أ
  انزعرف عهى انًٓبراد انهغٕيّ االسبسيّ االرثعّ: انزؾذس, األسزًبع, انكزبثخ, ٔانقراءِ. 1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

عهى انًٓبراد انًسزخذيّ في كزبثخ االغرٔؽّ, كبنعُٕاٌ ٔانًهخص ٔانًقذيّ انزعرف  - 1ة

 ٔيُبقشخ انُزبئظ ٔانًصبدر. ٔاالسزُزبعبد

انزعرف عهى كيفيخ انزعبيم يع ثعط ايٕر انؾيبح انًزعهقخ ثبنذراسّ كأسزًبرح انقجٕل في انغبيعخ,   - 2ة

نغرائذ ٔانًغالد ٔايعب االسبنيت ٔانطرق انسكٍ انكزرَٔيب, انزٕاصم عجر انجريذ االنكزرَٔي, ا ؽغز

  .انٕرقّ انعهًيّ انعهًيخ نقراءح

     -3ة

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى      

 اسزخذاو شبشخ انعرض  - 1

اعذاد ثرايظ ٔرقبرير ثبالظبفّ انى انٕاعجبد انجيزيخ  -3اسزخذاو ٔسبئم ايعبػ ٔانغذاريبد ٔانؾبسجبد- - 2

 .(أٌ اليٍ)

  ثرايظ ٔرقبرير ثبالظبفّ انى انٕاعجبد انجيزيخاعذاد   -3

 

 

 

 طشائق انتقُُى      

 اخزجبراد رؾريريخ ٔشفٕيّ-1

 غرػ االسئهخ االسزُزبعيخ داخم انًؾبظرح- 2

 اعذاد انٕاعجبد انجيزيخ ٔانزقبرير - 3
 

 

 

 
 االهذاف انىجذانُت وانقًُُت -ج

 اخزجبراد شفٕيخ ٔرؾريريخ  -1ط

 انزقبرير ٔانٕاعجبد انجيزيخ  -2ط

 -3ط

   -4ط

  



  
 4انصفحت 

 
  

 

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى   

 اسزخذاو انٕسبئم انزٕظيؾيخ انؾذيضخ يضم ؽبسجبد ٔشبشخ انعرض ٔعرض انصٕر ٔانرسٕو ٔانًُبرط

 ٔاؽعبر ًَبرط رٕظيؾيخ يضم ًَٕرط نٕرقخ عًم ثؾضيّ أ رسبنخ انكزرَٔيّ أ اسزًبرح يعهٕيبد أ

 اغرٔؽخ يبعسزير.

 

 

 طشائق انتقُُى    

 اصُبء انًؾبظرِيسبًْخ انطبنت في انًُبقشبد  - 1

 رقييى االنززاو ثبنؾعٕر - 2

 َشبغ انطبنت داخم انًؾبظرح - - 3

  يُبقشخ اانٕاعجبد انجيزيخ  - 4

 

 

 
 انشخصٍ (.انًنقىنت ) انًهاساث األخشي انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انتأهُهُت انًهاساث  انؼايت و -د 

 رشغيع انطهجخ عهى االعزًبد عهى ثعط انًصبدر في اعذاد انزقبرير - 1د 

 انًصبدر ٔانزعرف عهى اًْيزٓب انًعرفيخ رٕظيؼ االسس انعبيخ في كزبثخ ا - 2د 

 العذاد انطبنت نهًشبركخ في انًؤرًراد ٔانسيًُبراد رشغيع انًٓبراد انؾٕاريّ - 3د 

 انجريذ االنكزرَٔيرشغيع يٓبراد كزبثخ   -  4د 



  
 5انصفحت 

 
  

 بنُت انًقشس .11

 انسبعبد األسجٕع
يخرعبد انزعهى 

 انًطهٕثخ
 غريقخ انزقييى غريقخ انزعهيى اسى انٕؽذح / أٔ انًٕظٕع

1 2  
International student 

( part 1) 
 انؾبسجخ ٔ  اسزخذاو

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

2 2  
International student  

(part 2) 
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد
 انزؾريريخ
 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

