


 وصف انثرنامح األكادٌمً 

خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم 
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

مية السريعة في مجال دراسة وفهم الحقائق العلمية المتعلقة بعلوم الفلك والفضاء بجانبيها النظري والعملي, ومواكبة التطورات العل
الفلك والفضاء, والعمل على اعداد طلبة يمتلكون مهارات علمية وعملية رصينة لغرض رفد المؤسسات والدوائر العلمية والوزارات 

في المختلفة بالخريجين للعمل في ميادين البحث العلمي والتعليم من اجل لعب دور فاعل في قيادة المجتمع والمساهمة الفعالة 
 نا العزيز        خدمة التنمية في بلدو بناء 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

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

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ

 ثشٔبِظ لغُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء

 ثىبٌٛس٠ٛط ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفؼبء اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5

  عٕٛٞ /ِمشساد/اخشٜ 

 فظٍٟ

 ال ٠ٛعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

رذس٠ت ط١فٟ ٌؼبَ دساعٟ ٚاؽذ, دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍطالة, ص٠بساد  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

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

 اٌفٍه ٚاٌفؼبء, اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ, اٌّىزجخ

 1/10/2019 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 أهذاف انثرنامح األكادٌمً .9

ٚػ١ٍّخ ٌغشع اػذاد خش٠غ١ٓ ِزخظظ١ٓ فٟ ِغبي ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفؼبء ٠ّزٍىْٛ ِٙبساد ػ١ٍّخ ٔظش٠خ .1

 . اٌجٍذ ٚثٕبء٠غبّْ٘ٛ فٟ خذِخ  ثىٛادس راد وفبءح ػب١ٌخاٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ االخشٜ اؽز١بعبد رٍج١خ 

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

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

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

 ٚاٌغبِؼبد ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌج١ئخ ٚٚصاسح اٌشجبة ٚعٍطخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ٚاٌؼغىشٞ  

 اٌّز١ّض٠ٓ فٟ ٘زا اٌّغبي ١ٌىٛٔٛا اػؼبء ١٘ئخ رذس٠غ١خ فٟ اٌّغزمجًاٌطٍجخ رشغ١غ .4

ٚرؾذ٠ش إٌّب٘ظ ٌزالئُ اٌزطٛس ِٓ خالي رط٠ٛش  ٟٚاالػزّبد االوبد٠ّاٌزؼ١ّ١ٍخ رؾم١ك اٌغٛدح .اٌؼًّ ػٍٝ 5

 اٌؼٍّٟ اٌؾذ٠ش

اػطبء وٛسط ػٍّٟ ِٛاصٞ ٌٍىٛسط إٌظشٞ ٠غبػذ اٌطٍجخ ػٍٝ اعز١ؼبة اٌّخشعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ أصٕبء اٌزؼ١ٍُ .6

 إٌظشٞ



.إػذاد اٌّالوبد اٌؼ١ٍّخ اٌّؤٍ٘خ ٌٛػغ اٌخطؾ اٌّزىبٍِخ ٌٍّٕظّبد اٌزٟ ٠ششفْٛ ػ١ٍٙب ٚاٌزٟ رغبػذ فٟ ارخبر 7

 اٌمشاساد اٌظؾ١ؾخ.

.دساعخ ػٍُ اٌفٍه اٌؾذ٠ش ِٓ ٔظش٠بد ٚؽمبئك عذ٠ذح ٌفُٙ اٌزطٛس اٌؾبطً فٟ ػٍُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء ٚٔشٛء 8

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

 اٌىْٛ. 

ٌٍزؾ٠ًٛ ِضً االرظبي اٌشفٟٙ ٚاٌىزبثٟ ٚػًّ اٌغذاٚي ٚاٌزؼبًِ رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌشخظ١خ ٌٍطبٌت اٌمبثٍخ  .9

 ِغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب ، ٚل١بدح اٌؼًّ اٌغّبػٟ ، إٌخ.
 

 )استفادج انطانة من مقرراخ انثرنامح( :انمطهىتح وطرائك انتعهٍم وانتعهم وانتقٍٍم نثرنامحمخرخاخ ا  .10

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ . -أ

       .ُ اٌفٍه ٚاٌفؼبءٍاٌخبطخ ثؼ ٚإٌظش٠بد ئ ٚاألعظ اٌؼ١ٍّخاٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّجبد ػٍٝ ٍجخ ِٓ اٌؾظٛيطرّى١ٓ اٌ -1أ

 .اٌفٍه ٚاٌفؼبءٍّٛاػ١غ اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزمذِخ فٟ اخزظبص ٌفُٙ  ػٍٍٝجخ ِٓ اٌؾظٛي طرّى١ٓ اٌ -2أ

 .ثبٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ ٌٍّجبدئ االعبع١خ ٌؼًّ اٌزٍغىٛثبد اٌفٍى١خفُٙ  ػٍٍٝجخ ِٓ اٌؾظٛي طرّى١ٓ اٌ -3أ

 .فُٙ فٟ و١ف١خ اعزخذاَ اٌزٍغىٛثبد اٌفٍى١خ الغشاع اٌشطذ اٌفٍىٟ ػٍٍٝجخ ِٓ اٌؾظٛي طرّى١ٓ اٌ -4أ

 ػٍُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء.ٚاٌّؼبدالد اٌخبطخ ثذساعخ  خاٌش٠بػ١عظ ٌألػٍٝ فُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي  -5أ

 اػطبء اٌطٍجخ ِٕٙظ ػٍّٟ سط١ٓ ٠ؤً٘ اٌطٍجخ ٌٍزظ٠ٛش اٌفٍىٟ اٌؼٍّٟ االؽزشافٟ  -6أ

ٚرم١ٕبد  اٌظٛس رّض١ً ؽش٠مخ ٚ اٌفؼبئٟ ٚاٌزشددٞاٌزظ٠ٛش أٔظّخ ٚ اٌفؼبئ١خاٌظٛس ثّؼبٌغخ رؼش٠ف اٌطٍجخ -7أ

 . االعزشؼبس ػٓ ثؼذ ٚٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ ٚاٌزؾغظ إٌبئٟ

ٚاٌغبصاد ِبدح ِبث١ٓ إٌغَٛ ٚاٌّغشاد ٚإٌغَٛ ٚرطٛسػٍُ اٌىْٛ ٚٔشٛء اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ -8أ

ٚاٌزفبػالد ا٠ٌٕٚٛخ فٟ ث١ٕخ اٌىْٛ االعبع١خ ٚاالرشثخ اٌى١ٔٛخ ٚاٌفٍه اٌشاد٠ٛٞ ٚاٌفٍه االشؼبػٟ راد اٌطبلبد اٌؼب١ٌخ 

 االعبط اٌؼٍّٟ اٌفش٠ذِٚؼشفخ ٚادسان إٌظش٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ٚػؼذ ػٍٝ ٘زا 

رؼش٠ف اٌطبٌت ثى١ف١خ ا٠غبد اؽذا٠ضبد اٌغشَ اٌغّبٚٞ ٚرؾذ٠ذ ثؼذٖ ٚعشػزٗ ٚصخّٗ ٚوزٌه رؾ٠ًٛ االؽذاص١بد  -9أ

 اٌغّب٠ٚخ اٌّؼشٚفخ ف١ّب ث١ٕٙب

 ؽشوخ ٚ ِٚشالجخ  رّى١ٓ اٌطبٌت ػٍٝ ا٠غبد اٌىض١ش ِٓ اٌم١ُ اٌفٍى١خ اٌّّٙخ فٟ رؾذ٠ذ اٚلبد اٌظالح ٚاالٍ٘خ -10أ

 اٌىٛاوت ٚاٌمّش ٚإٌغَٛ ٚسعُ ثؼغ اٌخشائؾ ثٙزا اٌخظٛصااللّبس اٌظٕبػ١خ ٚ

 ٚعغ اثٛاثٙب اٌؼ١ٍّخادساعخ ؽجمبد اٌغٛ ٚف١ض٠بء اٌغٛ ٚاٌفؼبء ٚاٌّغٕبؽ١غ١خ  االسػ١خ ٚاٌشّغ١خ ِٓ -11أ

ِٙبساد اٌطالة ثبٌزؼبًِ ر١ّٕخ رط٠ٛش رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ أعبع١بد اٌؾبعٛة ٚاٌجشاِغ١بد ٚفُٙ فٓ اٌطجبػخ ٚ  -12أ

اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ ِضً اٌّبرالة ٚاٌج١غه ٚاٌّب٠ىشٚعٛفذ ِٚؼشفخ  ِغ اعٙضح اٌؾبعٛة ِٓ خالي رطج١ك ثشاِظ ِخزٍفخ

 اٌذٚاي ٚاٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ ٚؽش٠مخ رّض١ٍٙب

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

 جخ ِٙبساد ػ١ٍّخ رخظظ١خ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخٍاٌطاػطبء  -1ة

  ثبٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ زؾ١ًٍاٌزفى١ش ٚجخ ِٙبساد اٌٍاٌطاػطبء  -2ة

  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

اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب  ٚػشع رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبساد اٌطجبػخ ٚاٌىزبثخ ٚػًّ ٚرٕظ١ُ اٌغذاٚي ٚاٌزؼبًِ ِغ  -6ة

 اٌّؾبػشاد ٚاٌغ١ّٕبساد ثبعٍٛة ثغ١ؾ ٚٚاػؼ ِٚضّش

رىغت اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجشِغ١بد اٌّغزخذِخ اٌطٍجخ ثؼغ اٌخجشاد ٚاٌّٙبساد، ٚرؼٛدُ٘ ػٍٝ اعزٕجبؽ  -7ة

 ٚرؾ١ًٍ إٌزبئظ اٌؼ١ٍّخ.

 خ١اعساٌّٛاد اٌذ ٚفُٙ رظت فٟ سفغ ِغزٜٛ اٌطبٌت ثبٌزؼبؽٟ یاٌز خ٠اٌٍغٛ بر١ِٗٙبساد  اٌطبٌت ٚاِىبٔ ش٠رطٛ -8ة

 خ٠ ض١اٌّؼطبح ثبٌٍغخ االٔىٍ

 



 طرائك انتعهٍم 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 اٌّخزجش٠خ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رٛف١ش اِغ١بد سطذ فٍى١خدػُ اٌذساعخ اٌؼ١ٍّخ  .5

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

 ِٕٚٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبعجخ ٌٙزا اٌغشع ال٠ظبي اٌفىشح ثشىً ٚاػؼ
ٚ اٌّفشداد إٌظش٠خ اٌخبطخ ثّٛاد اٌمغُ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزٕٛػخ ٚو١ف ٠ّىٓ رؾ٠ًٛ ثؼغ  رشعّخ اٌّٛاػ١غ .7

 راد فبئذح ػ١ٍّخ ٚرؼ١ٍّخ وج١شح اٌّؼبٌغبد اٌٝ ثشاِظ ؽبعٛث١خ

 ٌٍطبٌت اٌزؾ١ٍٍٟ ٚاٌش٠بػٟ اٌجشِغٟ اٌغبٔت رط٠ٛش  .8

 طرائك انتقٍٍم 

 االعئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح ؽشػ  .1
 اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼQuizٍّٟالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمظ١شح )ا .3

 ٌٍٚزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌج١ز١خ ٌٍٛاعجبد دسعبد ٚػغٚ إٌزبئظ ِٕٚبلشخ إٌّغضح ٌٍزغشثخ رمبس٠ش ثؼًّ اٌطٍجخ رى١ٍف .4
اٌؼٍّٟ اٌظؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد ٚػغ ِغبئً ِزٕٛػخ فٟ ٔٙب٠خ وً فظً ٌزم٠ٛخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً  .5

 راد اٌظٍخ ثبٌّٛػٛع ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌش٠بػ١خ
 ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟٚاٌخ١بساد اٌّزؼذدح االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ )راد االعئٍخ اٌّزٕٛػخ .6

 إٌٙبئ١خ االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ  .7

 االهذاف انىخذانٍح وانقٍمٍح : -ط

  ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ ٚاٌّٛاظجخخ ػٍٝ االٌزضاَ جؽش اٌطٍ -1ط

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

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙظ اٌؾفع اٌزم١ٍذٞ -3ط

 االٔزش١ٔذ ٌزٛع١غ االفك اٌّؼشفٟ ٌٍطٍجخرط٠ٛش ِٙبساد اٌجؾش فٟ  -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 اٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء اٌذساعخ رؼش٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌّبدح  -8ط

 ثؼذ اٌزخشطِب 

 طرائك انتعهٍم وانتعهم 

 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  اعزخذاَ اٌزغىٛثبد اٌجظش٠خ ٚاٌشاد٠ٛ٠خ اٌّزٛفشح فٟ لغُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء ٌفُٙ ظٛا٘ش االشؼبع  .4

ٚسطذ اٌىٛاوت  ؽشوخ إٌغَٛ ٚاٌّغشاد ٚػ١ٍّبد إٌشٛء إٌغٌّٟٚالعشاَ اٌغّب٠ٚخ ٌفُٙ رشو١ت اٌّغبفبد 

 ػّٓ إٌظبَ اٌشّغٟ ٚخبسعٗ

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

 .ثبٌٕفظ صمزٗ ٌزؼض٠ض ٌضِالئٗ ٛاعت اٌ ِٓ ثغ١ؾ عضء ثششػ ثبٌم١بَ ٌٍطبٌت خفشط أػطبء .6

 

 



 طرائك انتقٍٍم 

 ػ١ٍّخ سحػٓ ؽش٠ك اعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد رزطٍت ِٙب( Quizرؾش٠ش٠خ لظ١شح )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

 ِٕٚبلشزٙب رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رى١ٍفُٙ ثؼًّ عّٕبساد ػ١ٍّخ رخظظ١خ .5

 رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚفظ١ٍخ .6

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

 . ِٕؼ وزت اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٚاٌغٛائض اٌزمذ٠ش٠خ ٚرض١ّٓ عٙٛد اٌطبٌت اٌّز١ّض8
 

 انمنقىنح انتأهٍهٍح و انمهاراخ انعامح-د 

  رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ -1د

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

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

 ع١خ ٚطؼجخ ٚػغ١شحلب اٌظشٚف

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

 اٌّىزجخ اٚ اٌؼٕىجٛر١خ، اٌّظبدس اٌشجىخ فٟ ثبٌجؾش اٌزمبس٠ش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ ٌىً ِؾذدح ِٛاػ١غ رٛص٠غ -5د
 اٌّؼزّذح اٌجؾٛس ط١بغخ اعظ ٚفك ط١بغزٗ ٚ

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

 اٌفىش٠خ ٚاٌشخظ١خ ٚطمً اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ

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

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

 رخظظٗ اٌؼٍّٟالغشاع اٌزط٠ٛش اٌشخظٟ ثؼذ اٌزخشط ػّٓ 

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

 رشغ١غ اٌّٙبساد اٌزار١خ الػذاد اٌطبٌت الغشاع اٌزٛظ١ف -11د
 طرائك انتعهٍم وانتعهم  

 رزطٍت اٌزفى١شٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌفؼبء رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبش١خ خالي اٌّؾبػشاد ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ رزؼٍك ثؼٍَٛ اٌفٍه .1

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ ِزٕٛػخ رزطٍت رفغ١شاد ػ١ٍّخ رار١خ .2

 اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ اغٕبء ِؼشفخ اٌطبٌت .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 اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبالعبع١بد  .7

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

 طرائك انتقٍٍم 

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمظ١شح اٌشف١ٙخ ٚاٌزؾش٠ش٠خ .1

 اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خاٌزمبس٠ش  .2

  ػشع اٌغّٕبساد ِٕٚبلشزٙب .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



 

 

 

 

 

 

 

 
 تنٍح انثرنامح   .11

 انمرحهح انذراسٍح
 رمز انمقرر

 أو انمساق 

 اسم انمقرر

 أو انمساق 
 انساعاخ انمعتمذج

 انمرحهح االونى 

 عمهً نظري   انفصم 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 - 

 انمرحهح انذراسٍح
 رمز انمقرر

 أو انمساق 

 اسم انمقرر

 أو انمساق 
 انساعاخ انمعتمذج

 انمرحهح االونى

 (ثانًانفصم ان)
 عمهً 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 - 

 انذراسٍحانمرحهح 
 رمز انمقرر

 أو انمساق 

 اسم انمقرر

 أو انمساق 
 انساعاخ انمعتمذج

 نثانٍحانمرحهح ا

 (ولانفصم اال)
 عمهً 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 - 

 انمرحهح انذراسٍح
 رمز انمقرر

 أو انمساق 

 اسم انمقرر

 أو انمساق 
 انساعاخ انمعتمذج

 نثانٍحانمرحهح ا

 (ثانًانفصم ان)
 عمهً 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 

 انمرحهح انذراسٍح
 رمز انمقرر

 أو انمساق 

 اسم انمقرر

 أو انمساق 
 انمعتمذجانساعاخ 

 نثانثحانمرحهح ا

 (ولانفصم اال)
 عمهً 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 - 

 انمرحهح انذراسٍح
 رمز انمقرر

 أو انمساق 

 اسم انمقرر

 أو انمساق 
 انساعاخ انمعتمذج

 نثانثحانمرحهح ا

 (ثانًانفصم ان)
 عمهً 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 - 

 AS 316 English language 2 - 

 انمرحهح انذراسٍح
 رمز انمقرر

 أو انمساق 

 اسم انمقرر

 أو انمساق 
 انساعاخ انمعتمذج

 نراتعحانمرحهح ا

 (ولانفصم اال)
 عمهً 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 - 

 انمرحهح انذراسٍح
 انمقرررمز 

 أو انمساق 

 اسم انمقرر

 أو انمساق 
 انساعاخ انمعتمذج

 نراتعحانمرحهح ا

 (ثانًانفصم ان)
 عمهً 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 - 

 



 
 
 
 
 
 

 انتخطٍط نهتطىر انشخصً .11

 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

 ِزبثؼخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرظبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ ؽش٠ك االٔزش١ٔذ .4

 ٔؾٛ االفؼً  اعشاء اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ٌغشع ص٠بدح ِغزٜٛ االداء .5

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

 فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خاٌفبػٍخ اٌّشبسوخ   .7

سفغ ِغزٜٛ اٌزؼٍُ ٚ اٌزؼ١ٍُ ٚاالسرمبء ثٗ ٚ رٌه ثب٠غبد آ١ٌبد ٚأدٚاد عذ٠ذح ٌزغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚا٠ظبٌٙب ثغٛدح  .8