3 2  
Where in the world…    

(part 1)  
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

4 2  
Where in the world…    

(part 2) 
 انؾبسجخ ٔاسزخذاو  

  شبشخ انعرض

5 2  
Newspaper  articles  

(part 1)   
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

6 2  
Newspaper  articles  

(part 2)   
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

   + يراععّ االٔل االيزؾبٌ  2 7

8 2  
Modern technology    

(part1) 
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

9 2  
Modern technology 

(part 2) 
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

11 2  
Conferences and 

visits(part 1) 
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

11 2  
Conferences and 

visits(part 2) 
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

    انضبَي+يراععّ االيزؾبٌ  2 12

13 2  
Presentation and 
conference skills 

 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ



  
 6انصفحت 

 
  

 انبنُت انتحتُت  .11

 Headway Academic Skills انكزت انًقررح انًطهٕثخ -1
Reading, writing, and study skills 
Level 2 Student’s Book  
Sarah Philpot 

  انًراعع انرئيسيخ )انًصبدر( -2

انكزت ٔانًراعع انزي يٕصى ثٓب  ( أ

  )انًغالد انعهًيخ ،انزقبرير ،.....(
 

انًراعع االنكزرَٔيخ ،يٕاقع االَزرَيذ  ( ة

 ،.....انخ.

https://www.youtube.com/watch?v=1O_Go1KzAyE&ab_cha
nnel=MarkProctor 
https://www.yutube.com/watch?v=e4gN7cVdstc&ab_chanht
tps://www.yonel=Mariana%27sStudyCorner 
https://www.youtube.com/watch?v=o9aVjBHEEbU&ab_chan
nel=LearnEnglishwithEmma%5BengVid%5D  

 
 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 
 نزقُيخ انًعهٕيبد ٔاسزخراط انكزت االنكزرَٔيخ انرصيُخ ٔرؾذيش انًفرداداالسزخذاو انًززايذ 

  ٔانًقرراد ثًب يعًٍ يٕاكجخ انزطٕر انكجير في عبنى انزكُٕنٕعيب ٔانجريغيبد

 
 

 

 يراععّ شبيهّ  2 14
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

      



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 9191-9102 للعام الدراسي

 بغداد:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2012تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم المعاون العلمي :      أ.م.د.احمد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق الملف من قبل 
 ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد

 



  
 1انصفحت 

 
  

 

 

 يخطظ يهاساث انًنهج

 َشجً وضغ اشاسة فٍ انًشبؼاث انًقابهت نًخشجاث انتؼهى انفشدَت ين انبشنايج انخاضؼت نهتقُُى

 يخشجاث انتؼهى انًطهىبت ين انبشنايج 

انسنت / 

 انًستىي
 اسى انًقشس سيز انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًؼشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشنايج
االهذاف انىجذانُت 

 وانقًُُت

تأهُهُت انًهاساث انؼايت وان

 انًنقىنت

)انًهاساث األخشي انًتؼهقت بقابهُت 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2انصفحت 

 
  

 نًىرج وصف انًقشس

 ياجستُش فهك -انهغت االنكهُزَتنًادة /  وصف انًقشس

 دسَذ ػبذ انسالو يحًذاسى انتذسَسٍ/ 

نًىرج وصف انًقشس ين قبم يذسس انًادة باالستفادة ين ان هزا هايت// ًَهئ****يالحظت 

  فقشاث نًىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 جايؼت بغذاد انًؤسست انتؼهًُُت .1

 كهُت انؼهىو / قسى انفهك وانفضاء  / انًشكز ؼهًٍانقسى ان .2

 316Aنغت انكهُزَت  اسى / سيز انًقشس .3

 نغهيحاضشة  أشكال انحضىس انًتاحت .4

 ياجستُش فهك وفضاء/  انفصم االول انفصم / انسنت .5

 ساػت نظشٌ فٍ االسبىع 2   )انكهٍ(ػذد انساػاث انذساسُت  .6

 1/11/2121 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انًقشسأهذاف  .8

 تهدف المادة الى تطوير قدرات طلبة الدراسات العليا في اللغة االنكليزيه من حيث التحدث واألستماع والقراءة
 والكتابة, وتعزيز امكانياتهم في كيفية التعامل مع المصادر العلميه وكتابة البحوث واالطاريح والرسائل

 االنكليزية.االلكترونيه واالستماع للمحاضرات والندوات باللغه 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 3انصفحت 

 
  

 

 وطشائق انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُى انًقشسيخشجاث  .9

  االهذاف انًؼشفُت -أ
  انزعرف عهى انًٓبراد انهغٕيّ االسبسيّ االرثعّ: انزؾذس, األسزًبع, انكزبثخ, ٔانقراءِ. 1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

عهى انًٓبراد انًسزخذيّ في كزبثخ االغرٔؽّ, كبنعُٕاٌ ٔانًهخص ٔانًقذيّ انزعرف  - 1ة

 ٔيُبقشخ انُزبئظ ٔانًصبدر. ٔاالسزُزبعبد

انزعرف عهى كيفيخ انزعبيم يع ثعط ايٕر انؾيبح انًزعهقخ ثبنذراسّ كأسزًبرح انقجٕل في انغبيعخ,   - 2ة

نغرائذ ٔانًغالد ٔايعب االسبنيت ٔانطرق انسكٍ انكزرَٔيب, انزٕاصم عجر انجريذ االنكزرَٔي, ا ؽغز

  .انٕرقّ انعهًيّ انعهًيخ نقراءح

     -3ة

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى      

 اسزخذاو شبشخ انعرض  - 1

اعذاد ثرايظ ٔرقبرير ثبالظبفّ انى انٕاعجبد انجيزيخ  -3اسزخذاو ٔسبئم ايعبػ ٔانغذاريبد ٔانؾبسجبد- - 2

 .(أٌ اليٍ)

  ثرايظ ٔرقبرير ثبالظبفّ انى انٕاعجبد انجيزيخاعذاد   -3

 

 

 

 طشائق انتقُُى      

 اخزجبراد رؾريريخ ٔشفٕيّ-1

 غرػ االسئهخ االسزُزبعيخ داخم انًؾبظرح- 2

 اعذاد انٕاعجبد انجيزيخ ٔانزقبرير - 3
 

 

 

 
 االهذاف انىجذانُت وانقًُُت -ج

 اخزجبراد شفٕيخ ٔرؾريريخ  -1ط

 انزقبرير ٔانٕاعجبد انجيزيخ  -2ط

 -3ط

   -4ط

  



  
 4انصفحت 

 
  

 

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى   

 اسزخذاو انٕسبئم انزٕظيؾيخ انؾذيضخ يضم ؽبسجبد ٔشبشخ انعرض ٔعرض انصٕر ٔانرسٕو ٔانًُبرط

 ٔاؽعبر ًَبرط رٕظيؾيخ يضم ًَٕرط نٕرقخ عًم ثؾضيّ أ رسبنخ انكزرَٔيّ أ اسزًبرح يعهٕيبد أ

 اغرٔؽخ يبعسزير.

 

 

 طشائق انتقُُى    

 اصُبء انًؾبظرِيسبًْخ انطبنت في انًُبقشبد  - 1

 رقييى االنززاو ثبنؾعٕر - 2

 َشبغ انطبنت داخم انًؾبظرح - - 3

  يُبقشخ اانٕاعجبد انجيزيخ  - 4

 

 

 
 انشخصٍ (.انًنقىنت ) انًهاساث األخشي انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انتأهُهُت انًهاساث  انؼايت و -د 

 رشغيع انطهجخ عهى االعزًبد عهى ثعط انًصبدر في اعذاد انزقبرير - 1د 

 انًصبدر ٔانزعرف عهى اًْيزٓب انًعرفيخ رٕظيؼ االسس انعبيخ في كزبثخ ا - 2د 

 العذاد انطبنت نهًشبركخ في انًؤرًراد ٔانسيًُبراد رشغيع انًٓبراد انؾٕاريّ - 3د 

 انجريذ االنكزرَٔيرشغيع يٓبراد كزبثخ   -  4د 



  
 5انصفحت 

 
  

 بنُت انًقشس .11

 انسبعبد األسجٕع
يخرعبد انزعهى 

 انًطهٕثخ
 غريقخ انزقييى غريقخ انزعهيى اسى انٕؽذح / أٔ انًٕظٕع

1 2  
International student 

( part 1) 
 انؾبسجخ ٔ  اسزخذاو

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

2 2  
International student  

(part 2) 
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد
 انزؾريريخ
 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

3 2  
Where in the world…    

(part 1)  
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

4 2  
Where in the world…    

(part 2) 
 انؾبسجخ ٔاسزخذاو  

  شبشخ انعرض

5 2  
Newspaper  articles  

(part 1)   
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

6 2  
Newspaper  articles  

(part 2)   
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

   + يراععّ االٔل االيزؾبٌ  2 7

8 2  
Modern technology    

(part1) 
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

9 2  
Modern technology 

(part 2) 
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

11 2  
Conferences and 

visits(part 1) 
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

11 2  
Conferences and 

visits(part 2) 
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

    انضبَي+يراععّ االيزؾبٌ  2 12

13 2  
Presentation and 
conference skills 

 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ



  
 6انصفحت 

 
  