 الوجش شش٠ؾخ ِّىٕخ ِٓ اٌطٍجخ.ػب١ٌخ 

 ر١ّٕخ لذساد اٌطبٌت اٌؼ١ٍّخ ٚاٌز١ٕ٘خ ٌٍفُٙ ٚاٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ػّٓ ِغبي اٌزخظض اٌؼبَ ٚاٌخبص .9
 
 
 

 (انمعهذاألنظمح انمتعهقح تاالنتحاق تانكهٍح أو  وضع)معٍار انقثىل  .11

 ػٍّٟرخظض  – ِشوضٞ

,  ٠زطبثك ِغ اخش ِزطٍجبد اٌمجٛي فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ اٌؼٍّٟ ثؾ١ش ٚاٌجؾش اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚصاسح رؼ١ٍّبد ٚؽغت

   ِغ ٚػغ ِؼب١٠ش ٌمجٛي اٌطٍجخ فٟ اٌمغُ ِٕٙب )اٌّؼذي اٌؼبَ ٌذسعخ اٌجىبٌٛس٠ب(

 

 

 

 

 أهم مصادر انمعهىماخ عن انثرنامح .11

 ِزطٍجبد عبِؼ١خ  .1

 رٛعٙبد ػ١ٍّخ ِؾ١ٍخ  .2

 رٛعٙبد ػ١ٍّخ ػب١ٌّخ .3

 اٌذساعبد ٚاالعزج١بٔبد  .4

 ِؼٍِٛبد االٔزش١ٔذشجىخ  .5

 إٌّب٘ظ االوبد١ّ٠خ .6

 رغبسة اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ  .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

 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

مختبر مهارات   الثاني

 الحاسوب

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

+  )الفصل االول/ المرحلة الثانية  مهارت الحاسوبمختبر  مختبرل وصف المقرر

 (الفصل الثاني

 

 م.م. نور زبير ،حسنين حسنم.  م.د. عماد كسار،،احمد حسنم. د. 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

 اسم / رمز المقرر .3
 مهارات الحاسوبمختبر 

 حضوري+ الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 9191-9102/ والفصل الثانيالفصل االول  الفصل / السنة .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
  ساعتين عملي في االسبوع 

 0/01/9191 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

يحتوي هذا المقرر على شرح مفصل عن ماهية الحاسوب، البيانات والمعلومات، أنواع الحاسب، مكونات 

نظام التشغيل، البرامج التطبيقية، لغات البرمجة والتعرف على الشبكة  الحاسب الصلبة وأنواع البرمجيات مثل

كاملة إلكساب  منهجكما يحتوي المقرر على  . وآلية عملهاالبحث  العنكبوتية، البريد االلكتروني، محركات

. كما يهدف المقرر لتعرف  واكسل وورد، باوربوينت الطالب مهارات في استخدام تطبيقات حزمة اوفيس 

 لتعرفوكذلك  الطالب على مفاهيم االتصاالت وشبكات الحاسب وأهمية االتصاالت في الحاسب وتطبيقاتها. 

 وإمكانياتها الحاسبات بماهية العامة المعرفة ت و األساسية المتعلقة بأمن البيانات والمعلوماعلى المفاهيم 

  .واستخداماتها

 

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

 بماهية العامة المعرفةمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمبادئ واألسس العلمية  و ت  -0أ 

 .واستخداماتها وإمكانياتها الحاسبات

 ه.الشخصي الحاسبات مكونات على التعرفو تمكين الطلبة من الحصول على فهم للمواضيع  -9أ

 .أهمها مع والتعامل التشغيل أنظمة أساسيات على كين الطالب من التعرفتم -3أ

 .البرمجة ولغات الحاسب برمجيات بأنواع العامة معرفةالتمكين الطالب من   -4أ

 يةالفرد اإلنتاجية وزيادة الكفاءة لرفع الحاسب برمجيات استخدام على القدرة تمكين الطالب من -5أ

   MicroSoft Word   النصوص معالجة برامج استخدام على لقدرةتمكين الطالب من ا -6أ

    MicroSoft Power Point   التقديمية العروض برامج استخدام على القدرة   تمكين الطالب من  -7أ  

      MicroSoft Excel  الحسابية الجداول برامج استخدام على لقدرةتمكين الطالب من  -ا 8

   .التعليمية العملية في منها واالستفادة الحاسب شبكات على عرفتمكين الطالب من الت -ا 9

   

  

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مع الحاسب االلي بكفاءة عالية الالزمة للتعامل مهارات الالطلبة اعطاء  -1ب

 المعرفة التامة بأجهزة الحاسب اآللي ومكوناته مهارات الالطلبة اعطاء  -2ب

 تعلم الحاسوب خبرات عمليه وتطوير مهاراتعلى تمكين الطلبة من الحصول  -3ب

 وإعداد العروض التقديمية بماعداد التقارير الطلبة مهارات  اعطاء   - 4ب

 Microsoftل التطبيقات الجاهزة  على برمجيات التعرف الطلبة مهارات  اعطاء  -5ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

( بواسطة شاشات Power Pointمن خالل السبورة البيضاء واستخدام ) التجاربتوضيح وشرح  .0

(LCD ) والحاسوب 

 لبيتية المتعلقة بالمنهج من خالل الواجبات ا تزويد الطلبة بالمعرفة .9

  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

اضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا االسترسال بالمووالشرح المبسط والمتسلسل للموضوع  .5

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض اليصال الفكرة بشكل واضح
 باعداد التقارير والبحوث وطريقة عرضهاخاصه عمل واجبات  .6
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 طرائق التقييم      

 

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 العملي( في الجانب Quizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .3

  وللتقارير  البيتية للواجبات درجات وضعو   الطلبة تكليف .4
 .وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح  .5
 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 -0ج

 التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية -9ج

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

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

 طلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهنيتطوير االفكار االبداعية لل -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

 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   

 

ة لتشجيع الطلبة التفكيرية خالل المحاضرالشفهية رح مجموعة من االسئلة ط خالل الطلبة مشاركة  .0

 على التفكير والتحليل العلمي 

  متنوعة عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .9

 التقارير وطريقة العرض النموذجيةاعداد   .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 .5

 

 

 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 .3

  تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير  .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
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 بنية البرنامج  -01

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

  الثانيةالمرحلة 

 الفصل االول)

 (والثاني
 

 III  AS 203 حاسوب
 )الفصل االول(

 IV  AS 204 حاسوب
 )الفصل الثاين(

 

 عملي نظري

     9 

 

 

 
 
 

 

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

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -0د

 تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية العلمية للطلبة -9د

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

 الالزمةوالمعرفة الفكرية والشخصية وصقل المعلومات 

 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 ومناقشتها  خطاء الموجودة في اجاباتهم  تنبيه الطالب على اال -9د

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -11د
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 بنية المقرر.11

 Compute) 1) 1 مادة احلاسوب الفصل  االول :

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو املوضوع خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع

1 

4 
 

 تعلم 
 Windows    عن 

1:Windows 

Features                

                               

                               

                               

          

 

استخدام احلاسبة 
 شاشة العرضو 

 ولوحة التعلم
 ) السبورة( 

+ منصة الصفوف 
 Googleااللكرتونية 

Classroom 

االمتحاانت 
 والواجب البييت

2 

4 
 

 Start Up, Shut :2  االطفاء والتشغيل

Down                     

                               

                               

                               

  

 

ولوحة  شاشة العرض
+  التعلم ) السبورة(

منصة الصفوف االلكرتونية 
Google 

Classroom 

االمتحاانت 
 والواجبات البيتية

3 4  3: Opening and 

Closing an 

Application           

                               

                               

                     

 

ولوحة  شاشة العرض
 التعلم  ) السبورة(

+ منصة الصفوف 
 Googleااللكرتونية 

Classroom 

االمتحاانت 
 والواجبات البيتية

4 4  4: Manipulating 

Windows               

                               

                               

                               

     

5: Saving               

                               

                               

                               

                             

ولوحة  شاشة العرض
 التعلم  ) السبورة(

+ منصة الصفوف 
 Googleااللكرتونية 

Classroom 
  االمتحاانت 

 والواجبات البيتية

5 4 Microsoft Office 

Word    

Introduction 

Elements of the 

Word Window 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

+ منصة و)السبورة(
الصفوف االلكرتونية 

Google 

Classroom 

  االمتحاانت 
 والواجبات البيتية

6 4 Microsoft Office 

Word    

Working with 

Toolbars 
استخدام احلاسبة و 

 العرضشاشة 
  االمتحاانت 

 والواجبات البيتية
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+ منصة و)السبورة(
الصفوف االلكرتونية 

Google 

Classroom 

7 4 Microsoft Office 

Word    

Working with 

Menus 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

+ منصة و)السبورة(
الصفوف االلكرتونية 

Google 

Classroom 

  االمتحاانت 
 والواجبات البيتية

8 4 Microsoft Office 

Word    

Displaying 

Context Menus 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

+ منصة و)السبورة(
الصفوف االلكرتونية 

Google 

Classroom 

  االمتحاانت 
 والواجبات البيتية

9 4 Microsoft Office 

Word    

Displaying and 

Hiding Toolbars 
استخدام احلاسبة و 

 شاشة العرض
+ منصة و)السبورة(

الصفوف االلكرتونية 
Google 

Classroom 

  االمتحاانت 
 والواجبات البيتية

11 4 Microsoft Office 

Word    

Adding and 

Removing 

Toolbar Buttons 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

+ منصة و)السبورة(
الصفوف االلكرتونية 

Google 

Classroom 

  االمتحاانت 
 والواجبات البيتية

11 4 Microsoft Office 

Word    

Working with 

Dialog Boxes 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض
 و)السبورة(

  االمتحاانت 
 والواجبات البييت

12 4 Microsoft Office 

Word    

 First Exam.   

 

13 4  Introduction 

Elements of the 

Word Window 

 

احلاسبة و استخدام 
 شاشة العرض

+ منصة و)السبورة(
الصفوف االلكرتونية 

Google 

Classroom 

  االمتحاانت 
 والواجبات البيتية
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14 
 

4 
 

Microsoft Office 

Word    

Table edit   استخدام احلاسبة و
+ منصة شاشة العرض

الصفوف االلكرتونية 
Google 

Classroom 

  االمتحاانت 
 والواجبات البيتية

15+16 

 

 Exercises and 

Solve Problems  

 Final Exam. 

First 

Semester.     

+ منصة الصفوف 
 Googleااللكرتونية 

Classroom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 9الصفحة 

 
  

 
    Compute) 2) 2 مادة احلاسوب اين : الفصل الث

 
 

1 4 Microsoft Office 

PowerPoint  

Introduction to 

Microsoft PowerPoint 

  

Getting Started with 

the AutoContent 

Wizard 

 

منصة الصفوف االلكرتونية 
Google 

Classroom  االمتحاانت  
 والواجبات البيتية

2 4 Microsoft Office 

PowerPoint  

Saving the 

Presentation 

Creating a New Slide 

 

منصة الصفوف االلكرتونية 
Google 

Classroom 

  االمتحاانت 
 والواجب البييت

3 4 Microsoft Office 

PowerPoint  

Using the Slide 

Layout Task Pane 

Creating a New 

Presentation 

 

منصة الصفوف االلكرتونية 
Google 

Classroom 
  االمتحاانت 
 والواجب البييت

4 4 Microsoft Office 

PowerPoint  

Using Backgrounds 

Creating a Fill Effect 

 

منصة الصفوف االلكرتونية 
Google 

Classroom 

  االمتحاانت 
 والواجب البييت

5 4 Microsoft Office 

PowerPoint  

Working with Color 

Schemes Creating 

Your Own Color 

Scheme 

 

منصة الصفوف االلكرتونية 
Google 

Classroom 
االمتحاانت 

 والواجبات البيتية

6 4 Microsoft Office 

PowerPoint  

Using Slide Design 

Templates+ 

Exercises and Solve 

Problems   

 

منصة الصفوف االلكرتونية 
Google 

Classroom 
  االمتحاانت 

 والواجبات البيتية

7 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 

Microsoft Office 

PowerPoint  

Exam.  

Second Semester  

منصة الصفوف االلكرتونية 
Google 

Classroom 
 

8  Microsoft Office 

excel  

Spreadsheet program 

 
منصة الصفوف االلكرتونية 
Google 
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1- Joan Preppernau, Joyce Cox, “Step by Step 

Windows 2007”, Microsoft Press A Division of 

Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, 

Washington,  2010. 

2- Jim Boyce, Beth Sheresh, and Doug Sheresh, 

“Microsoft Office Outlook 2007 Inside Out”, 

Microsoft Press, 2010. 
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1- Carl Chatfield, Timothy Johnson D, “Microsoft 
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ومواقع  االلكرتونية  املراجع -ب
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للمادة العلمية   املوثوقة هبا  للجزء النظري والعملي االلكرتونية  املراجع استخدام 
 .7والعملية اخلاصة ابملقرر ويندوز 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

 

االطالع واالستخدام املستمر لتقنية املعلومات واستخراج الكتب االلكرتونية الرصينة واحلديثة وحتديث املفردات 
 علوم احلاسوب وطرائق استخدام احلاسوب.واملقررات 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 للعام  
 2020-2019 الدراسي

 بغداد:   اجلامعة 
 العلوم:  ة /ادلعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2019اتريخ ملء ادللف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

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

 دقـق ادللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  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
2012-2020  

 اٌّشؽٍخ االوًٌ
AS 107 Fundamentals 

of Astronomy 
 + + + + + + + + + + + + + + + + أساسي
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 نًىرج وصف انًقشس

 أساسُاث انفهكنًادة /  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

  AS 107 أساسُاث انفهك / اسى / سيز انًقشس .3

 حضىسٌ وانكتشونٍ أشكال انحضىس انًتاحت .4

 2121 - 2119األول  انفصم / انسنت .5

 ساػت نظشٌ فٍ األسبىع 2 )انكهٍ(ػذد انساػاث انذساسُت  .6

 2019/  11/  1 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

 .التعرف على أساسيات علم الفلك ودراسة القوانني اليت حتكم هذا العلم -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 واألعظ اٌؼٍُّخ وإٌظ   -1أ

 .أعبعُبد اٌفٍهث

 هزا اٌجبة.رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصىي ػًٍ فهُ ٌٍّىاظُغ اٌؼٍُّخ اٌؾذَضخ واٌّزمذِخ فٍ   -2أ

واٌزٍ رؾىٌ ِبدح ِبثُٓ إٌغىَ وإٌغىَ األعشاَ اٌغّبوَخ وِٕهب اْ َغزطُغ اٌطبٌت اٌزؼشف ػًٍ    -3أ

ووزٌه اٌىىاوت وإٌُبصن واٌشهت واٌّزٔجبد ووزٌه َزؼشف ػًٍ اٌّغشاد اٌغبصاد واالرشثخ اٌىىُٔخ 

 واٌزٍ رّضً اٌجُٕخ األعبعُخ ٌٍىىْ.

 اٌزؼبًِ ِغ ووزٌه  بوعشػزه بدهبثؼاورؾذَذ  خَ اٌغّبوَاعشرؼشَف اٌطبٌت ثىُفُخ اَغبد اؽذاَضبد اال -4أ

  .االؽذاصُبد اٌغّبوَخ

  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

 .اػطبء اٌطٍجخ ِهبساد ػٍُّخ رخصصُخ ٔظشَخ وػٍُّخ - 1ة

 .اػطبء اٌطٍجخ ِهبساد اٌزفىُش واٌزؾًٍُ ثبٌغبٔت إٌظشٌ واٌؼٍٍّ  - 2ة

 اعبعُبد اٌفٍه. رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصىي ػًٍ خجشاد ٔظشَخ ورطىَش ِهبساد اٌزؼٍُُ فٍ  - 3ة

رذسَت اٌطٍجخ ػًٍ ِهبساد اٌؼٍُّبد  اٌؾغبثُخ اٌخبصخ ثؾغبة ثؼط اٌّؼبِالد واٌّؼٍّبد      -4ة

 اٌخبصخ ثبعبعُبد اٌفٍه.اٌفٍىُخ واٌفُضَبئُخ 

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى      

( ثىاعطخ Power Point)اٌــ رىظُؼ وششػ اٌّىاد اٌذساعُخ ِٓ خالي اٌغجىسح اٌجُعبء واعزخذاَ  .1

 ( Data Show( و )LCDشبشبد )

 .رضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ ِٓ خالي اٌىاعجبد اٌجُزُخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕهظ اٌذساعٍ .2

  .االوبدَُّخِطبٌجخ اٌطالة ثضَبسح اٌّىزجبد اٌؼٍُّخ ٌٍؾصىي ػًٍ اٌّؼشفخ  .3

 اٌؼٍُّخ رؾغُٓ ورىعُه ودػُ اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رشغُؼهُ ػًٍ صَبسح اٌّىالغ االٌىزشؤُخ .4

 .اٌّخزٍفخ

.اٌششػ اٌّجغػ واٌّزغٍغً ٌٍّىظىع ٔظشَبً واالعزشعبي ثبٌّىاظُغ ِٓ ؽُش اٌصؼىثخ ورطجُمهب ػٍُّب 5

 .ي ػًّ اٌفُذَىهبد إٌّبعجخ ٌهزا اٌغشضاٌفىشح ثشىً واظؼ وِٕهب ػًٍ عجًُ اٌّضب إلَصبي

 ثّبدح أعبعُبد اٌفٍه.رشعّخ اٌّىاظُغ و اٌّفشداد إٌظشَخ اٌخبصخ  .6

 .رطىَش اٌغبٔت اٌجشِغٍ واٌشَبظٍ اٌزؾٍٍٍُ ٌٍطبٌت  .7

 

 

 

 طشائق انتقُُى      

  .غشػ االعئٍخ اٌشفهُخ اٌّجبششح .1

  .اٌزمبسَشاٌؼٍُّخ واٌىاعجبد اٌُىُِخ .2

 .(Quizاالِزؾبٔبد اٌُىُِخ اٌمصُشح ) .3

.وظغ ِغبئً ِزٕىػخ فٍ ٔهبَخ وً فصً ٌزمىَخ اٌطبٌت ػًٍ اٌؾً اٌؼٍٍّ اٌصؾُؼ ووُفُخ اشزمبق 4

 .اٌّؼبدالد اٌشَبظُخ واٌفُضَبئُخ راد اٌصٍخ ثبٌّىظىع

 (.االِزؾبٔبد اٌشهشَخ )راد االعئٍخ اٌّزٕىػخ واٌخُبساد اٌّزؼذدح .5

 اٌفصٍُخ  إٌهبئُخاالِزؾبٔبد  .6
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 االهذاف انىجذانُت وانقًُُت -ج

  .ؽش اٌطٍجخ ػًٍ االٌزضاَ واٌّىاظجخ وثزي اٌغهىد اٌّّىٕخ ٌٍؾصىي ػًٍ اٌّؼشفخ االوبدَُّخ -1ط

 .اٌزفبػً االَغبثٍ واٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشض رؾفُضهُ ػًٍ رمجً اٌّبدح اٌؼٍُّخ -2ط

 .واٌجؾش اٌؼٍٍّ اٌهبدف واالثزؼبد ػٓ ِٕهظ اٌؾفع اٌزمٍُذٌرشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ رطىَش اٌزفىُش  -3ط

 .رطىَش ِهبساد اٌجؾش فٍ االٔزشُٔذ ٌزىعُغ االفك اٌّؼشفٍ ٌٍطٍجخ -4ط

 .رطىَش االفىبس االثذاػُخ ٌٍطٍجخ اٌّىهىثُٓ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌؼصف اٌزهٍٕ -5ط

 .ٌٍ اٌغُذصمً شخصُخ اٌطبٌت ػًٍ اوزغبة اٌمُُ اٌغبِؼُخ واٌغٍىن  اٌّضب -6ط

رطىَش لذسح اٌطبٌت وػاللبره ِغ صِالئه ٔؾى األفعً ثؾُش َزصشف دائّب" ثأِبٔخ و أخالق فٍ  -7ط

 .وً رؼبِالره اصٕبء اٌزىاعذ فٍ اٌغبِؼخ وثؼذهب

رؼشَف اٌطبٌت ثبهُّخ اٌّبدح اٌؼٍُّخ اٌّؼطبح ٌه اصٕبء اٌذساعخ وِذي االعزفبدح ِٕهب ٌّشؽٍخ ِب ثؼذ  -8ط

 .اٌزخشط

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى   

 .ِشبسوخ اٌطٍجخ خالي اٌّؾبظشح ٌؾً اٌّغبئً اٌؼٍُّخ اٌشَبظُخ .1

ٍجخ ػًٍ اٌزفىُش واٌزؾًٍُ غشػ ِغّىػخ ِٓ االعئٍخ اٌشفهُخ اٌزفىُشَخ خالي اٌّؾبظشح ٌزشغُغ اٌط .2

 .اٌؼٍٍّ

 .اٌطٍجخ واعجبد ثُزُخ ِزٕىػخ رزطٍت رفغُشاد رارُخ ثطشق ػٍُّخ إػطبء .3

اعزخذاَ اٌزغىىثبد اٌّزىفشح فٍ لغُ اٌفٍه واٌفعبء ٌفهُ ظىاهش االشؼبع  واٌٍّؼبُٔخ ولُبط اٌّغبفبد  .4

ٌالعشاَ اٌغّبوَخ ٌفهُ رشوُت وؽشوخ إٌغىَ واٌّغشاد وػٍُّبد إٌشىء إٌغٍّ وسصذ اٌىىاوت ظّٓ 

 .إٌظبَ اٌشّغٍ وخبسعه

ػ اإلخىح أو رمذَش ٔؼّخ اٌؼٍُ أو رؼضَض سوػ ظشة األِضٍخ اٌزىظُؾُخ ٌزشغُغ اٌطٍجخ ٌالٌزضاَ ثشو .5

 اٌزؼبوْ

 فشصخ ٌٍطبٌت ثبٌمُبَ ثششػ عضء ثغُػ ِٓ اٌىاعت  ٌضِالئه ٌزؼضَض صمزه ثبٌٕفظ. إػطبء .6

 طشائق انتقُُى    

 

 .( ػٓ غشَك اعئٍخ ِزؼذدح اٌخُبساد رزطٍت ِهبسح ػٍُّخQuiz. اِزؾبٔبد َىُِخ رؾشَشَخ لصُشح )1

  .َىُِخ شفهُخ ثأعئٍخ ػٍُّخ ِزٕىػخ. اِزؾبٔبد 2

 .. رمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍىاعجبد اٌجُزُخ وإٌشبغبد اٌُىُِخ ٌٍطٍجخ3

 .. رمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبسَش اٌؼٍُّخ اٌزخصصُخ ثغبٔجُهب إٌظشٌ واٌؼ4ٍٍّ

 .شزهب. رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رىٍُفهُ ثؼًّ عّٕبساد ػٍُّخ رخصصُخ وِٕبل5

 .. رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شهشَخ وفصٍُخ6

 .. عؼً اٌطٍجخ َشاعؼىْ اٌّىزجخ ٌالغالع ػًٍ اٌّصبدس واٌّشاعغ اٌؼٍُّخ راد اٌصٍخ ثّىظىػبد اٌّبدح7

 .. ِٕؼ وزت اٌشىش واٌزمذَش واٌغىائض اٌزمذَشَخ ورضُّٓ عهىد اٌطبٌت اٌّزُّض8

 

 
 انًنقىنت ) انًهاساث األخشي انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انًهاساث  انؼايت و -د 

 .ذِخ اٌّغزّغرؾفُض اٌطٍجخ ػًٍ اٌؼًّ اٌغّبػٍ وخ -1د

 .رضُّٓ دوس اٌؼٍّبء االخشَٓ وثبٌزبٌٍ دػُ ورطىَش اٌشخصُخ اٌؼٍُّخ ٌٍطٍجخ -2د

ٌؼٍٍّ عىاء فٍ اٌغىأت إٌظشَخ او اٌؼٍُّخ رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ االٌزضاَ و اٌّىاظجخ ػًٍ اٌجؾش ا -3د

 .وِهّب وبٔذ اٌظشوف لبعُخ وصؼجخ وػغُشح

 .رطىَش شخصُخ اٌطٍجخ ِٓ ؽُش دفؼهُ ٔؾى اٌزفىُش اٌشصُٓ اٌخالق ٌٍّغبهّخ فٍ خذِخ وثٕبء اٌجٍذ -4د
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و ُخ، رىصَغ ِىاظُغ ِؾذدح ٌىً ِغّىػخ ِٓ اٌطٍجخ الػذاد اٌزمبسَش ثبٌجؾش فٍ اٌشجىخ اٌؼٕىجىر -5د

 .اٌّصبدس او اٌّىزجخ و صُبغزه وفك اعظ صُبغخ اٌجؾىس اٌّؼزّذح

 اِساءورجبدي  اٌمُبدح و اداسح اٌؾىاس ِٓاػطبء لُبدح اداسح إٌمبػ ثُذ فشَك اٌؼًّ اٌىاؽذ و رّىُٕهُ  -6د

 .واٌّؼشفخ اٌفىشَخ واٌشخصُخ وصمً اٌّؼٍىِبد اٌالصِخ

 .واٌجشاِظ واٌجُبٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّىظىعداسح ورمغُُ اٌىلذ إاٌمذسح ػًٍ  -7د

رذسَت اٌطبٌت ػًٍ وُفُخ االعزفبدح ِٓ ِؼشفزه وفهّه ٌٍّٕهظ فٍ ػٍُّخ رؾغُٓ ورطىَش ورأهًُ  -8د

 .اٌزطىَش اٌشخصٍ ثؼذ اٌزخشط ظّٓ رخصصه اٌؼٍٍّ ألغشاضِؼٍىِبد اٌطبٌت 

  .لشزهب ٌزطىَش اِىبٔبرهُ اٌؼٍُّخُخ وِٕبهخطبء اٌّىعىدح فٍ اعبثبرهُ  اٌشفػًٍ اال ٍجخرٕجُه اٌط -9د

 .اٌزىظُف ألغشاضاٌطبٌت  إلػذادرشغُغ اٌّهبساد اٌزارُخ  -11د
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 بنُت انًقشس .11

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍىثخ اٌغبػبد األعجىع
اعُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىظىع
 غشَمخ اٌزمُُُ غشَمخ اٌزؼٍُُ

1 2 1- Introduction  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

2 2 
2- a-Ancient 
Astronomers 
b- Greek astronomy 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

3 2 
3-Copernican 
revolution 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

4 2 
4-Kepler’s Laws, 
Galileo’s observations 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

5 2 
5-Newton: Forces and 
Gravitation 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

6 2 6-Solar System  

و  استخدام احلاسبة
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

7 2 7-Individual planets  

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-Individual 
characteristics 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

11 2 
9-Asteroids, comets 
and meteoroids 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

11 2 
10-Moon: Eclipses, 
Phases. 

 

استخدام احلاسبة و 
 العرضشاشة 

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

12 2 
11- Classification 
12-H-R Diagram   االمتحاانت استخدام احلاسبة و
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 انبنُت انتحتُت  .11

 / .Fundamental Astronomy/ H. Karttunen et al  -1 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1
2007. 

 Astronomy Journey to the Cosmic Frontier 4th -1 اٌّشاعغ اٌشئُغُخ )اٌّصبدس( -2

Edition/ John D. Fix/2006. 
2- An Introduction to Astrophysics / 2nd edition / 
2014. 

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼٍُّخ ،اٌزمبسَش ،.....(
 واجملالت العلمية املتخصصة.كل املراجع اخلاصة ابلفلك 

اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ،ِىالغ االٔزشُٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.
ومواقع االنرتنت اخلاصة ابملؤسسات العاملية مت استخدام املراجع االلكرتونية  

 املهتمة بعلوم الفلك والفضاء.

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 
 اٌىزت االٌىزشؤُخ اٌشصُٕخ ورؾذَش اٌّفشداد واٌّمشساد ثّباالعزخذاَ اٌّزضاَذ ٌزمُٕخ اٌّؼٍىِبد واعزخشاط 

واالعزّشاس ثؼًّ اٌجؾىس اٌؼٍُّخ اٌشصُٕخ ؤششهب فٍ اٌّغالد  ُ اٌفٍه.ٍَعّٓ ِىاوجخ اٌزطىس اٌىجُش فٍ ػ

 اٌؼبٌُّخ ثّب َعّٓ رطىَش لبثٍُخ اٌزذسَغٍ.
 
 
 

 

التحريرية  شاشة العرض
 والواجبات البيتية

13 2 

13- Galactic Types and 
Structure.  
14-Classification: 
Spirals, Ellipticals, 
Irregulars. 

 

احلاسبة و  استخدام
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

  االِزؾبْ اٌضبٍٔ 2 14

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد للعام  
 2020-2019 الدراسي

 بغداد:   اجلامعة 
 العلوم:  ة /ادلعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/2/2020اتريخ ملء ادللف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

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

 دقـق ادللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 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
2012-2020  

 اٌّشؽٍخ االٌٚٝ
AS 108 Astrophysics أساسي + + + + + + + + + + + + + + + + 
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 نًىرج وصف انًقشس

 انفهك فُزَاءنًادة /  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 –خايؼت بغذاد  انًؤسست انتؼهًُُت .1

 قسى انفهك وانفضاء  / انًشكز ؼهًٍانانقسى  .2

 AS 108/    انفهك فُزَاء اسى / سيز انًقشس .3

 حضىسٌ وانكتشونٍ أشكال انحضىس انًتاحت .4

 2020 - 2019 نثانٍا انفصم / انسنت .5

 ساػت نظشٌ فٍ األسبىع 2 )انكهٍ(ػذد انساػاث انذساسُت  .6

 2020/  2/  1 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

 .الفلك ودراسة القوانني اليت حتكم هذا العلمفيزايء التعرف على أساسيات علم  -1

 وادلصطلحات اخلاصة هبذا العلم.وتفسريها فيزايئيا  الظواهر الفلكية  التعرف على -2

وحركتها يف ألجرام السماوية القريبة والبعيدة والتعرف على القوانني اليت حتكمها التعرف على اخلواص الفيزايئية ل -3
 .السماء

التعرف على طريقة رصد الظواهر الفلكية ادلختلفة وحماولة تفسريها تفسريا علميا صحيحا من خالل القوانني اليت حتكم      -4
 فيزايء الفلك والفضاء

 

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 انًقشسيخشخاث  .9

  االهذاف انًؼشفُت -أ
ش٠بد اٌخبصخ ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّجبدئ ٚاألعظ اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي   -1أ

 .اٌفٍه ف١ض٠بءث

 ٘زا اٌجبة.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ فُٙ ٌٍّٛاظ١غ اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزمذِخ فٟ   -2أ

ٚاٌزٟ ِبدح ِبث١ٓ إٌغَٛ ٚإٌغَٛ األعشاَ اٌغّب٠ٚخ ِٕٚٙب   غج١ؼخ اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ  -3أ

ٚوزٌه اٌىٛاوت ٚا١ٌٕبصن ٚاٌشٙت ٚاٌّزٔجبد ٚوزٌه ٠زؼشف ػٍٝ اٌغبصاد ٚاالرشثخ اٌى١ٔٛخ رؾٛٞ 

 ِٚؾبٌٚخ رفغ١ش وً اٌظٛا٘ش اٌزٟ رّش ثٙب ٘زٖ األعشاَ. اٌّغشاد ٚاٌزٟ رّضً اٌج١ٕخ األعبع١خ ٌٍىْٛ.

 بد٘بثؼاٚرؾذ٠ذ  خب٠َٚ اٌغّاعشالاٌزؼبًِ ِغ االؽذاس اٌزٟ رغشٞ ٌرؼش٠ف اٌطبٌت ثى١ف١خ ا٠غبد  -4أ

  .ِغ ظٛا٘ش٘ب اٌّخزٍفخاٌزؼبًِ ٚوزٌه  برٙبٚعشػ

  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

 .اػطبء اٌطٍجخ ِٙبساد ػ١ٍّخ رخصص١خ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ - 1ة

 .اػطبء اٌطٍجخ ِٙبساد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ثبٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ  - 2ة

 اٌفٍه. ف١ض٠بء رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ خجشاد ٔظش٠خ ٚرط٠ٛش ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ فٟ  - 3ة

رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ِٙبساد اٌؼ١ٍّبد  اٌؾغبث١خ اٌخبصخ ثؾغبة ثؼط اٌّؼبِالد ٚاٌّؼٍّبد      -4ة

 اٌفٍه. ف١ض٠بءاٌخبصخ ثاٌفٍى١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ 

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى      

( ثٛاعطخ Power Point)اٌــ رٛظ١ؼ ٚششػ اٌّٛاد اٌذساع١خ ِٓ خالي اٌغجٛسح اٌج١عبء ٚاعزخذاَ  .1

 ( LCD( ٚ )Data Showشبشبد )

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

  .االوبد١ّ٠خِطبٌجخ اٌطالة ثض٠بسح اٌّىزجبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ  .3

 اٌؼ١ٍّخ رؾغ١ٓ ٚرٛع١ٗ ٚدػُ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رشغ١ؼُٙ ػٍٝ ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ .4

 .اٌّخزٍفخ

.اٌششػ اٌّجغػ ٚاٌّزغٍغً ٌٍّٛظٛع ٔظش٠بً ٚاالعزشعبي ثبٌّٛاظ١غ ِٓ ؽ١ش اٌصؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب 5

 .ي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبعجخ ٌٙزا اٌغشضاٌفىشح ثشىً ٚاظؼ ِٕٚٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضب إل٠صبي

 اٌفٍه. ثّبدح ف١ض٠بءرشعّخ اٌّٛاظ١غ ٚ اٌّفشداد إٌظش٠خ اٌخبصخ  .6

 .رط٠ٛش اٌغبٔت اٌجشِغٟ ٚاٌش٠بظٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٌٍطبٌت  .7

 

 

 

 طشائق انتقُُى      

  .غشػ االعئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح .1

  .ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ خاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّ .2

 .(Quizاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمص١شح ) .3

.ٚظغ ِغبئً ِزٕٛػخ فٟ ٔٙب٠خ وً فصً ٌزم٠ٛخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼٍّٟ اٌصؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق 4

 .اٌّؼبدالد اٌش٠بظ١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ راد اٌصٍخ ثبٌّٛظٛع

 (.االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ )راد االعئٍخ اٌّزٕٛػخ ٚاٌخ١بساد اٌّزؼذدح .5

 اٌفص١ٍخ  إٌٙبئ١خاالِزؾبٔبد  .6
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 االهذاف انىخذانُت وانقًُُت -ج

  .ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخ ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ -1ط

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

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

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

 .رط٠ٛش االفىبس االثذاػ١خ ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -5ط

 .ٌٟ اٌغ١ذصمً شخص١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزغبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌغٍٛن  اٌّضب -6ط

رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت ٚػاللبرٗ ِغ صِالئٗ ٔؾٛ األفعً ثؾ١ش ٠زصشف دائّب" ثأِبٔخ ٚ أخالق فٟ  -7ط

 .وً رؼبِالرٗ اصٕبء اٌزٛاعذ فٟ اٌغبِؼخ ٚثؼذ٘ب

اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء اٌذساعخ ِٚذٜ االعزفبدح ِٕٙب ٌّشؽٍخ ِب ثؼذ  ثأ١ّ٘خرؼش٠ف اٌطبٌت  -8ط

 .اٌزخشط

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى   

 .ِشبسوخ اٌطٍجخ خالي اٌّؾبظشح ٌؾً اٌّغبئً اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بظ١خ .1

ٍجخ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ غشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌشف١ٙخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبظشح ٌزشغ١غ اٌط .2

 .اٌؼٍّٟ

 .اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ ِزٕٛػخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق ػ١ٍّخ إػطبء .3

اٌّزٛفشح فٟ لغُ اٌفٍه ٚاٌفعبء ٌفُٙ ظٛا٘ش االشؼبع  ٚاٌٍّؼب١ٔخ ٚل١بط اٌّغبفبد  داٌزٍغىٛثباعزخذاَ  .4

اٌغّب٠ٚخ ٌفُٙ رشو١ت ٚؽشوخ إٌغَٛ ٚاٌّغشاد ٚػ١ٍّبد إٌشٛء إٌغّٟ ٚسصذ اٌىٛاوت ظّٓ  ٌألعشاَ

 .إٌظبَ اٌشّغٟ ٚخبسعٗ

ثشٚػ اإلخٛح أٚ رمذ٠ش ٔؼّخ اٌؼٍُ أٚ رؼض٠ض سٚػ ظشة األِضٍخ اٌزٛظ١ؾ١خ ٌزشغ١غ اٌطٍجخ ٌالٌزضاَ  .5

 اٌزؼبْٚ

 فشصخ ٌٍطبٌت ثبٌم١بَ ثششػ عضء ثغ١ػ ِٓ اٌٛاعت  ٌضِالئٗ ٌزؼض٠ض صمزٗ ثبٌٕفظ. إػطبء .6

 طشائق انتقُُى    

 

 .( ػٓ غش٠ك اعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد رزطٍت ِٙبسح ػ١ٍّخQuiz. اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ رؾش٠ش٠خ لص١شح )1