 انبنُت انتحتُت  .11

 Headway Academic Skills انكزت انًقررح انًطهٕثخ -1
Reading, writing, and study skills 
Level 2 Student’s Book  
Sarah Philpot 

  انًراعع انرئيسيخ )انًصبدر( -2

انكزت ٔانًراعع انزي يٕصى ثٓب  ( أ

  )انًغالد انعهًيخ ،انزقبرير ،.....(
 

انًراعع االنكزرَٔيخ ،يٕاقع االَزرَيذ  ( ة

 ،.....انخ.

https://www.youtube.com/watch?v=1O_Go1KzAyE&ab_cha
nnel=MarkProctor 
https://www.yutube.com/watch?v=e4gN7cVdstc&ab_chanht
tps://www.yonel=Mariana%27sStudyCorner 
https://www.youtube.com/watch?v=o9aVjBHEEbU&ab_chan
nel=LearnEnglishwithEmma%5BengVid%5D  

 
 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 
 نزقُيخ انًعهٕيبد ٔاسزخراط انكزت االنكزرَٔيخ انرصيُخ ٔرؾذيش انًفرداداالسزخذاو انًززايذ 

  ٔانًقرراد ثًب يعًٍ يٕاكجخ انزطٕر انكجير في عبنى انزكُٕنٕعيب ٔانجريغيبد

 
 

 

 يراععّ شبيهّ  2 14
 اسزخذاو  انؾبسجخ ٔ

 شبشخ انعرض

 االيزؾبَبد

 انزؾريريخ

 ٔانٕاعجبد

 انجيزيخ

      



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 9191-9102 للعام الدراسي

 بغداد:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2012تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم المعاون العلمي :      أ.م.د.احمد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق الملف من قبل 
 ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد

 



  
 1انصفحت 

 
  

 

 

 يخطظ يهاساث انًنهح

 َشخً وضغ اشاسة فٍ انًشبؼاث انًقابهت نًخشخاث انتؼهى انفشدَت ين انبشنايح انخاضؼت نهتقُُى

 يخشخاث انتؼهى انًطهىبت ين انبشنايح 

انسنت / 

 انًستىي
 اسى انًقشس سيز انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًؼشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشنايح
االهذاف انىخذانُت 

 وانقًُُت

تأهُهُت انًهاساث انؼايت وان

 انًنقىنت

)انًهاساث األخشي انًتؼهقت بقابهُت 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2انصفحت 

 
  

 نًىرج وصف انًقشس

 نثتانًشحهت انثا -انهغت االنكهُزَتنًادة /  وصف انًقشس

 دسَذ ػبذ انسالو يحًذاسى انتذسَسٍ/ 

نًىرج وصف انًقشس ين قبم يذسس انًادة باالستفادة ين ان هزا هايت// ًَهئ****يالحظت 

  فقشاث نًىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 خايؼت بغذاد انًؤسست انتؼهًُُت .1

 كهُت انؼهىو / قسى انفهك وانفضاء  / انًشكز ؼهًٍانقسى ان .2

 316Aنغت انكهُزَت  اسى / سيز انًقشس .3

 نغهيحاضشة  أشكال انحضىس انًتاحت .4

 انًشحهت انثانثه  –انفصم انثانٍ  انفصم / انسنت .5

 ساػت نظشٌ فٍ االسبىع 2   )انكهٍ(ػذد انساػاث انذساسُت  .6

 1/11/2121 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انًقشسأهذاف  .8

 تهدف المادة الى التركيز على تطوير قدرات طلبة المرحلة الثانيه في اللغة االنكليزيه من حيث التحدث
  واألستماع اضافة الى القراءة والكتابة, وتعزيز امكانياتهم في القواعد وازمنة الفعل والمفردات.