  .١ِٛ٠خ شف١ٙخ ثأعئٍخ ػ١ٍّخ ِزٕٛػخ. اِزؾبٔبد 2

 .. رم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌشبغبد ا١ِٛ١ٌخ ٌٍطٍجخ3

 .. رم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخصص١خ ثغبٔج١ٙب إٌظشٞ ٚاٌؼ4ٍّٟ

 .شزٙب. رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رى١ٍفُٙ ثؼًّ عّٕبساد ػ١ٍّخ رخصص١خ ِٕٚبل5

 .. رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚفص١ٍخ6

 .. عؼً اٌطٍجخ ٠شاعؼْٛ اٌّىزجخ ٌالغالع ػٍٝ اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ اٌؼ١ٍّخ راد اٌصٍخ ثّٛظٛػبد اٌّبدح7

 .. ِٕؼ وزت اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٚاٌغٛائض اٌزمذ٠ش٠خ ٚرض١ّٓ عٙٛد اٌطبٌت اٌّز١ّض8

 

 
 انًنقىنت ) انًهاساث األخشي انًتؼهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انًهاساث  انؼايت و -د 

 .ذِخ اٌّغزّغرؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخ -1د

 .رض١ّٓ دٚس اٌؼٍّبء االخش٠ٓ ٚثبٌزبٌٟ دػُ ٚرط٠ٛش اٌشخص١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ -2د

ٌؼٍّٟ عٛاء فٟ اٌغٛأت إٌظش٠خ اٚ اٌؼ١ٍّخ رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚ اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌجؾش ا -3د

 .ِّٚٙب وبٔذ اٌظشٚف لبع١خ ٚصؼجخ ٚػغ١شح

 .رط٠ٛش شخص١خ اٌطٍجخ ِٓ ؽ١ش دفؼُٙ ٔؾٛ اٌزفى١ش اٌشص١ٓ اٌخالق ٌٍّغبّ٘خ فٟ خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذ -4د
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ٚ اٌزمبس٠ش ثبٌجؾش فٟ اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ،  إلػذادرٛص٠غ ِٛاظ١غ ِؾذدح ٌىً ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ  -5د

 .اٌّصبدس اٚ اٌّىزجخ ٚ ص١بغزٗ ٚفك اعظ ص١بغخ اٌجؾٛس اٌّؼزّذح

 ا٢ساءٚرجبدي  اٌم١بدح ٚ اداسح اٌؾٛاس ِٓاػطبء ل١بدح اداسح إٌمبػ ث١ذ فش٠ك اٌؼًّ اٌٛاؽذ ٚ رّى١ُٕٙ  -6د

 .ٚاٌّؼشفخ اٌفىش٠خ ٚاٌشخص١خ ٚصمً اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ

 .داسح ٚرمغ١ُ اٌٛلذ ٚاٌجشاِظ ٚاٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛظٛعإٌمذسح ػٍٝ ا -7د

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

 .اٌزط٠ٛش اٌشخصٟ ثؼذ اٌزخشط ظّٓ رخصصٗ اٌؼٍّٟ ألغشاضِؼٍِٛبد اٌطبٌت 

  .١خ ِٕٚبلشزٙب ٌزط٠ٛش اِىبٔبرُٙ اٌؼ١ٍّخٙٛدح فٟ اعبثبرُٙ  اٌشفخطبء اٌّٛعػٍٝ اال ٍجخرٕج١ٗ اٌط -9د

 .اٌزٛظ١ف ألغشاضاٌطبٌت  إلػذادرشغ١غ اٌّٙبساد اٌزار١خ  -11د
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 بنُت انًقشس .11

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 1- Introduction  

احلاسبة و استخدام 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

2 2 2-Astrophysics definition  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

3 2 
3-The appropriate of 
radiation laws 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

4 2 4-Stellar magnitudes  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

5 2 

5-The relation 
between magnitudes, 
temperature, mass of 
stars and luminosity 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 البيتيةوالواجبات 

6 2 6-Stellar evolution  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

7 2 7-The motion of stars  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

  االِزؾبْ األٚي 2 8

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

9 2 8- Spectra of stars  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

11 2 
9-Star (formation, 
luminosity and 
temperature) 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

11 2 10- H-R diagram  

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

12 2 
11-Binary stars 
12-a-Interstellar 

االمتحاانت استخدام احلاسبة و  
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 انبنُت انتحتُت  .11

 / .Fundamental Astronomy/ H. Karttunen et al  -1 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1
2007. 

 Astronomy Journey to the Cosmic Frontier 4th -1 اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس( -2
Edition/ John D. Fix/2006. 
2- An Introduction to Astrophysics / 2nd edition / 
2014. 

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....(
 واجملالت العلمية املتخصصة. فيزايء الفلككل املراجع اخلاصة ب

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.
 ومواقع االنرتنت اخلاصة ابملؤسسات العامليةمت استخدام املراجع االلكرتونية  

 املهتمة بعلوم الفلك والفضاء.

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 
 االعزخذاَ اٌّزضا٠ذ ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاعزخشاط اٌىزت االٌىزش١ٔٚخ اٌشص١ٕخ ٚرؾذ٠ش اٌّفشداد ٚاٌّمشساد ثّب

ٚاالعزّشاس ثؼًّ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌشص١ٕخ ٚٔشش٘ب فٟ  .ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفعبء٠عّٓ ِٛاوجخ اٌزطٛس اٌىج١ش فٟ 

 اٌّغالد اٌؼب١ٌّخ ثّب ٠عّٓ رط٠ٛش لبث١ٍخ اٌزذس٠غٟ.
 
 
 

 

matter  
b-  Planetary nebulae 
and white dwarfs 
c-  Doppler effect 

التحريرية  شاشة العرض
 البيتية والواجبات

13 2 

13- Galactic Types and 
Structure.  
14-Classification: 
Spirals, Ellipticals, 
Irregulars. 

 

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 والواجبات البيتية

  االِزؾبْ اٌضبٟٔ 2 14

استخدام احلاسبة و 
 شاشة العرض

االمتحاانت 
التحريرية 

 البيتيةوالواجبات 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 2020-1920 للعام الدراسي

 بغداد:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2020تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 . د. خالد جابر كاظمأاسم 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 

السنة / 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى

 أم اختياري
 االهداف المهاراتية االهداف المعرفية

 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 /

 /المرحلة االولى
 الفصل االول

AS 107  مختبر اساسيات
 علم الفلك 

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

 الدراسي(الفصل  األولى/ المرحلة  أساسيات علم  الفلك(مختبر لمادة /  وصف المقرر
 )األول

 اسامةهبه , م. أ.م.عبد اهللا كامل  ، م.د ياسر عز الدين، م.م حيدر رضا حسيناسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ
  الوصف االكاديمي الموحد للقسمفقرات نموذج 

 

 كلية العلوم - جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلك والفضاء / المركز علميالقسم ال .2

 AS 107 / أساسيات علم  الفلكمختبر  اسم / رمز المقرر .3

 االكتروني حضوري+  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019الفصل االول/  الفصل / السنة .5

 مجموعة) في االسبوع ساعة عملي(بمعدل ساعتين لكل 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8
المختبر من األساسيات التعليمية، وهو يسهل على الطلبة التعلم وعلى العاملين في المختبر األداء المتكامل في 
شرح واجراء التجارب العملية والبرامج الحاسوبية بدقة متناهية. وهو المكان الذي يكتمل فيه استيعاب الطالب 

وكذلك الظواهر والمسائل  والرصد الفلكي   علم الفلكللمعلومات النظرية من خالل دراسة وشرح مبادئ 
حتى يصل الطالب الى الفهم واالستيعاب وكيفية التعامل مع هذه النتائج وكيفية مقارنتها مع  متعلقه الفلكية ال

النتائج النظرية وتعلم كيفية تطبيقها عمليا لتنمية المهارات الفكرية وسرعة البديهة والتركيز لدى الطالب. وهذا 
رفع الكفاءة العلمية والمعملية للطالب وتزويدهم بالثقة في النفس. ولذا يجب توفير المكان المالئم  من شأنه

 باختالف المرحلة التعليمية والمادة العلمية وهي مهمة فني ومشرف المختبرات.
االجرام  وفهم عمل التلسكوبات برصد االجرام االمساوية ودراسة هذه يتم بواسطة هذا املخترب تعريف الطالب على جتارب تتعلق 

 اجراء التصحيحات الالزمة للوصول على افضل النتائج. باختالف انواعها وكيفية استخدامها و

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
 .بعلم الفلك والفضاءالخاصة  والنظريات العلميةئ واألسس المعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال   -1أ
 الفلك والفضاء.لمواضيع 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        
 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول   -4أ
علم الكون ونشوء وتطورالمجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات واالتربة  ان يستطيع الطالب التعرف على -5أ

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

 .علم الفلك والفضاءوالمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضي لألسسعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول   -6أ        
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 .الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء  -1ب       
 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -2ب       
 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول   -3ب       

        والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -4ب        
  .للدراسة الالزمة

تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها  وعرض    -5ب        
 .المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      
) و LCDشاشات () بواسطة Power Pointمن خالل السبورة البيضاء واستخدام ( توضيح وشرح المواد الدراسية .1

)Data Show ( 
  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .2
 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .3
 فلكية على مدار السنة الدراسية.دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد  .4
واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا اليصال الفكرة  الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظرياً  .5

 .ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض بشكل واضح
 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2
 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .3
 وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت الرياضية .4

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

 النهائية االمتحانات الفصلية 
 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
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 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -4ج
  للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهنيتطوير االفكار االبداعية  -5ج

 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 علميةمتنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3
واللمعانية  استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  .4

ورصد  ات النشوء النجميحركة النجوم والمجرات وعمليولالجرام 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

 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
 التخصصية بجانبيها النظري والعمليتقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية  .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 االنترنيت يراجعون الطلبة جعل. 7

 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
واظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما كانت الظروف قاسية المتشجيع الطلبة على االلتزام و  -3د

 وصعبة وعسيرة
 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د
 صياغته و المكتبة او العنكبوتية، المصادر الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د

 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق
وتبادل االراء والمعرفة الفكرية الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 والشخصية وصقل المعلومات الالزمة
تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب الغراض  -7د

 تخصصه العلميالتطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 
 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -8د
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 البنية التحتية  .11

 Astronomy: Journey to the Cosmic الكتب المقررة المطلوبة -1
Frontier, version 5.0 5th Edition  
                                    by john fix,2005. 

 

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع

1 2 
 

What are the telescope? and why 
it used ? 

مختبر اساسيات 
 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

2 
2 Telescopes types  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

3 
2 Part of telescopes  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 

 االلكترونيالتعليم 

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

4 
2 Refractor telescope  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

5 
2 

Reflector telescope 
 

مختبر اساسيات 
 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

6 
2 Accessories with telescopes  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

7 
2 Types of Telescope mountain  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 

 العلمية البيتية والتقارير
8 Exam1 
9 

2 Coordinates systems of celestial 
sphere 

مختبر اساسيات 
 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

10 
2 Calibration of telescope  مختبر اساسيات

 الفلكعلم 

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

11 
2 How using the finder scope  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

12 
2 The filters of telescope  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

13 
جرم مساوي اختيار التلسكوب املناسب لكل 2 مختبر اساسيات  

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

14 
 

تدريب عملي على توجيه التلسكوب باجتاه جسم او 
 شاخص معني

مختبر اساسيات 
 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

15 Exam2 
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 Extragalactic Astronomy and Cosmology المراجع الرئيسية (المصادر) -2
Book by (Peter Shneider) 

      
الكتب والمراجع التي يوصى بها  ) أ

  (المجالت العلمية ،التقارير ،.....)
https://ui.adsabs.harvard.edu/classic-form 

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ) ب
 ،.....الخ.

https://ned.ipac.caltech.edu/classic/ 
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.asp
x 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

يضمن االستخدام املتزايد للتلسكوبات احلديثة و  التدريب املكثف على استخدامها وحتديث املفردات واملقررات مبا 
 .مواكبة التطور الكبري يف العامل

 

https://ui.adsabs.harvard.edu/classic-form
https://ned.ipac.caltech.edu/classic/
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.aspx
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.aspx


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 2020-1920 للعام الدراسي

 بغداد:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2020تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 . د. خالد جابر كاظمأاسم 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 

السنة / 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى

 أم اختياري
 االهداف المهاراتية االهداف المعرفية

 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 /

 /المرحلة االولى
 الفصل االول

AS 107  مختبر اساسيات
 علم الفلك 

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

 الدراسي(الفصل  األولى/ المرحلة  أساسيات علم  الفلك(مختبر لمادة /  وصف المقرر
 )األول

 اسامةهبه , م. أ.م.عبد اهللا كامل  ، م.د ياسر عز الدين، م.م حيدر رضا حسيناسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ
  الوصف االكاديمي الموحد للقسمفقرات نموذج 

 

 كلية العلوم - جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلك والفضاء / المركز علميالقسم ال .2

 AS 107 / أساسيات علم  الفلكمختبر  اسم / رمز المقرر .3

 االكتروني حضوري+  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019الفصل االول/  الفصل / السنة .5

 مجموعة) في االسبوع ساعة عملي(بمعدل ساعتين لكل 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8
المختبر من األساسيات التعليمية، وهو يسهل على الطلبة التعلم وعلى العاملين في المختبر األداء المتكامل في 
شرح واجراء التجارب العملية والبرامج الحاسوبية بدقة متناهية. وهو المكان الذي يكتمل فيه استيعاب الطالب 

وكذلك الظواهر والمسائل  والرصد الفلكي   علم الفلكللمعلومات النظرية من خالل دراسة وشرح مبادئ 
حتى يصل الطالب الى الفهم واالستيعاب وكيفية التعامل مع هذه النتائج وكيفية مقارنتها مع  متعلقه الفلكية ال

النتائج النظرية وتعلم كيفية تطبيقها عمليا لتنمية المهارات الفكرية وسرعة البديهة والتركيز لدى الطالب. وهذا 
رفع الكفاءة العلمية والمعملية للطالب وتزويدهم بالثقة في النفس. ولذا يجب توفير المكان المالئم  من شأنه

 باختالف المرحلة التعليمية والمادة العلمية وهي مهمة فني ومشرف المختبرات.
االجرام  وفهم عمل التلسكوبات برصد االجرام االمساوية ودراسة هذه يتم بواسطة هذا املخترب تعريف الطالب على جتارب تتعلق 

 اجراء التصحيحات الالزمة للوصول على افضل النتائج. باختالف انواعها وكيفية استخدامها و

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
 .بعلم الفلك والفضاءالخاصة  والنظريات العلميةئ واألسس المعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال   -1أ
 الفلك والفضاء.لمواضيع 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        
 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول   -4أ
علم الكون ونشوء وتطورالمجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات واالتربة  ان يستطيع الطالب التعرف على -5أ

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

 .علم الفلك والفضاءوالمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضي لألسسعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول   -6أ        
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 .الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء  -1ب       
 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -2ب       
 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول   -3ب       

        والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -4ب        
  .للدراسة الالزمة

تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها  وعرض    -5ب        
 .المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      
) و LCDشاشات () بواسطة Power Pointمن خالل السبورة البيضاء واستخدام ( توضيح وشرح المواد الدراسية .1

)Data Show ( 
  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .2
 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .3
 فلكية على مدار السنة الدراسية.دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد  .4
واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا اليصال الفكرة  الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظرياً  .5

 .ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض بشكل واضح
 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2
 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .3
 وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت الرياضية .4

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

 النهائية االمتحانات الفصلية 
 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
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 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة -4ج
  للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهنيتطوير االفكار االبداعية  -5ج

 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 علميةمتنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3
واللمعانية  استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  .4

ورصد  ات النشوء النجميحركة النجوم والمجرات وعمليولالجرام 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

 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
 التخصصية بجانبيها النظري والعمليتقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية  .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 االنترنيت يراجعون الطلبة جعل. 7

 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
واظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما كانت الظروف قاسية المتشجيع الطلبة على االلتزام و  -3د

 وصعبة وعسيرة
 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د
 صياغته و المكتبة او العنكبوتية، المصادر الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د

 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق
وتبادل االراء والمعرفة الفكرية الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 والشخصية وصقل المعلومات الالزمة
تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب الغراض  -7د

 تخصصه العلميالتطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 
 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -8د
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 البنية التحتية  .11

 Astronomy: Journey to the Cosmic الكتب المقررة المطلوبة -1
Frontier, version 5.0 5th Edition  
                                    by john fix,2005. 

 

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع

1 2 
 

What are the telescope? and why 
it used ? 

مختبر اساسيات 
 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

2 
2 Telescopes types  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

3 
2 Part of telescopes  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 

 االلكترونيالتعليم 

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

4 
2 Refractor telescope  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

5 
2 

Reflector telescope 
 

مختبر اساسيات 
 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

6 
2 Accessories with telescopes  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

7 
2 Types of Telescope mountain  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 

 العلمية البيتية والتقارير
8 Exam1 
9 

2 Coordinates systems of celestial 
sphere 

مختبر اساسيات 
 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

10 
2 Calibration of telescope  مختبر اساسيات

 الفلكعلم 

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

11 
2 How using the finder scope  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

12 
2 The filters of telescope  مختبر اساسيات

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

13 
جرم مساوي اختيار التلسكوب املناسب لكل 2 مختبر اساسيات  

 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

14 
 

تدريب عملي على توجيه التلسكوب باجتاه جسم او 
 شاخص معني

مختبر اساسيات 
 علم الفلك

استخدام السبورة و 
شاشة العرض+ 
 التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

15 Exam2 
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 Extragalactic Astronomy and Cosmology المراجع الرئيسية (المصادر) -2
Book by (Peter Shneider) 

      
الكتب والمراجع التي يوصى بها  ) أ

  (المجالت العلمية ،التقارير ،.....)
https://ui.adsabs.harvard.edu/classic-form 

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ) ب
 ،.....الخ.

https://ned.ipac.caltech.edu/classic/ 
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.asp
x 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

يضمن االستخدام املتزايد للتلسكوبات احلديثة و  التدريب املكثف على استخدامها وحتديث املفردات واملقررات مبا 
 .مواكبة التطور الكبري يف العامل

 

https://ui.adsabs.harvard.edu/classic-form
https://ned.ipac.caltech.edu/classic/
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.aspx
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.aspx


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
 2020-1920 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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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى

 أم اختياري
 االهداف المهاراتية االهداف المعرفية

 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 /

 /المرحلة االولى
 الثانيالفصل 

AS 108  فيزياء مختبر
 الفلك

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

 )الثاني الدراسي(الفصل  األولى/ المرحلة  فيزياء الفلك(مختبر لمادة /  وصف المقرر

 م. هبه اسامة أ.م.عبد اهللا كامل  ، م.د ياسر عز الدين، م.م حيدر رضا حسيناسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ
  االكاديمي الموحد للقسمفقرات نموذج الوصف 

 

 كلية العلوم - بغدادجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلك والفضاء / المركز علميالقسم ال .2

 AS 108 / فيزياء الفلك(مختبر  اسم / رمز المقرر .3

 االكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019/ الثاني الفصل  الفصل / السنة .5

 االسبوعساعة عملي(بمعدل ساعتين لكل مجموعة) في  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8
المختبر من األساسيات التعليمية، وهو يسهل على الطلبة التعلم وعلى العاملين في المختبر األداء المتكامل في 
شرح واجراء التجارب العملية والبرامج الحاسوبية بدقة متناهية. وهو المكان الذي يكتمل فيه استيعاب الطالب 

وكذلك الظواهر والمسائل  علم الفلك والرصد الفلكي  للمعلومات النظرية من خالل دراسة وشرح مبادئ 
حتى يصل الطالب الى الفهم واالستيعاب وكيفية التعامل مع هذه النتائج وكيفية مقارنتها مع  متعلقه الفلكية ال

ا النتائج النظرية وتعلم كيفية تطبيقها عمليا لتنمية المهارات الفكرية وسرعة البديهة والتركيز لدى الطالب. وهذ
من شأنه رفع الكفاءة العلمية والمعملية للطالب وتزويدهم بالثقة في النفس. ولذا يجب توفير المكان المالئم 

 باختالف المرحلة التعليمية والمادة العلمية وهي مهمة فني ومشرف المختبرات.
هذه االجرام  وفهم عمل التلسكوبات  برصد االجرام االمساوية ودراسةيتم بواسطة هذا املخترب تعريف الطالب على جتارب تتعلق 

 اجراء التصحيحات الالزمة للوصول على افضل النتائج. باختالف انواعها وكيفية استخدامها و
 

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
 .بعلم الفلك والفضاءالخاصة  والنظريات العلميةئ واألسس المعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال   -1أ
 الفلك والفضاء.لمواضيع 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        
 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول   -4أ
علم الكون ونشوء وتطورالمجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات واالتربة  ان يستطيع الطالب التعرف على -5أ

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

 .علم الفلك والفضاءوالمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضي لألسسعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول   -6أ        
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 .الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء  -1ب       
 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -2ب       
 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول   -3ب       

        والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -4ب        
  .للدراسة الالزمة

تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها  وعرض    -5ب        
 .المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      
) و LCDشاشات () بواسطة Power Pointمن خالل السبورة البيضاء واستخدام ( توضيح وشرح المواد الدراسية .1

)Data Show ( 
  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .2
 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .3
 فلكية على مدار السنة الدراسية.دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد  .4
واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا اليصال الفكرة  الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظرياً  .5

 .ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض بشكل واضح
 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2
 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .3
 وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت الرياضية .4

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

 النهائية االمتحانات الفصلية 
 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
  للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهنيتطوير االفكار االبداعية  -5ج
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 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 علميةمتنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3
واللمعانية  استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  .4

ورصد  ات النشوء النجميحركة النجوم والمجرات وعمليولالجرام 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

 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
 التخصصية بجانبيها النظري والعمليتقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية  .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 االنترنيت يراجعون الطلبة جعل. 7

 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
واظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما كانت الظروف قاسية المتشجيع الطلبة على االلتزام و  -3د

 وصعبة وعسيرة
 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د
 صياغته و المكتبة او العنكبوتية، المصادر الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د

 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق
وتبادل االراء والمعرفة الفكرية الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 والشخصية وصقل المعلومات الالزمة
تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب الغراض  -7د

 تخصصه العلميالتطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 
 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -8د
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 البنية التحتية  .11

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع

1 2 
 

Light gathering power of 
telescopes 

مختبر اساسيات 
 علم الفلك

االمتحانات االلكترونية  التعليم االلكتروني
والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

2 
2 Resolution of telescope   مختبر اساسيات

 الفلكعلم 

االمتحانات االلكترونية  التعليم االلكتروني
والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

3 
2 Magnification of 

telescopes 
مختبر اساسيات 

 علم الفلك

االمتحانات االلكترونية  التعليم االلكتروني
والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

4 
2 

What are the celestial 
sphere 

مختبر اساسيات 
 علم الفلك

االمتحانات االلكترونية  التعليم االلكتروني
والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

5 

2 

The locations and 
movement of the celestial 

bodies on the celestial 
sphere   

مختبر اساسيات 
 علم الفلك

 التعليم االلكتروني
االمتحانات االلكترونية 

والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

6 
2 The constellation   مختبر اساسيات

 علم الفلك

االمتحانات االلكترونية  التعليم االلكتروني
والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

7 
2 The using of astronomical 

software 
مختبر اساسيات 

 علم الفلك

االلكترونية االمتحانات  التعليم االلكتروني
والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

8 Exam1 
9 

2 
The condition of 

observing new  Crescent  
مختبر اساسيات 

 علم الفلك

االمتحانات االلكترونية  التعليم االلكتروني
والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

10 
2 Observing the sun and 

sunspot  
 مختبر اساسيات

 علم الفلك

االمتحانات االلكترونية  التعليم االلكتروني
والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

11 
2 

Observing Venus and 
mercenary  

مختبر اساسيات 
 علم الفلك

االمتحانات االلكترونية  التعليم االلكتروني
والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

12 
2 Observing Mars , Jupiter 

and Saturn  
مختبر اساسيات 

 علم الفلك

االمتحانات االلكترونية  التعليم االلكتروني
والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

13 
2 

Observing the star and 
understand the stars 

magnitudes  
مختبر اساسيات 

 علم الفلك

االلكترونية االمتحانات  التعليم االلكتروني
والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

14 
 Observing the galaxies  مختبر اساسيات

 علم الفلك

االمتحانات االلكترونية  التعليم االلكتروني
والواجبات البيتية 
 والتقارير العلمية

 الساعات األسبوع
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 Astronomy: Journey to the Cosmic الكتب المقررة المطلوبة -1
Frontier, version 5.0 5th Edition  
                                    by john fix,2005. 

 

 Extragalactic Astronomy and Cosmology المراجع الرئيسية (المصادر) -2
Book by (Peter Shneider) 

      
الكتب والمراجع التي يوصى بها  ) أ

  (المجالت العلمية ،التقارير ،.....)
https://ui.adsabs.harvard.edu/classic-form 

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ) ب
 ،.....الخ.

https://ned.ipac.caltech.edu/classic/ 
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.asp
x 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

استخدامها وحتديث املفردات واملقررات مبا يضمن االستخدام املتزايد للتلسكوبات احلديثة و  التدريب املكثف على 
 .مواكبة التطور الكبري يف العامل

 

https://ui.adsabs.harvard.edu/classic-form
https://ned.ipac.caltech.edu/classic/
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.aspx
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.aspx
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 يخطظ يهاساث انًنهح

 َشخً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشخاث انتعهى انفشدَت ين انبشنايح انخاضعت نهتقُُى

 يخشخاث انتعهى انًطهىبت ين انبشنايح 

 اسى انًقشس سيز انًقشس انسنت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشنايح
االهذاف انىخذانُت 

 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 

 /انثانُتيشحهت 

 انثانٍفصم ان

AS 208 ساسٍأ فُزَاء اندى √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 نًىرج وصف انًقشس

 فُزَاء اندىنًادة /  وصف انًقشس

 انًشحهت انثانُت

 

 يعت بغذاد/ كهُت انعهىوخا انًؤسست انتعهًُُت .1

 ضاءانفهك وانف / انًشكز عهًٍانقسى ان .2

 AS 208 فُضَبء اٌغى/  اسى / سيز انًقشس .3

 اعجىػٍ أشكال انحضىس انًتاحت .4

 2121-2119انثانٍ/انفصم  انفصم / انسنت .5

 ساعت نظشٌ  31 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 1/11/2119 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

ء واٌّشؽٍخ اٌضبُٔخ رؾذَذا ثبٌغالف اٌغىٌ االسػٍ َهذف اٌّمشس اًٌ رؼشَف ؽٍجخ لغُ اٌفٍه واٌفؼب

 وِىىٔبره وِب هٍ اهُّزه وِب َزشرت ِٓ ػاللزه ثبٌٕشبؽ اٌشّغٍ .

 

 

 

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

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 انًقشسيخشخاث  .9

  هذاف اٌّؼشفُخ األ -أ

ُ اٌفٍه ٍاٌخبطخ ثؼ وإٌظشَبد ئ واألعظ اٌؼٍُّخاٌّؼشفخ واٌفهُ ٌٍّجبد ػًٍ ٍجخ ِٓ اٌؾظىيطرّىُٓ اٌ -1أ

       .واٌفؼبء

 .اٌفٍه واٌفؼبءٍّىاػُغ اٌؼٍُّخ اٌؾذَضخ واٌّزمذِخ فٍ اخزظبص ٌفهُ  ػًٍٍجخ ِٓ اٌؾظىي طرّىُٓ اٌ -2أ

 .ثبٔىاػهب اٌّخزٍفخ ٌٍّجبدئ االعبعُخ ٌؼًّ اٌزٍغىىثبد اٌفٍىُخفهُ  ػًٍٍجخ ِٓ اٌؾظىي طرّىُٓ اٌ -3أ

 وعغ اثىاثهب اٌؼٍُّخآِ دساعخ ؽجمبد اٌغى وفُضَبء اٌغى واٌفؼبء واٌّغٕبؽُغُخ  االسػُخ  -4أ

 ػٍُ اٌفٍه واٌفؼبء.واٌّؼبدالد اٌخبطخ ثذساعخ  خاٌشَبػُعظ ٌألػًٍ فهُ رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظىي  -5أ

 
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ُخاٌّهبساراألهذاف   -ة 

 جخ ِهبساد ػٍُّخ رخظظُخ ٔظشَخ وػٍُّخٍاٌطاػطبء  -1ة

  ثبٌغبٔت إٌظشٌ واٌؼٍٍّ زؾًٍُاٌزفىُش وجخ ِهبساد اٌٍاٌطاػطبء  -2ة

 .اٌفٍه واٌفؼبءاخزظبص خجشاد ٔظشَخ ورطىَش ِهبساد اٌزؼٍُُ فٍ ػًٍ رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظىي  -3ة

واٌّؼٍّبد اٌفٍىُخ  اٌّؼبِالد ثؼغ ثؾغبة اٌخبطخِهبساد اٌؼٍُّبد  اٌؾغبثُخ  ػًٍ اٌطٍجخ رذسَت -4ة

 ٌٍذساعخ اٌالصِخ واٌفُضَبئُخ

 وِضّش ػشع اٌّؾبػشاد واٌغُّٕبساد ثبعٍىة ثغُؾ وواػؼرؼٍُُ اٌطبٌت ػًٍ  -5ة

 
 ؽشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

( ثىاعطخ شبشبد Power Pointِٓ خالي اٌغجىسح اٌجُؼبء واعزخذاَ ) رىػُؼ وششػ اٌّىاد اٌذساعُخ .1

(LCD( و )Data Show )واٌظفىف االٌىزشؤُخ 

 ِٓ خالي اٌىاعجبد اٌجُزُخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕهظ اٌذساعٍ إٌظشٌ  رضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2

  ٌٍؾظىي ػًٍ اٌّؼشفخ االوبدَُّخ بد اٌؼٍُّخِطبٌجخ اٌطالة ثضَبسح اٌّىزج .3

 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِٓ خالي رشغُؼهُ ػًٍ صَبسح اٌّىالغ االٌىزشؤُخودػُ اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ ٌ ورىعُه رؾغُٓ .4

 ػًٍ ِذاس اٌغٕخ اٌذساعُخ اٌّخزجشَخ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رىفُش اِغُبد سطذ فٍىُخدػُ اٌذساعخ اٌؼٍُّخ  .5

واالعزشعبي ثبٌّىاػُغ ِٓ ؽُش اٌظؼىثخ ورطجُمهب ػٍُّب  اٌششػ اٌّجغؾ واٌّزغٍغً ٌٍّىػىع ٔظشَب   .6

 وِٕهب ػًٍ عجًُ اٌّضبي ػًّ اٌفُذَىهبد إٌّبعجخ ٌهزا اٌغشع الَظبي اٌفىشح ثشىً واػؼ
و اٌّفشداد إٌظشَخ اٌخبطخ ثّىاد اٌمغُ اٌزؼٍُُّخ اٌّزٕىػخ ووُف َّىٓ رؾىًَ ثؼغ  رشعّخ اٌّىاػُغ .7

 راد فبئذح ػٍُّخ ورؼٍُّخ وجُشح اٌّؼبٌغبد اًٌ ثشاِظ ؽبعىثُخ

 ؽشائك اٌزمُُُ      

 االعئٍخ اٌشفهُخ اٌّجبششح ؽشػ  .1
 اٌزمبسَشاٌؼٍُّخ واٌىاعجبد اٌُىُِخ  .2

 ( فٍ اٌغبٔت إٌظشٌ Quizالِزؾبٔبد اٌُىُِخ اٌمظُشح )ا .3

 وٌٍزمبسَش اٌؼٍُّخ اٌجُزُخ ٌٍىاعجبد دسعبد وػغو إٌزبئظ وِٕبلشخ إٌّغضح ٌٍزغشثخ رمبسَش ثؼًّ اٌطٍجخ رىٍُف .4
اٌؼٍٍّ اٌظؾُؼ ووُفُخ اشزمبق اٌّؼبدالد وػغ ِغبئً ِزٕىػخ فٍ ٔهبَخ وً فظً ٌزمىَخ اٌطبٌت ػًٍ اٌؾً  .5

 راد اٌظٍخ ثبٌّىػىع واٌفُضَبئُخ اٌشَبػُخ
 ( فٍ اٌغبٔت إٌظشٌ واٌخُبساد اٌّزؼذدح االِزؾبٔبد اٌشهشَخ )راد االعئٍخ اٌّزٕىػخ .6
 إٌهبئُخ االِزؾبٔبد اٌفظٍُخ  .7
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 األهذاف انىخذانُت وانقًُُت  -ج
  وثزي اٌغهىد اٌّّىٕخ ٌٍؾظىي ػًٍ اٌّؼشفخ االوبدَُّخ واٌّىاظجخخ ػًٍ االٌزضاَ جؽش اٌطٍ -1ط

 اٌزفبػً االَغبثٍ واٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشع رؾفُضهُ ػًٍ رمجً اٌّبدح اٌؼٍُّخ -2ط

 رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ رطىَش اٌزفىُش واٌجؾش اٌؼٍٍّ اٌهبدف واالثزؼبد ػٓ ِٕهظ اٌؾفع اٌزمٍُذٌ -3ط

 االٔزشُٔذ ٌزىعُغ االفك اٌّؼشفٍ ٌٍطٍجخرطىَش ِهبساد اٌجؾش فٍ  -4ط

 رطىَش االفىبس االثذاػُخ ٌٍطٍجخ اٌّىهىثُٓ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌؼظف اٌزهٍٕ -5ط

 اٌغُذاٌّضبٌٍطمً شخظُخ اٌطبٌت ػًٍ اوزغبة اٌمُُ اٌغبِؼُخ واٌغٍىن   -6ط

ػاللبره ِغ صِالئه ٔؾى األفؼً ثؾُش َزظشف دائّب" ثأِبٔخ و أخالق فٍ وً ورطىَش لذسح اٌطبٌت  -7ط

 اصٕبء اٌزىاعذ فٍ اٌغبِؼخ وثؼذهبرؼبِالره 

ثبٌٕغجخ الخزظبطه وِذي االعزفبدح ِٕهب اٌؼٍُّخ اٌّؼطبح ٌه اصٕبء اٌذساعخ رؼشَف اٌطبٌت ثبهُّخ اٌّبدح  -8ط

  ثؼذ اٌزخشطٌّشؽٍخ ِب 
 طشائق انتعهُى وانتعهى     

 ٌؾً اٌّغبئً اٌؼٍُّخ اٌشَبػُخخالي اٌّؾبػشح اٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌزفىُش واٌزؾًٍُ اٌؼٍٍّ اٌزفىُشَخ خالي اٌّؾبػشاٌشفهُخ ؽشػ ِغّىػخ ِٓ االعئٍخ  .2

 رزطٍت رفغُشاد رارُخ ثطشق ػٍُّخ  ِزٕىػخ ثبٌغبٔت إٌظشٌػطبء اٌطٍجخ واعجبد ثُزُخ أ .3

 اٌزؼبوْ سوػ رؼضَض أو اٌؼٍُ ٔؼّخ رمذَش أو اإلخىح ثشوػ ٌالٌزضاَ اٌطٍجخ ٌزشغُغ اٌزىػُؾُخ األِضٍخ ػشة .4

 .ثبٌٕفظ صمزه ٌزؼضَض ٌضِالئه ىاعت اٌ ِٓ ثغُؾ عضء ثششػ ثبٌمُبَ ٌٍطبٌت خفشط أػطبء .5

 

 ائق انتقُُى طش   

 ػٍُّخ سحػٓ ؽشَك اعئٍخ ِزؼذدح اٌخُبساد رزطٍت ِهب( Quizرؾشَشَخ لظُشح )اِزؾبٔبد َىُِخ . 1

  ِزٕىػخ ثأعئٍخ ػٍُّخشفهُخ اِزؾبٔبد َىُِخ . 2

 ٌٍطٍجخ وإٌشبؽبد اٌُىُِخ اٌجُزُخ ىاعجبدرمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍ .3

 رمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبسَش اٌؼٍُّخ اٌزخظظُخ ثغبٔجُهب إٌظشٌ  .4

 وِٕبلشزهب رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رىٍُفهُ ثؼًّ عّٕبساد ػٍُّخ رخظظُخ .5

 رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شهشَخ وفظٍُخ .6

 اٌّبدح ثّىػىػبد اٌظٍخ راد اٌؼٍُّخ واٌّشاعغ اٌّظبدس ػًٍ ٌالؽالع اٌّىزجخ َشاعؼىْ اٌطٍجخ عؼً .7

 
  انًنقىنتانتأهُهُت انًهاساث انعايت و -د 

  رؾفُض اٌطٍجخ ػًٍ اٌؼًّ اٌغّبػٍ وخذِخ اٌّغزّغ -1د

 رضُّٓ دوس اٌؼٍّبء االخشَٓ وثبٌزبٌٍ دػُ ورطىَش اٌشخظُخ اٌؼٍُّخ ٌٍطٍجخ -2د

اٌّىاظجخ ػًٍ اٌجؾش اٌؼٍٍّ عىاء فٍ اٌغىأت إٌظشَخ او اٌؼٍُّخ وِهّب  االٌزضاَ و رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ -3د