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 3انصفحت 

 
  

 وطشائق انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُى انًقشسيخشخاث  .9

  االهذاف انًؼشفُت -أ
 انزعزف عهٗ انًٓبراد انهغٕيّ االسبسيّ االرثعّ: انزؾذس, األسزًبع, انكزبثخ, ٔانقزاءِ اضبفخ انٗ  -1أ

  انًفزداد      

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

 انزعزف عهٗ االسزًبع حانقزاءِ - 1ة

   د بانزعبيم يع ثعض ايٕر انؾيبح انًزعهقخ ثبنزخاصم يع االخزيٍ ٔانضقبفانزعزف عهٗ كيفيخ  - 2ة

 االخزٖ        

  - 3ة

     -4ة

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى      

 اسزخذاو انؾبسجخ ٔ انًٕثبيم - 1

2 - Google Classroom & Telegram app PDF file +YouTube + mp 3                    

 (أٌ اليٍ)اعذاد ثزايظ ٔرقبريز ثبالضبفّ انٗ انٕاعجبد انجيزيخ  -3

 

 

 

 طشائق انتقُُى      

 اخزجبراد رؾزيزيخ أٌ اليٍ-1

 طزػ االسئهخ االسزُزبعيخ أٌ اليٍ- 2

 اعذاد انٕاعجبد انجيزيخ ٔانزقبريز أٌ اليٍ - 3

 

 

 
 االهذاف انىخذانُت وانقًُُت -ج

  اليٍاخزجبراد رؾزيزيخ أٌ  -1ط

  انزقبريز ٔانٕاعجبد انجيزيخ أٌ اليٍ -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى   

 ٔ google classroom  ٔtelegram app  ٔYouTubeاسزخذاو انٕسبئم انزٕضيؾيخ انؾذيضخ يضم 

mp3  

 



  
 4انصفحت 

 
  

 

 

 طشائق انتقُُى    

 يسبًْخ انطبنت في انًُبقشبد يٍ خالل رطجيق رهيكزاو - 1

 رقييى االنززاو ثبنؾضٕر - 2

 رُفيذ انٕاعجبد انجيزيّ ٔ االيزؾبَبد انسزيعّ- - 3

  يُبقشخ اانٕاعجبد انجيزيخ عجز رهيكزاو - 4

 

 

 
 انًنقىنت ) انًهاساث األخشي انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انًهاساث  انؼايت و -د 

 ثعض انًصبدر في اعذاد انزقبريزرشغيع انطهجخ عهٗ االعزًبد عهٗ  - 1د 

 رٕضيؼ االسس انعبيخ في كزبثخ انزقزيز - 2د 

  mp 3رشغيع انًٓبراد انؾٕاريّ يٍ خالل يهفبد - 3د 

 رشغيع يٓبراد اسزخذاو انقٕاييس صُبئخ انهغّ -  4د 



  
 5انصفحت 

 
  

 بنُت انًقشس .11

 انسبعبد األسجٕع
يخزعبد انزعهى 

 انًطهٕثخ
 طزيقخ انزقييى انزعهيىطزيقخ  اسى انٕؽذح / أٔ انًٕضٕع

1 2  
It’s a wonderful world 

(part 1) 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم
Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 
 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

2 2  
It’s a wonderful world 

(part 2) 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم
Google classroom 
& Telegram app+ 

PDF file +YouTube 
+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

3 2  Grammar References 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

   االٔل االيزؾبٌ  2 4

5 2  Get happy (part 1) 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

6 2  Get happy (part 2) 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

7 2  Grammar References 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

8 2  Telling tales  (part 1) 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

9 2  Telling tales  (part 2) 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

11 2  Grammar References 
اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 

Online 
exams + 



  
 6انصفحت 

 
  

 انبنُت انتحتُت  .11

 Headway plus انكزت انًقزرح انًطهٕثخ -1
Intermediate 
Student’s Book 
Liz and John Soars  

  انًزاعع انزئيسيخ )انًصبدر( -2

انكزت ٔانًزاعع انزي يٕصٗ ثٓب  ( أ

  )انًغالد انعهًيخ ،انزقبريز ،.....(
 

انًزاعع االنكززَٔيخ ،يٕاقع االَززَيذ  ( ة

 ،.....انخ.

https://www.youtube.com/watch?v=ZTqmSKbLBAM&t=234s
&ab_channel=HEAKRITHYOFFICIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmUm29fc6nI&ab_c 
hannel=AnhNguVIPS 

 

 
 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 
 االسزخذاو انًززايذ نزقُيخ انًعهٕيبد ٔاسزخزاط انكزت االنكززَٔيخ انزصيُخ ٔرؾذيش انًفزداد

 عبنى انزكُٕنٕعيب ٔانجزيغيبد ٔانًقزراد ثًب يضًٍ يٕاكجخ انزطٕر انكجيز في
 
 
 