 عُخ وطؼجخ وػغُشحلب وبٔذ اٌظشوف

 ٌٍّغبهّخ فٍ خذِخ وثٕبء اٌجٍذرطىَش شخظُخ اٌطٍجخ ِٓ ؽُش دفؼهُ ٔؾى اٌزفىُش اٌشطُٓ اٌخالق  -4د

 او اٌؼٕىجىرُخ، اٌّظبدس اٌشجىخ فٍ ثبٌجؾش اٌزمبسَش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّىػخ ٌىً ِؾذدح ِىاػُغ رىصَغ -5د
 اٌّؼزّذح اٌجؾىس طُبغخ اعظ وفك طُبغزه و اٌّىزجخ

ورجبدي االساء اٌؾىاس اداسح و اٌمُبدح ػًٍ رّىُٕهُ و فشَك اٌؼًّ اٌىاؽذ ثُذ إٌمبػ اداسح لُبدح اػطبء -6د

 واٌّؼشفخ اٌفىشَخ واٌشخظُخ وطمً اٌّؼٍىِبد اٌالصِخ

 اٌّزؼٍمخ ثبٌّىػىع اٌمذسح ػًٍ أداسح ورمغُُ اٌىلذ واٌجشاِظ واٌجُبٔبد -7د

رذسَت اٌطبٌت ػًٍ وُفُخ االعزفبدح ِٓ ِؼشفزه وفهّه ٌٍّٕهظ فٍ ػٍُّخ رؾغُٓ ورطىَش ورأهًُ ِؼٍىِبد  -8د

 رخظظه اٌؼٍٍّاٌطبٌت الغشاع اٌزطىَش اٌشخظٍ ثؼذ اٌزخشط ػّٓ 

  اٌؼٍُّخ ٌزطىَش اِىبٔبرهُ رٕجُه اٌطالة ػًٍ االخطبء اٌّىعىدح فٍ اعبثبرهُ  اٌشفىَخ وِٕبلشزهب -9د

 رشغُغ اٌّهبساد اٌزارُخ الػذاد اٌطبٌت الغشاع اٌزىظُف -11د
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 ثُٕخ اٌّمشس .01

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
 ؽشَمخ اٌزمُُُ ؽشَمخ اٌزؼٍُُ اٌّىػىع اعُ

ؽجمبد االسع +  اٌفظً االوي 2 0+2

 ِىىٔبره
اٌىزشؤٍ ثأػطبء 

ِؾبػشاد 

pdf ًُرغغ+

 اٌّؾبػشح طىرُب

االِزؾبْ 

شؤٍ اٌىز
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 اٌغىٌ االسػٍ ؤغجه
اٌىزشؤٍ ثأػطبء 

ِؾبػشاد 

pdf ًُرغغ+
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اٌىزشؤٍ ثأػطبء  اٌطمظ وإٌّبؿ

ِؾبػشاد 

pdf ًُرغغ+

اٌّؾبػشح طىرُب 

 +وعبئً اَؼبػ

االِزؾبْ 

اٌىزشؤٍ 

واٌىاعجبد 

 اٌجُزُخ

 اٌؼىاًِ إٌّبخُخ  اٌفظً اٌشاثغ 2 7+8

 
اٌىزشؤٍ ثأػطبء 

ِؾبػشاد 

pdf ًُرغغ+

اٌّؾبػشح طىرُب 

 +ػشع

االِزؾبْ 

اٌىزشؤٍ 

واٌىاعجبد 

 اٌجُزُخ

اٌؼىاًِ اٌّؤصشح فٍ  اٌفظً اٌخبِظ 2 9+01

 ُخاٌزغُشاد إٌّبخ
اٌىزشؤٍ ثأػطبء 

ِؾبػشاد 

pdf ًُرغغ+

اٌّؾبػشح طىرُب 

االِزؾبْ 

اٌىزشؤٍ + 

ػًّ رمشَش 

ثّىػىع 
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َّىٓ رطىَش اٌّمشس ِٓ خالي اػبفخ اٌغبٔت اٌؼٍٍّ ورىفُش اٌىزت اٌؾذَضخ ثهزا اٌّغبي وػًّ صَبساد 

ٌّؤعغبد اٌذوٌخ اٌٍّّخ ثهزا اٌّغبي ٌزؼشَف اٌطٍجخ ثىً ِب َزؼٍك ثأهُّخ هزا اٌّىػىع ِٓ خالي اٌزؼبوْ 

َخ اٌؼٍُّخ ووزٌه هُئخ االٔىاء اٌغىَخ وصاسح اٌؼٍٍّ اٌّشزشن وّضبي ػًٍ رٌه، وصاسح اٌشجبة/ دائشح اٌشػب

 اٌظؾخ واٌجُئخ.  
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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
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 نموذج وصف المقرر

 التحليل العددي لمادة / مختبر وصف المقرر

 ,   م. سليمة حمادي جاسم م.د. عماد كسار عكيب   ,    م. ضياء كمال مهدي 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

 AS 211التحليل العددي /  اسم / رمز المقرر .3

 حضوري + الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2121-2112الفصل االول /   الفصل / السنة .5

 ساعة  عملي 26 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/11/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

ة يساهمون في خدم بكوادر ذات كفاءة عاليةالوزارات والمؤسسات العلمية االخرى احتياجات لغرض تلبية 

 .البلد وبناء
المخرجات التعليمية أثناء اعطاء كورس عملي موازي للكورس النظري يساعد الطلبة على استيعاب .2

 التعليم النظري

تطوير المهارات الشخصية للطالب القابلة للتحويل مثل االتصال الشفهي والكتابي وعمل الجداول .3

 والتعامل مع البيانات وتحليلها ، وقيادة العمل الجماعي ، إلخ.

 في المستقبل المتميزين في هذا المجال ليكونوا اعضاء هيئة تدريسيةالطلبة تشجيع .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 

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

 العلمي الحديث

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
علم الفلك والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيسس لألعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول    -1أ

    والفضاء

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 بالجانب النظري والعملي تحليلالتفكير وبة مهارات اللالطاعطاء  - 1ب

     ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق ببة مهارات لالطاعطاء   - 2ب

 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

واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا  للموضوع نظريا   الشرح المبسط والمتسلسل. 3

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

 للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب. 4

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير. 5

 

 

 طرائق التقييم      

 االسئلة الشفهية المباشرة طرح  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظري والعمليQuizالمتحانات اليومية القصيرة )ا .3

 ( في الجانب النظري والعمليوالخيارات المتعددة االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة .4
 النهائية االمتحانات الفصلية  .5

 

 
 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

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

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة    -4ج

 بعد التخرجلمرحلة ما منها 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التعليم والتعلم   

 المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةخالل 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

 

 طرائق التقييم    

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

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل.2

 عمليوالتقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري .  3

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية.4

 
 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  االلتزام و تشجيع الطلبة على -3د

 قاسية وصعبة وعسيرة ومهما كانت الظروف

   لدللمساهمة في خدمة وبناء البتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مناقشة +امتحان  مختبر  Simple Iteration حلول المعادالت غير الخطية 2 االول 

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Bisection method حلول المعادالت غير الخطية 2 الثاني

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر  Faulse position حلول المعادالت غير الخطية 2 الثالث

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Newton Raphson حلول المعادالت غير الخطية 2 الرابع

 يومي
    )عملي(امتحان شهري 2 الخامس
مناقشة +امتحان  مختبر Rectangular method طرق التكامل العددي 2 السادس

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Trapizoidal method طرق التكامل العددي 2 السابع

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Simpson's method طرق التكامل العددي 2 الثامن

 يومي

    )عملي(امتحان شهري 2 التاسع

مناقشة +امتحان  مختبر Euler method حلول المعادالت التفاضلية 2 العاشر

 يومي

مناقشة +امتحان  مختبر Modified Euler حلول المعادالت التفاضلية 2 الحادي عشر

 يومي

+امتحان مناقشة  مختبر Runge-Kutta method حلول المعادالت التفاضلية 2 الثاني عشر

 يومي

    امتحان شهري)عملي( 2 الثالث عشر



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي. 11

 المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والورش العلمية والحلقات الثقافية داخل وخارج العراق.1
 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت.2
مستوى التعلم و التعليم واالرتقاء به و ذلك بايجاد آليات وأدوات جديدة لتسهيل عملية التعليم وايصالها رفع .3

 بجودة عالية الكبر شريحة ممكنة من الطلبة
 داخل وخارج العراقالمشاركة في المؤتمرات العلمية .4
 

 البنية التحتية .12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 Numerical methods with worked examples by )المصادر(المراجع الرئيسية  -2
C.Woodford, C.Phillips. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Numerical methods. By: Robert W. Hornbeck. 

Numerical partial differential equations 
 

االنترنيت المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 ،.....الخ.
www.springer- com/ 978-0-387-23619-3 

http://www.springer-/


 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:   اجلامعة 
 العلوم:  ة /املعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/11/0101اتريخ ملء امللف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 د. خالد جابر كاظمأ. اسم 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

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 

 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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 2الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 العقديالتحليل  لمادة / مختبر وصف المقرر

 ,   م. سليمة حمادي جاسم م.د. عماد كسار عكيب   ,    م. ضياء كمال مهدي 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

 AS 212/  العقديالتحليل  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2121-2112/   لثانيالفصل ا الفصل / السنة .5

 ساعة  عملي 11 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/11/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .1

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

ة يساهمون في خدم بكوادر ذات كفاءة عاليةالوزارات والمؤسسات العلمية االخرى احتياجات لغرض تلبية 

 .البلد وبناء
المخرجات التعليمية أثناء اعطاء كورس عملي موازي للكورس النظري يساعد الطلبة على استيعاب .2

 التعليم النظري

تطوير المهارات الشخصية للطالب القابلة للتحويل مثل االتصال الشفهي والكتابي وعمل الجداول .3

 والتعامل مع البيانات وتحليلها ، وقيادة العمل الجماعي ، إلخ.

 في المستقبل المتميزين في هذا المجال ليكونوا اعضاء هيئة تدريسيةالطلبة تشجيع .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 

 البرنامج.



 

 
 3الصفحة 

 
  

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

 العلمي الحديث

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
علم الفلك والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيسس لألعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول    -1أ

    والفضاء

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 بالجانب النظري والعملي تحليلالتفكير وبة مهارات اللالطاعطاء  - 1ب

     ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق ببة مهارات لالطاعطاء   - 2ب

 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

واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا  للموضوع نظريا   الشرح المبسط والمتسلسل. 3

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

 للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب. 4

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير. 5

 

 

 طرائق التقييم      

 االسئلة الشفهية المباشرة طرح  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظري والعمليQuizالمتحانات اليومية القصيرة )ا .3

 ( في الجانب النظري والعمليوالخيارات المتعددة االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة .4
 النهائية االمتحانات الفصلية  .5

 

 
 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

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

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة    -4ج

 بعد التخرجلمرحلة ما منها 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم   

 المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةخالل 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

 

 طرائق التقييم    

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

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل.2

 عمليوالتقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري .  3

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية.4

 
 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  االلتزام و تشجيع الطلبة على -3د

 قاسية وصعبة وعسيرة ومهما كانت الظروف

   لدللمساهمة في خدمة وبناء البتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

+امتحان مناقشة  مختبر  Linear system Gaussian elemination 2 االول 

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Linear system Jacobi method 2 الثاني

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر  Linear system Gause – Sidel method 2 الثالث

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Interpolation Linear interpolation 2 الرابع

 يومي
    )عملي(امتحان شهري 2 الخامس
 Interpolation Quadratic 2 السادس

interpolation  
مناقشة +امتحان  مختبر

 يومي

مناقشة +امتحان  مختبر Interpolation Newton method 2 السابع

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Curve fitting Line Curve fitting 2 الثامن

 يومي

    )عملي(امتحان شهري 2 التاسع



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المقرر الدراسي خطة تطوير. 11

 المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والورش العلمية والحلقات الثقافية داخل وخارج العراق.1
 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت.2
الها جديدة لتسهيل عملية التعليم وايصرفع مستوى التعلم و التعليم واالرتقاء به و ذلك بايجاد آليات وأدوات .3

 بجودة عالية الكبر شريحة ممكنة من الطلبة
 داخل وخارج العراقالمشاركة في المؤتمرات العلمية .4
 

 البنية التحتية .12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 Numerical methods with worked examples by المراجع الرئيسية )المصادر( -2
C.Woodford, C.Phillips. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Numerical methods. By: Robert W. Hornbeck. 

Numerical partial differential equations 
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

 ،.....الخ.
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 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:   اجلامعة 
 العلوم:  ة /املعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 02/0/0202اتريخ ملء امللف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 د. خالد جابر كاظمأ.اسم 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

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 

 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
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 نموذج وصف المقرر

 التحليل العددي لمادة / مختبر وصف المقرر

 ,   م. سليمة حمادي جاسم م.د. عماد كسار عكيب   ,    م. ضياء كمال مهدي 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

 AS 211التحليل العددي /  اسم / رمز المقرر .3

 حضوري + الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2221-2222الفصل االول /   الفصل / السنة .5

 ساعة  عملي 26 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/2/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

ة يساهمون في خدم بكوادر ذات كفاءة عاليةالوزارات والمؤسسات العلمية االخرى احتياجات لغرض تلبية 

 .البلد وبناء
المخرجات التعليمية أثناء اعطاء كورس عملي موازي للكورس النظري يساعد الطلبة على استيعاب .2

 التعليم النظري

تطوير المهارات الشخصية للطالب القابلة للتحويل مثل االتصال الشفهي والكتابي وعمل الجداول .3

 والتعامل مع البيانات وتحليلها ، وقيادة العمل الجماعي ، إلخ.

 في المستقبل المتميزين في هذا المجال ليكونوا اعضاء هيئة تدريسيةالطلبة تشجيع .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 

 البرنامج.



 

 
 3الصفحة 

 
  

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

 العلمي الحديث

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
علم الفلك والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيسس لألعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول    -1أ

    والفضاء

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 بالجانب النظري والعملي تحليلالتفكير وبة مهارات اللالطاعطاء  - 1ب

     ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق ببة مهارات لالطاعطاء   - 2ب

 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

واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا  للموضوع نظريا   الشرح المبسط والمتسلسل. 3

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

 للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب. 4

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير. 5

 

 

 طرائق التقييم      

 االسئلة الشفهية المباشرة طرح  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظري والعمليQuizالمتحانات اليومية القصيرة )ا .3

 ( في الجانب النظري والعمليوالخيارات المتعددة االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة .4
 النهائية االمتحانات الفصلية  .5

 

 
 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

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

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة    -4ج

 بعد التخرجلمرحلة ما منها 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التعليم والتعلم   

 المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةخالل 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

 

 طرائق التقييم    

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

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل.2

 عمليوالتقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري .  3

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية.4

 
 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  االلتزام و تشجيع الطلبة على -3د

 قاسية وصعبة وعسيرة ومهما كانت الظروف

   لدللمساهمة في خدمة وبناء البتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مناقشة +امتحان  مختبر  Simple Iteration حلول المعادالت غير الخطية 2 االول 

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Bisection method حلول المعادالت غير الخطية 2 الثاني

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر  Faulse position حلول المعادالت غير الخطية 2 الثالث

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Newton Raphson حلول المعادالت غير الخطية 2 الرابع

 يومي
    )عملي(امتحان شهري 2 الخامس
مناقشة +امتحان  مختبر Rectangular method طرق التكامل العددي 2 السادس

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Trapizoidal method طرق التكامل العددي 2 السابع

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Simpson's method طرق التكامل العددي 2 الثامن

 يومي

    )عملي(امتحان شهري 2 التاسع

مناقشة +امتحان  مختبر Euler method حلول المعادالت التفاضلية 2 العاشر

 يومي

مناقشة +امتحان  مختبر Modified Euler حلول المعادالت التفاضلية 2 الحادي عشر

 يومي

+امتحان مناقشة  مختبر Runge-Kutta method حلول المعادالت التفاضلية 2 الثاني عشر

 يومي

    امتحان شهري)عملي( 2 الثالث عشر



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي. 11

 المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والورش العلمية والحلقات الثقافية داخل وخارج العراق.1
 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت.2
مستوى التعلم و التعليم واالرتقاء به و ذلك بايجاد آليات وأدوات جديدة لتسهيل عملية التعليم وايصالها رفع .3

 بجودة عالية الكبر شريحة ممكنة من الطلبة
 داخل وخارج العراقالمشاركة في المؤتمرات العلمية .4
 

 البنية التحتية .12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 Numerical methods with worked examples by )المصادر(المراجع الرئيسية  -2
C.Woodford, C.Phillips. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Numerical methods. By: Robert W. Hornbeck. 

Numerical partial differential equations 
 

االنترنيت المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 ،.....الخ.
www.springer- com/ 978-0-387-23619-3 

http://www.springer-/


 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:   اجلامعة 
 العلوم:  ة /املعهد الكلي
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 د. خالد جابر كاظمأ. اسم املعاون العلمي :      أ.م.د.امحد عبد الرزاق سلمان          اسم رئيس القسم :
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 دقـق امللف من قبل 
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                  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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 2الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 العقديالتحليل  لمادة / مختبر وصف المقرر

 ,   م. سليمة حمادي جاسم م.د. عماد كسار عكيب   ,    م. ضياء كمال مهدي 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

 AS 212/  العقديالتحليل  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2121-2112/   لثانيالفصل ا الفصل / السنة .5

 ساعة  عملي 11 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/11/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .1

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

ة يساهمون في خدم بكوادر ذات كفاءة عاليةالوزارات والمؤسسات العلمية االخرى احتياجات لغرض تلبية 

 .البلد وبناء
المخرجات التعليمية أثناء اعطاء كورس عملي موازي للكورس النظري يساعد الطلبة على استيعاب .2

 التعليم النظري

تطوير المهارات الشخصية للطالب القابلة للتحويل مثل االتصال الشفهي والكتابي وعمل الجداول .3

 والتعامل مع البيانات وتحليلها ، وقيادة العمل الجماعي ، إلخ.

 في المستقبل المتميزين في هذا المجال ليكونوا اعضاء هيئة تدريسيةالطلبة تشجيع .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 

 البرنامج.



 

 
 3الصفحة 

 
  

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

 العلمي الحديث

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
علم الفلك والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيسس لألعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول    -1أ

    والفضاء

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 بالجانب النظري والعملي تحليلالتفكير وبة مهارات اللالطاعطاء  - 1ب

     ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق ببة مهارات لالطاعطاء   - 2ب

 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

واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا  للموضوع نظريا   الشرح المبسط والمتسلسل. 3

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

 للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب. 4

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير. 5

 

 

 طرائق التقييم      

 االسئلة الشفهية المباشرة طرح  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظري والعمليQuizالمتحانات اليومية القصيرة )ا .3

 ( في الجانب النظري والعمليوالخيارات المتعددة االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة .4
 النهائية االمتحانات الفصلية  .5

 

 
 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

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

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة    -4ج

 بعد التخرجلمرحلة ما منها 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم   

 المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةخالل 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

 

 طرائق التقييم    

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

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل.2

 عمليوالتقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها النظري .  3

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية.4

 
 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  االلتزام و تشجيع الطلبة على -3د

 قاسية وصعبة وعسيرة ومهما كانت الظروف

   لدللمساهمة في خدمة وبناء البتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

+امتحان مناقشة  مختبر  Linear system Gaussian elemination 2 االول 

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Linear system Jacobi method 2 الثاني

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر  Linear system Gause – Sidel method 2 الثالث

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Interpolation Linear interpolation 2 الرابع

 يومي
    )عملي(امتحان شهري 2 الخامس
 Interpolation Quadratic 2 السادس

interpolation  
مناقشة +امتحان  مختبر

 يومي

مناقشة +امتحان  مختبر Interpolation Newton method 2 السابع

 يومي
مناقشة +امتحان  مختبر Curve fitting Line Curve fitting 2 الثامن

 يومي

    )عملي(امتحان شهري 2 التاسع



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المقرر الدراسي خطة تطوير. 11

 المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والورش العلمية والحلقات الثقافية داخل وخارج العراق.1
 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت.2
الها جديدة لتسهيل عملية التعليم وايصرفع مستوى التعلم و التعليم واالرتقاء به و ذلك بايجاد آليات وأدوات .3

 بجودة عالية الكبر شريحة ممكنة من الطلبة
 داخل وخارج العراقالمشاركة في المؤتمرات العلمية .4
 

 البنية التحتية .12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 Numerical methods with worked examples by المراجع الرئيسية )المصادر( -2
C.Woodford, C.Phillips. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Numerical methods. By: Robert W. Hornbeck. 

Numerical partial differential equations 
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

 ،.....الخ.
www.springer- com/ 978-0-387-23619-3 
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 يخطظ يهاساث انًنهح

 َشخً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشخاث انتعهى انفشدَت ين انبشنايح انخاضعت نهتقُُى

 انًطهىبت ين انبشنايحيخشخاث انتعهى  

انسنت / 

 انًستىي
 أساسٍ اسى انًقشس سيز انًقشس

 أو اختُاسٌ
االهذاف انًهاساتُت انخاصت  االهذاف انًعشفُت

 بانبشنايح
 تأهُهُت انًنقىنتانًهاساث انعايت وان االهذاف انىخذانُت وانقًُُت

)انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

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

/تقنُاث  انثانٍ

 احُائُت
AS 203  حاسباثIII 

III Compute 
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٍ
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 نًىرج وصف انًقشس

 انًشحهت انثانُت  III (III (Computeمادة الحاسوب  وصف انًقشس

 

 بغداد/كلية العلوم جامعة انًؤسست انتعهًُُت .1
 التقنيات االحيائية / انًشكز عهًٍانقسى ان .2
   /III   AS 203 حاسبات III Compute اسى / سيز انًقشس .3
 (حضوري +الكترونياسبوعي ) أشكال انحضىس انًتاحت .4
 2020-2012فصلي / الفصل الدراسي االول  انفصم / انسنت .5
 ساعة 00 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 1/10/2019 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

 االلكرتونية بصورة صحيحة ودقيقة. مع احلاسبه )الطالب(  تعامل ادلستخدم-1

 والرباجميات . وتكنولوجيا ادلعلومات والشبكات وتطبيقاهتاااللكرتونية جمال احلاسبات  مواكبة التقدم العادلي ىف -2

 بعد التخرج. عمل فيهيالسياق الذي سيف  االجتماعي والتنظيمي وادلهين لدى الطالبو  العلمي الوعيوتطوير تنمية  -3

 .واألكادميية  عملية والعلمية والبحثيةعلى ادلسامهة وادلشاركة بنشاط يف جمموعة متنوعة من األنشطة القدرة اخلريج  -4

،  وعمل اجلداول والتعامل مع البيانات وحتليلها القابلة للتحويل مثل االتصال الشفهي والكتايب شخصية للطالبال تطوير ادلهارات -5
 وقيادة العمل اجلماعي ، إخل.

 

 
 

و اٌزىاصً   اٌؾبسجبدٌشفغ ِسزىي اٌطبٌت فٍ ِبدح   اَغبد ثُئخ ِؾفضح ٌٍزؼٍُ واالثذاعيوفر وصف المقرر هذا 

سفغ ِسزىي اٌزؼٍُُ  ِغ واٌفبئذح  ثبٌٕفغ اٌطبٌت ػًٍ َؼىد ثّبَ اٌزمُٕبد اٌؾذَضخ ورىظُفهب ِؼهُ ثبسزخذا

ػٍُّخ اٌزؼٍُُ واَصبٌهب ثغىدح ػبٌُخ الوجش ششَؾخ  واالسرمبء ثه و رٌه ثبَغبد آٌُبد وأدواد عذَذح ٌزسهًُ

االسهام في خدمة المجتمع من خالل نشر الوعي المعلوماتي وتقديم االستشارات  جخ  ِغِّىٕخ ِٓ اٌطٍ
 .مجاالت الحاسباتالمختصة في 
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 وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى انًقشسيخشخاث  .9

  االهذاف انًعشفُت -أ
 .وفهم فن الطباعة والبرامجياتتمكين الطالب من معرفة أساسيات الحاسوب   -1أ
 .مثل الوورد مهارات الطالب بالتعامل مع اجهزة الحاسوب من خالل تطبيق برامج مختلفةتنمية تطوير  -2أ
، ووحدة المعالجة المركزية ) اجزائها وحدة االدخال ومباديء عملها وانواعها وشرح 11بنظام الويندوز  تعريف الطالب - -3أ 

 جزء(، وايضا وحدة االخراج ومباديء عملها وانواعهاوكيفية عمل كل 

 الكتابة وعمل الجداول وعرض المشاريع والبحوث وكيفية التعامل  معها باسلوب حديث.تمكين الطالب من فهم اسلوب  -4أ

 
  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

 والبيانات الحاسوبية. تحليل المتطلبات تمكين الطالب من – 1ب 
 مفيدة . الى تطبيقات عملية  النظريةواالسس تمكين الطالب من ترجمة المفاهيم   -2ب 
 والطباعة 11ورة عامة  ومنها نظام ويندوز تنمية قدرة الطالب على مهارات التعامل مع اي نظام بص  - 3ب 
المحاضرات والسيمنارات باسلوب  تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة والتعامل مع البيانات وتحليلها  وعرض -4ب

 بسيط وواضح ومثمر.

      

 طشائق انتعهُى وانتعهى      

( ثىاسطخ Power Pointِٓ خالي اٌسجىسح اٌجُضبء واسزخذاَ ) رىضُؼ وششػ اٌّىاد اٌذساسُخ .1

 Class roomواٌصفىف االٌىزشؤُخ ( Data Show( و )LCDشبشبد )

 ِٓ خالي اٌىاعجبد اٌجُزُخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕهظ اٌذساسٍ إٌظشٌ واٌؼٍٍّ رضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2

  ٌٍؾصىي ػًٍ اٌّؼشفخ االوبدَُّخ بد اٌؼٍُّخِطبٌجخ اٌطالة ثضَبسح اٌّىزج .3

 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِٓ خالي رشغُؼهُ ػًٍ صَبسح اٌّىالغ االٌىزشؤُخودػُ اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ ٌ ورىعُه رؾسُٓ .4

واالسزشسبي ثبٌّىاضُغ ِٓ ؽُش اٌصؼىثخ  وػٍُّب   , ٌٍّىضىع ٔظشَب  اٌششػ اٌّجسظ واٌّزسٍسً  .5

وِٕهب ػًٍ سجًُ اٌّضبي ػًّ اٌفُذَىهبد إٌّبسجخ ٌهزا  ورطجُمهب ػٍُّب الَصبي اٌفىشح ثشىً واضؼ

 اٌغشض

 ٌٍطبٌت اٌزؾٍٍٍُ واٌشَبضٍ اٌجشِغٍ اٌغبٔت رطىَش .6

 

 

 

 طشائق انتقُُى      

 االسئٍخ اٌشفهُخ اٌّجبششح طشػ  .1
 اٌزمبسَشاٌؼٍُّخ واٌىاعجبد اٌُىُِخ  .2

 ( فٍ اٌغبٔت إٌظشٌ واٌؼQuizٍٍّالِزؾبٔبد اٌُىُِخ اٌمصُشح )ا .3

 وٌٍزمبسَش اٌؼٍُّخ اٌجُزُخ ٌٍىاعجبد دسعبد وضغو إٌزبئظ وِٕبلشخ إٌّغضح ٌٍزغشثخ رمبسَش ثؼًّ اٌطٍجخ رىٍُف .4
 ( فٍ اٌغبٔت إٌظشٌ واٌؼٍٍّواٌخُبساد اٌّزؼذدح اٌّزٕىػخاالِزؾبٔبد اٌشهشَخ )راد االسئٍخ  .5
 .إٌهبئُخاالٌىزشؤُخ  االِزؾبٔبد اٌفصٍُخ  .6
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 االهذاف انىخذانُت وانقًُُت -ج

 وثزي اٌغهىد اٌّّىٕخ ٌٍؾصىي ػًٍ اٌّؼشفخ االوبدَُّخ  ؽش اٌطٍجخ ػًٍ االٌزضاَ واٌّىاظجخ -1ط

 اٌزفبػً االَغبثٍ واٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشض رؾفُضهُ ػًٍ رمجً اٌّبدح اٌؼٍُّخ -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

 طٍجخ اٌّىهىثُٓ ِٓ خالي اسزخذاَ اٌؼصف اٌزهٍٕرطىَش االفىبس االثذاػُخ ٌٍ -5ط

 اٌغُذاٌّضبٌٍصمً شخصُخ اٌطبٌت ػًٍ اوزسبة اٌمُُ اٌغبِؼُخ واٌسٍىن   -6ط

ػاللبره ِغ صِالئه ٔؾى األفضً ثؾُش َزصشف دائّب" ثأِبٔخ و أخالق فٍ وً ورطىَش لذسح اٌطبٌت  -7ط

 رؼبِالره اصٕبء اٌزىاعذ فٍ اٌغبِؼخ وثؼذهب

ثبٌٕسجخ الخزصبصه وِذي االسزفبدح ِٕهب اٌؼٍُّخ اٌّؼطبح ٌه اصٕبء اٌذساسخ ٌطبٌت ثبهُّخ اٌّبدح رؼشَف ا -8ط

 ثؼذ اٌزخشطٌّشؽٍخ ِب 

  

 طشائق انتعهُى وانتعهى   

 ىاعت اٌ ِٓ ثسُظ عضء ثششػ ثبٌمُبَ ٌٍطبٌت خفشص أػطبء خالي اٌّخزجش ٌؾً اٌىاعجبد ِغ اٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 .ثبٌٕفس صمزه ٌزؼضَض ٌضِالئه

 ح ٌزشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌزفىُش واٌزؾًٍُ اٌؼٍٍّ اٌزفىُشَخ خالي اٌّؾبضشاٌشفهُخ طشػ ِغّىػخ ِٓ االسئٍخ  .2

 رزطٍت رفسُشاد رارُخ ثطشق ػٍُّخِزٕىػخ ثبٌغبٔت إٌظشٌ واٌّخزجشٌ ػطبء اٌطٍجخ واعجبد ثُزُخ أ .3

 اٌزؼبوْ سوػ رؼضَض أو اٌؼٍُ ٔؼّخ رمذَش أو اإلخىح ثشوػ ٌالٌزضاَ اٌطٍجخ ٌزشغُغ اٌزىضُؾُخ األِضٍخ ضشة .4

 

 طشائق انتقُُى    

 ػٍُّخ سحػٓ طشَك اسئٍخ ِزؼذدح اٌخُبساد رزطٍت ِهب( Quizرؾشَشَخ لصُشح )اِزؾبٔبد َىُِخ . 

  ِزٕىػخ ثأسئٍخ ػٍُّخشفهُخ اِزؾبٔبد َىُِخ . 2

 ٌٍطٍجخ وإٌشبطبد اٌُىُِخ اٌجُزُخ ىاعجبدرمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍ .3

 اٌؼٍٍّمبسَش اٌؼٍُّخ اٌزخصصُخ ثغبٔجهب رمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌز .4

 رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رىٍُفهُ ثؼًّ سّٕبساد ػٍُّخ رخصصُخ وِٕبلشزهب .5

 رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شهشَخ وفصٍُخ .6

 اٌّبدح ثّىضىػبد اٌصٍخ راد اٌؼٍُّخ واٌّشاعغ اٌّصبدس ػًٍ ٌالطالع اٌّىزجخ َشاعؼىْ اٌطٍجخ عؼً .7

 انًنقىنت ) انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انًهاساث  انعايت و -د 

 .ِهّخ ِزؼٍمخ ثبٌّٕهظ اٌّمشس ورطجُمبد ثّهبَ ٌٍمُبَ أىاػه اخزالف ػًٍ اٌؾبسىة اسزخذاَ اِىبُٔخ -1د
 ٌٍّسبهّخ فٍ خذِخ وثٕبء اٌجٍذرطىَش شخصُخ اٌطٍجخ ِٓ ؽُش دفؼهُ ٔؾى اٌزفىُش اٌشصُٓ اٌخالق  -2د

 او اٌؼٕىجىرُخ، اٌّصبدس اٌشجىخ فٍ ثبٌجؾش اٌزمبسَش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّىػخ ٌىً ِؾذدح ِىاضُغ رىصَغ -3د
 اٌّؼزّذح اٌجؾىس صُبغخ اسس وفك صُبغزه و اٌّىزجخ

ورجبدي االساء اٌؾىاس اداسح و اٌمُبدح ػًٍ رّىُٕهُ و فشَك اٌؼًّ اٌىاؽذ ثُذ إٌمبش اداسح لُبدح اػطبء -4د

 واٌّؼشفخ اٌفىشَخ واٌشخصُخ وصمً اٌّؼٍىِبد اٌالصِخ

 اٌمذسح ػًٍ أداسح ورمسُُ اٌىلذ واٌجشاِظ واٌجُبٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّىضىع -5د

رذسَت اٌطبٌت ػًٍ وُفُخ االسزفبدح ِٓ ِؼشفزه وفهّه ٌٍّٕهظ فٍ ػٍُّخ رؾسُٓ ورطىَش ورأهًُ ِؼٍىِبد  -6د

 رخصصه اٌؼٍٍّاٌطبٌت الغشاض اٌزطىَش اٌشخصٍ ثؼذ اٌزخشط ضّٓ 

 اٌؼٍُّخ  ٌزطىَش اِىبٔبرهُ رٕجُه اٌطالة ػًٍ االخطبء اٌّىعىدح فٍ اعبثبرهُ  اٌشفىَخ وِٕبلشزهب -7د

 اٌّهبساد اٌزارُخ الػذاد اٌطبٌت الغشاض اٌزىظُف رشغُغ -8د
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  بنُت انًقشس .11
 III (III (Computeمادة الحاسوب  االول : الدراسيالفصل 

 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ اسُ اٌىؽذح / أو اٌّىضىع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍىثخ اٌسبػبد األسجىع

1 

4 
 

Windows 2010 1:Windows 

Features 

2: Start Up, Shut 

Down 

 

استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 

2 

4 
 

Windows 2010 3: Opening and 

Closing an 

Application 

4: Manipulating 

Windows 

5: Saving 

استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 

3 4 Windows 2010 6: Printing 

7: Deleting Files 

8: Help Option 

استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 

4 4 Windows 2010 9: Common Do’s 

and Don’ts 

10:The Start Menu 

11: Computer 

Freezes 

استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 

5 4 Windows 2010 12. Internet Access 
13. Common 

Applications 

استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 

6 4 Windows 2010 14.Windows 

Keyboard Shortcuts 

15.The Right-Click 

Menu 

استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 
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7 4 Windows 2010 First Exam.   االمتحانات
والتقرير االلكترونية 

 العلمي

8 4 Microsoft Office  

Excel 2010 
Introduction 

Elements of the 

Word Window 

 

استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 

9 4 Microsoft Office  

Excel 2010 
Working with 

Toolbars 
استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 

10 4 Microsoft Office  

Excel 2010 
Working with 

Menus 

 

استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 

11 4 Microsoft Office  

Excel 2010 

 

 

 

Displaying 

Context Menus 

 

استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 

12 4 Microsoft Office  

Excel 2010 
Displaying and 

Hiding Toolbars 

استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 

13 4 Microsoft Office  

Excel 2010 
Adding and 

Removing 

Toolbar Buttons 

استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 
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 انبنُت انتحتُت  .11

 Miller M., Easy Computer Basics, Windows 10  -1 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1

Edition, Pearson Education, Printed in the United States 

of America, 2016. 

2- Jean Neal, Windows 10 - The Complete Manual, 

Image Publishing Ltd, 2015. 

3- Joyce Cox, Joan Lambert III and Curtis Frye D., 

Microsoft Office Home & Student 2010 Step by 

Step, Microsoft Press, 2010. 

 Rye Bob,  Windows 10 in 10 Minutes or Less: The -1 اٌّشاعغ اٌشئُسُخ )اٌّصبدس( -2

Ultimate Windows 10 Quick Start Beginner Guide, Bob 

Rye ''The Computer Guy'', 2015. 

2-Bott Ed., Windows 10 IT Pro Essentials: Top 10 Tools, 

Microsoft Press, 2016. 
3-Tom Bunzel,  Easy Microsoft Office 2010, Que, 2016. 

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼٍُّخ ،اٌزمبسَش ،.....(
 

اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ،ِىالغ  ( ة

 االٔزشُٔذ ،.....اٌخ.