 

& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

quizzes + 
homework 

   االيزؾبٌ انضبَي  2 11

12 2  Doing the right thing 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

 ؽم انٕاعجبد انجيزيّ  2 13

اسزخذاو انؾبسجخ ٔ 

 انًٕثبيم

Google Classroom 
& .Telegram app 

PDF file 

 

 يزاععّ شبيهّ  2 14

اسزخذاو انؾبسجخ ٔ 

 انًٕثبيم

Google Classroom 
& .Telegram app 

 

      



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 9191-9102 للعام الدراسي

 بغداد:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2012تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 أ. م. د. خالد جابر كاظماسم المعاون العلمي :      أ.م.د.احمد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق الملف من قبل 
 ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد

 



  
 1انصفحت 

 
  

 

 

 يخطظ يهاساث انًنهح

 َشخً وضغ اشاسة فٍ انًشبؼاث انًقابهت نًخشخاث انتؼهى انفشدَت ين انبشنايح انخاضؼت نهتقُُى

 يخشخاث انتؼهى انًطهىبت ين انبشنايح 

انسنت / 

 انًستىي
 اسى انًقشس سيز انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًؼشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشنايح
االهذاف انىخذانُت 

 وانقًُُت

تأهُهُت انًهاساث انؼايت وان

 انًنقىنت

)انًهاساث األخشي انًتؼهقت بقابهُت 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2انصفحت 

 
  

 نًىرج وصف انًقشس

 انًشحهت انثانُت -انهغت االنكهُزَتنًادة /  وصف انًقشس

 دسَذ ػبذ انسالو يحًذاسى انتذسَسٍ/ 

نًىرج وصف انًقشس ين قبم يذسس انًادة باالستفادة ين ان هزا هايت// ًَهئ****يالحظت 

  فقشاث نًىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 خايؼت بغذاد انًؤسست انتؼهًُُت .1

 كهُت انؼهىو / قسى انفهك وانفضاء  / انًشكز ؼهًٍانقسى ان .2

 215Aنغت انكهُزَت  اسى / سيز انًقشس .3

 نغهيحاضشة  أشكال انحضىس انًتاحت .4

 انًشحهت انثانُه/انفصم االول انفصم / انسنت .5

 ساػت نظشٌ فٍ االسبىع 2   )انكهٍ(ػذد انساػاث انذساسُت  .6

 1/11/2121 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انًقشسأهذاف  .8

 تهدف المادة الى التركيز على تطوير قدرات طلبة المرحلة الثانيه في اللغة االنكليزيه من حيث التحدث
  واألستماع اضافة الى القراءة والكتابة, وتعزيز امكانياتهم في القواعد وازمنة الفعل والمفردات.

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 3انصفحت 

 
  

 وطشائق انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُى انًقشسيخشخاث  .9

  االهذاف انًؼشفُت -أ
 انزعزف عهٗ انًٓبراد انهغٕيّ االسبسيّ االرثعّ: انزؾذس, األسزًبع, انكزبثخ, ٔانقزاءِ اضبفخ انٗ  -1أ

  انًفزداد      

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

 انزعزف عهٗ االسزًبع حانقزاءِ - 1ة

 انزعبيم يع ثعض ايٕر انؾيبح انًزعهقخ ثبنزخاصم يع االخزيٍ ٔانضقبفذ االخزٖانزعزف عهٗ كيفيخ  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى      

 اسزخذاو انؾبسجخ ٔ انًٕثبيم - 1

2 - Google Classroom & Telegram app PDF file +YouTube + mp 3                    

 (أٌ اليٍ)اعذاد ثزايظ ٔرقبريز ثبالضبفّ انٗ انٕاعجبد انجيزيخ  -3

 

 

 

 طشائق انتقُُى      

 اخزجبراد رؾزيزيخ أٌ اليٍ-1

 طزػ االسئهخ االسزُزبعيخ أٌ اليٍ- 2

 اعذاد انٕاعجبد انجيزيخ ٔانزقبريز أٌ اليٍ - 3

 

 

 
 االهذاف انىخذانُت وانقًُُت -ج

  اليٍاخزجبراد رؾزيزيخ أٌ  -1ط

  انزقبريز ٔانٕاعجبد انجيزيخ أٌ اليٍ -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى   

 ٔ google classroom  ٔtelegram app  ٔYouTubeاسزخذاو انٕسبئم انزٕضيؾيخ انؾذيضخ يضم 

mp3  

 

 



  
 4انصفحت 

 
  

 

 طشائق انتقُُى    

 يسبًْخ انطبنت في انًُبقشبد يٍ خالل رطجيق رهيكزاو - 1

 رقييى االنززاو ثبنؾضٕر - 2

 رُفيذ انٕاعجبد انجيزيّ ٔ االيزؾبَبد انسزيعّ- - 3

  يُبقشخ اانٕاعجبد انجيزيخ عجز رهيكزاو - 4

 

 

 
 انًنقىنت ) انًهاساث األخشي انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انًهاساث  انؼايت و -د 

 ثعض انًصبدر في اعذاد انزقبريزرشغيع انطهجخ عهٗ االعزًبد عهٗ  - 1د 

 رٕضيؼ االسس انعبيخ في كزبثخ انزقزيز - 2د 

  mp 3رشغيع انًٓبراد انؾٕاريّ يٍ خالل يهفبد - 3د 

 رشغيع يٓبراد اسزخذاو انقٕاييس صُبئخ انهغّ -  4د 



  
 5انصفحت 

 
  

 بنُت انًقشس .11

 انسبعبد األسجٕع
يخزعبد انزعهى 

 انًطهٕثخ
 طزيقخ انزقييى انزعهيىطزيقخ  اسى انٕؽذح / أٔ انًٕضٕع

1 2  
Getting to know you 

(part 1) 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم
Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 
 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

2 2  
Getting to know you 

(part 2) 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم
Google classroom 
& Telegram app+ 

PDF file +YouTube 
+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

3 2  Grammar References 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

   االٔل االيزؾبٌ  2 4

5 2  The way we live(part 1) 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

6 2  The way we live(part 2) 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

7 2  Grammar References 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

8 2  
It all went wrong (part 

1) 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

9 2  
It all went wrong (part 

2) 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

11 2  Grammar References 
اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 

Online 
exams + 



  
 6انصفحت 

 
  

 انبنُت انتحتُت  .11

 Headway plus انكزت انًقزرح انًطهٕثخ -1
Pre-Intermediate 
Student’s Book 
John and Liz Soars 

  انًزاعع انزئيسيخ )انًصبدر( -2

انكزت ٔانًزاعع انزي يٕصٗ ثٓب  ( أ

  )انًغالد انعهًيخ ،انزقبريز ،.....(
 

انًزاعع االنكززَٔيخ ،يٕاقع االَززَيذ  ( ة

 ،.....انخ.

https://www.youtube.com/watch?v=ZH6RK9NnYqQ
&ab_channel=HEAKRITHYOFFIC 

.youtube.com/watch?v=Zllk1JEJYF0&ab_channel=https://www
BostonEnglishCentre 

 
 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 
 االسزخذاو انًززايذ نزقُيخ انًعهٕيبد ٔاسزخزاط انكزت االنكززَٔيخ انزصيُخ ٔرؾذيش انًفزداد

 ٔانًقزراد ثًب يضًٍ يٕاكجخ انزطٕر انكجيز في عبنى انزكُٕنٕعيب ٔانجزيغيبد
 
 
 

 

& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

quizzes + 
homework 

   االيزؾبٌ انضبَي  2 11

12 2  Let’s go shopping 

اسزخذاو انؾبسجخ 

 ٔانًٕثبيم

Google classroom 
& Telegram app+ 
PDF file +YouTube 

+ mp3 

Online 
exams + 
quizzes + 
homework 

 ؽم انٕاعجبد انجيزيّ  2 13

اسزخذاو انؾبسجخ ٔ 

 انًٕثبيم

Google Classroom 
& .Telegram app 

PDF file 

 

 يزاععّ شبيهّ  2 14

اسزخذاو انؾبسجخ ٔ 

 انًٕثبيم

Google Classroom 
& .Telegram app 

 

      

https://www.youtube.com/watch?v=ZH6RK9NnYqQ&ab_channel=HEAKRITHYOFFIC
https://www.youtube.com/watch?v=ZH6RK9NnYqQ&ab_channel=HEAKRITHYOFFIC
https://www.youtube.com/watch?v=Zllk1JEJYF0&ab_channel=BostonEnglishCentre
https://www.youtube.com/watch?v=Zllk1JEJYF0&ab_channel=BostonEnglishCentre
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