العلمية  والعملية للمادة  الموثوقة بها  للجزء النظري والعملي االلكترونية  المراجع استخدام
 11وميكروسوفت الوورد  10 ويندوز نظام التشغيل الخاصة بالمقرر

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

االطالع واالستخدام المستمر لتقنية المعلومات واستخراج الكتب االلكترونية الرصينة  -1
علوم الحاسوب وطرائق استخدام والحديثة وتحديث المفردات والمقررات سنويا في 

 الحاسوب. 
مواكبة التطور الكبير في علوم الحاسوب االلكتروني وكيفية تطوير انظمة البرامجيات  -2

 واستخدام مايكروسوفت الوورد وفن الطباعة.الحديثة 
 

14 
 

4 
 

Microsoft Office  

Excel 2010 
 

Working with 

Dialog Boxes + 

Exercises and Solve 

Problems 

استخدام احلاسبة 
وشاشة العرض 

 ولوحة التعلم
) السبورة( 
والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
التحريرية 

وااللكرتونية 
والواجب البييت 

 والتقارير 

15 
 

Windows 2010+ 

Microsoft Office  

Excel 2010 

Final Exam. 
 First Semester. 

االمتحان  
رير والتق االلكتروني

 العلمي





  
 1انصفحت 

 
  

 

 يخطظ يهاساث انًنهح

 َشخً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشخاث انتعهى انفشدَت ين انبشنايح انخاضعت نهتقُُى

 انًطهىبت ين انبشنايحيخشخاث انتعهى  

انسنت / 

 انًستىي
 أساسٍ اسى انًقشس سيز انًقشس

 أو اختُاسٌ
االهذاف انًهاساتُت انخاصت  االهذاف انًعشفُت

 بانبشنايح
 تأهُهُت انًنقىنتانًهاساث انعايت وان االهذاف انىخذانُت وانقًُُت

)انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

/  انثانٍ

تقنُاث 

 احُائُت

AS 204  حاسباثIIII 
IIII Compute 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٍ
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 نًىرج وصف انًقشس

 انًشحهت انثانُت IIII (IIII (Computeمادة الحاسوب  وصف انًقشس

 

 بغداد/كلية العلوم جامعة انًؤسست انتعهًُُت .1
 التقنيات االحيائية / انًشكز عهًٍانقسى ان .2
 IIII (IIII (Compute /AS 204حاسوب  اسى / سيز انًقشس .3
 فقط( الكترونياسبوعي ) أشكال انحضىس انًتاحت .4
 2020-2012 ثانيفصلي / الفصل الدراسي ال انفصم / انسنت .5
 ساعة 00 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 1/10/2019 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

 

و التواصل   لرفع مستوى الطالب في مادة الحاسبات  ايجاد بيئة محفزة لمتعمم واالبداعيوفر وصف المقرر هذا 
 والفائدة مع رفع مستوى التعميم واالرتقاء  بالنفع الطالب عمى معهم باستخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها بما يعود

عممية التعميم وايصالها بجودة عالية الكبر شريحة ممكنة من الطمبة   به و ذلك بايجاد آليات وأدوات جديدة لتسهيل
االسهام في خدمة المجتمع من خالل نشر الوعي المعموماتي وتقديم االستشارات المختصة في مجاالت  مع

 الحاسبات.
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 وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى انًقشسيخشخاث  .9

  االهذاف انًعشفُت -أ
 .التقديمي والعرض الجداول معرفة انشاءاساليب و  تمكين الطالب من معرفة أساسيات الحاسوب والبرامجيات  -1أ
مثل الوورد والبوربوينت  مهارات الطالب بالتعامل مع اجهزة الحاسوب من خالل تطبيق برامج مختلفةةتنمية تطوير  -2أ

 واالكسل
، ووحدة وحدة االدخال ومباديء عملها وانواعها وشرح11ومايكروسوفت   11بنظام الويندوز  تعريف الطالب - -3أ

 ضا وحدة االخراج ومباديء عملها وانواعهاالمعالجة المركزية ) اجزائها وكيفية عمل كل جزء(، واي

 الكتابة وعمل الجداول وعرض المشاريع والبحوث وكيفية التعامل  معها باسلوب حديث.تمكين الطالب من فهم اسلوب  -4أ

 
  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

 والبيانات . تحليل المتطلبات تمكين الطالب من – 1ب 
 مفيدة . الى تطبيقات عملية  النظريةواالسس تمكين الطالب من ترجمة المفاهيم   -2ب 
 .11ومايكروسوفت  11تنمية قدرة الطالب على مهارات التعامل مع اي نظام بصورة عامة  ومنها نظام ويندوز   - 3ب 
البيانات وتحليلها  وعرض المحاضرات تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع  -4ب

 والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر.

      

 طشائق انتعهُى وانتعهى      

 Class roomانصفىف االنكزشوَُخ يٍ خالل  رىضُؼ وششػ انًىاد انذساسُخ .1

 يٍ خالل انىاعجبد انجُزُخ انًزؼهمخ ثبنًُهظ انذساسٍ انُظشٌ وانؼًهٍ رضوَذ انطهجخ ثبنًؼشفخ .2

  نهؾصىل ػهً انًؼشفخ االكبدًَُخ بد انؼهًُخيطبنجخ انطالة ثضَبسح انًكزج .3

 انًخزهفخ هطهجخ يٍ خالل رشغُؼهى ػهً صَبسح انًىالغ االنكزشوَُخودػى انًؼشفخ انؼهًُخ ن ورىعُه رؾسٍُ .4

واالسزشسبل ثبنًىاضُغ يٍ ؽُش انصؼىثخ  وػًهُب   , ًىضىع َظشَب  انششػ انًجسظ وانًزسهسم نه .5

ويُهب ػهً سجُم انًضبل ػًم انفُذَىهبد انًُبسجخ نهزا  ورطجُمهب ػًهُب الَصبل انفكشح ثشكم واضؼ

 انغشض
 نهطبنت انزؾهُهٍ وانشَبضٍ انجشيغٍ انغبَت رطىَش .6

 

 طشائق انتقُُى      

 االسئهخ انشفهُخ انًجبششح طشػ  .1
 انزمبسَشانؼهًُخ وانىاعجبد انُىيُخ  .2

 ( فٍ انغبَت انُظشٌ وانؼًهQuizٍاليزؾبَبد انُىيُخ انمصُشح )ا .3

 ونهزمبسَش انؼهًُخ انجُزُخ نهىاعجبد دسعبد وضغو انُزبئظ ويُبلشخ انًُغضح نهزغشثخ رمبسَش ثؼًم انطهجخ ركهُف .4
 ( فٍ انغبَت انُظشٌ وانؼًهٍوانخُبساد انًزؼذدح االيزؾبَبد انشهشَخ )راد االسئهخ انًزُىػخ .5
 .انُهبئُخ االنكزشوَُخ االيزؾبَبد انفصهُخ  .6

 االهذاف انىخذانُت وانقًُُت -ج

 وثزل انغهىد انًًكُخ نهؾصىل ػهً انًؼشفخ االكبدًَُخ  ؽش انطهجخ ػهً االنزضاو وانًىاظجخ -1ط

 انزفبػم االَغبثٍ وانجُبء يغ انطهجخ نغشض رؾفُضهى ػهً رمجم انًبدح انؼهًُخ -2ط

 رشغُغ انطهجخ ػهً رطىَش انزفكُش وانجؾش انؼهًٍ انهبدف واالثزؼبد ػٍ يُهظ انؾفع انزمهُذٌ -3ط



  
 4انصفحت 

 
  

 

 رطىَش يهبساد انجؾش فٍ االَزشَُذ نزىسُغ االفك انًؼشفٍ نهطهجخ -4ط

 طهجخ انًىهىثٍُ يٍ خالل اسزخذاو انؼصف انزهٍُرطىَش االفكبس االثذاػُخ نه -5ط

 انغُذانًضبنٍصمم شخصُخ انطبنت ػهً اكزسبة انمُى انغبيؼُخ وانسهىن   -6ط

ػاللبره يغ صيالئه َؾى األفضم ثؾُش َزصشف دائًب" ثأيبَخ و أخالق فٍ كم ورطىَش لذسح انطبنت  -7ط

 رؼبيالره اصُبء انزىاعذ فٍ انغبيؼخ وثؼذهب

ثبنُسجخ الخزصبصه ويذي االسزفبدح يُهب انؼهًُخ انًؼطبح نه اصُبء انذساسخ نطبنت ثبهًُخ انًبدح رؼشَف ا -8ط

 ثؼذ انزخشطنًشؽهخ يب 

  

 طشائق انتعهُى وانتعهى   

 ىاعت ان يٍ ثسُظ عضء ثششػ ثبنمُبو نهطبنت خفشص أػطبء خالل انًخزجش نؾم انىاعجبد يغ انطهجخ يشبسكخ  .1

 .ثبنُفس صمزه نزؼضَض نضيالئه

 ح نزشغُغ انطهجخ ػهً انزفكُش وانزؾهُم انؼهًٍ انزفكُشَخ خالل انًؾبضشانشفهُخ طشػ يغًىػخ يٍ االسئهخ  .2

 رزطهت رفسُشاد رارُخ ثطشق ػهًُخيزُىػخ ثبنغبَت انُظشٌ وانًخزجشٌ ػطبء انطهجخ واعجبد ثُزُخ أ .3

 انزؼبوٌ سوػ رؼضَض أو انؼهى َؼًخ رمذَش أو اإلخىح ثشوػ نالنزضاو انطهجخ نزشغُغ انزىضُؾُخ األيضهخ ضشة .4

 

 طشائق انتقُُى    

 ػهًُخ سحػٍ طشَك اسئهخ يزؼذدح انخُبساد رزطهت يهب( Quizرؾشَشَخ لصُشح )ايزؾبَبد َىيُخ . 

  يزُىػخ ثأسئهخ ػهًُخشفهُخ ايزؾبَبد َىيُخ . 2

 نهطهجخ وانُشبطبد انُىيُخ انجُزُخ ىاعجبدرمُُى واػطبء دسعبد نه .3

 انؼًهٍمبسَش انؼهًُخ انزخصصُخ ثغبَجهب رمُُى واػطبء دسعبد نهطهجخ يٍ خالل اَغبص انز .4

 رمُُى انطهجخ يٍ خالل ركهُفهى ثؼًم سًُبساد ػهًُخ رخصصُخ ويُبلشزهب .5

 رمُُى انطهجخ يٍ خالل أعشاء ايزؾبَبد شهشَخ وفصهُخ .6

 انًبدح ثًىضىػبد انصهخ راد انؼهًُخ وانًشاعغ انًصبدس ػهً نالطالع انًكزجخ َشاعؼىٌ انطهجخ عؼم .7

 انًنقىنت ) انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انًهاساث  انعايت و -د 

 .يهًخ يزؼهمخ ثبنًُهظ انًمشس ورطجُمبد ثًهبو نهمُبو اَىاػه اخزالف ػهً انؾبسىة اسزخذاو ايكبَُخ -1د
 نهًسبهًخ فٍ خذيخ وثُبء انجهذرطىَش شخصُخ انطهجخ يٍ ؽُش دفؼهى َؾى انزفكُش انشصٍُ انخالق  -2د

 او انؼُكجىرُخ، انًصبدس انشجكخ فٍ ثبنجؾش انزمبسَش دالػذا انطهجخ يٍ يغًىػخ نكم يؾذدح يىاضُغ رىصَغ -3د
 انًؼزًذح انجؾىس صُبغخ اسس وفك صُبغزه و انًكزجخ

ورجبدل االساء انؾىاس اداسح و انمُبدح ػهً رًكُُهى و فشَك انؼًم انىاؽذ ثُذ انُمبش اداسح لُبدح اػطبء -4د

 وانًؼشفخ انفكشَخ وانشخصُخ وصمم انًؼهىيبد انالصيخ

 انمذسح ػهً أداسح ورمسُى انىلذ وانجشايظ وانجُبَبد انًزؼهمخ ثبنًىضىع -5د

رذسَت انطبنت ػهً كُفُخ االسزفبدح يٍ يؼشفزه وفهًه نهًُهظ فٍ ػًهُخ رؾسٍُ ورطىَش ورأهُم يؼهىيبد  -6د

 رخصصه انؼهًٍانطبنت الغشاض انزطىَش انشخصٍ ثؼذ انزخشط ضًٍ 

 انؼهًُخ  نزطىَش ايكبَبرهى رُجُه انطالة ػهً االخطبء انًىعىدح فٍ اعبثبرهى  انشفىَخ ويُبلشزهب -7د

 انًهبساد انزارُخ الػذاد انطبنت الغشاض انزىظُف رشغُغ -8د

 



  
 5انصفحت 

 
  

  بنُت انًقشس .11

 
 IIII (IIII (Computeمادة الحاسوب  : ثانيالفصل  ال

 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى اسى انىؽذح / أو انًىضىع يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ انسبػبد األسجىع

1 4 Microsoft Office   

Excel 2010 

Introduction 

Elements of the 

Excel Window 

 

 التعليم

والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
االلكرتونية والواجب 

 البييت والتقارير 

2 4 Microsoft Office   

Excel 2010 

Name Box 

Row 

Column 

 التعليم

والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
االلكرتونية والواجب 

 البييت والتقارير 

3 4 Microsoft Office   

Excel 2010 

Excel 2010 

Worksheets Formula  

Formula Bar 

The cell 

 التعليم

والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
االلكرتونية والواجب 

 البييت والتقارير 

4 4 Microsoft Office   

Excel 2010 

File Tab  

Home tab 
 التعليم

والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
االلكرتونية والواجب 

 البييت والتقارير 

5 4 Microsoft Office   

Excel 2010 

Insert Tab 

Layout Tab 
 التعليم

والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
االلكرتونية والواجب 

 البييت والتقارير 

6 4 Microsoft Office   

Excel 2010 

Formulas Tab 

Edit a formula 
 التعليم

والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
االلكرتونية والواجب 

 البييت والتقارير 

7 4 Microsoft Office   

Excel 2010 

Working with Basic 

Functions in Excel 

2010  

Data Tab 

 التعليم

والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
االلكرتونية والواجب 

 البييت والتقارير 

8 4 Microsoft Office   

Excel 2010 

First Exam.   االمتحانات
 االلكترونية 

9 4 Microsoft Office 

PowerPoint 2010 

 

Introduction to 

Microsoft 

PowerPoint 2010 

Getting Started 

with the 

AutoContent 

Wizard 

 

 التعليم

والصفوف 
االمتحانات  االلكرتونية

االلكرتونية والواجب 
 البييت والتقارير 

10 4 Microsoft Office 

PowerPoint 2010 

Saving the 

Presentation 

Creating a New 

Slide 

 

 التعليم

والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
االلكرتونية والواجب 

 البييت والتقارير 
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 انبنُت انتحتُت  .11

 ,Jim Boyce, Beth Sheresh, and Doug Sheresh-1 انكزت انًمشسح انًطهىثخ -1

“Microsoft Office Outlook 2007 Inside Out”, 

Microsoft Press, 2010. 

2-Joyce Cox, Joan Lambert III and Curtis Frye D., 

Microsoft Office Home & Student 2010 Step by 

Step, Microsoft Press, 2010. 
 .Tom Bunzel,  Easy Microsoft Office 2010, Que, 2016-1 انًشاعغ انشئُسُخ )انًصبدس( -2

2- Joyce Cox, Joan Lambert III and Curtis Frye D., 

Microsoft Office Home & Student 2010 Step by 

Step, Microsoft Press, 2010. 

 

ثهب  انكزت وانًشاعغ انزٍ َىصً ( أ

  )انًغالد انؼهًُخ ،انزمبسَش ،.....(
  

11 4 Microsoft Office 

PowerPoint 2010 

Using the Slide 

Layout Task Pane 

Creating a New 

Presentation 

 

 التعليم

والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
االلكرتونية والواجب 

 البييت والتقارير 

12 4 Microsoft Office 

PowerPoint 2010 

Using Backgrounds 

Creating a Fill 

Effect 

 

 التعليم

والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
االلكرتونية والواجب 

 البييت والتقارير 

13 4 Microsoft Office 

PowerPoint 2010 

Working with 

Color Schemes 

Creating Your Own 

Color Scheme 

 

 التعليم

والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
االلكرتونية والواجب 

 البييت والتقارير 

14 4 Microsoft Office 

PowerPoint 2010 

Using Slide Design 

Templates+ 

Exercises and Solve 

Problems chapter 2 

 

 التعليم

والصفوف 
 االلكرتونية

االمتحانات 
االلكرتونية والواجب 

 البييت والتقارير 

15 
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Final Exam.  

Second Semester 

 

االمتحانات 
والتقرير االلكترونية 

 العلمي 
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انًشاعغ االنكزشوَُخ ،يىالغ االَزشَُذ  ( ة

 ،.....انخ.

للمادة العلمية   الموثوقة بها  للجزء النظري والعمليااللكترونية  المراجع استخدام
 2010والبوربوينت  االكسل وميكروسوفت10 والعملية الخاصة بالمقرر ويندوز

 واالستفادة من المحاضرات والشروحات المرفوعة على الشبكة العنكبوتية بشكل 

pdf, ppt and docx   للطلبة.اليضاحها 
 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

االطالع واالستخدام المستمر لتقنية المعلومات واستخراج الكتب االلكترونية الرصينة  -1
علوم الحاسوب وطرائق استخدام والحديثة وتحديث المفردات والمقررات سنويا في 

 الحاسوب. 
مواكبة التطور الكبير في علوم الحاسوب االلكتروني وكيفية تطوير انظمة  -2

 .اصل فيها على مستوى العالمالمايكروسوفت وفقا للتطور الح
 

 



 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

 Stellar  الثاني

PhysicsLab. 
 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 )الفصل االول(/ المرحلة الثانية مختبر فيزياء النجوم  مختبرل وصف المقرر

 

 م.م. نور زبير ،حسنين حسنم. احمد حسن ، م. د. 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

 اسم / رمز المقرر .3
 فيزياء النجوممختبر 

 حضوري+ الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 9191-9102الفصل االول /  الفصل / السنة .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
  ساعتين عملي في االسبوع 

 0/01/9191 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

والظواهر المرتبطة بها ومراحل تطورها المختلفة مع ارتباطات  النجومدراسة  الى المختبرتهدف 

خلق النجوم وتطورها وموتها .  يشمل شرح لكيفية  السابقة للنجوم  كما السديميةالموضوع بالحركيات 

 حركة بتوزع ثم يتم استخدام المعلومات التي حصلوا عليها النشاء نماذج فيزيائية للنجوم. كما يهتم

 . النجوم تشكيل إلى تؤدي التي والعمليات الشروط وكذلك بيان  و دراسة .ب الكتل والطيفوحسا النجوم

للنجوم  وكذلك   كيميائيوالتكوين ال وكثافة لمعانكما يتضمن ايضا دراسة الخصائص الفزيائية من 

 .اضافة الى دراسة البقع الشمسيه وكتل الكواكب تفاعالتها

 

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%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%85
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 -0أ

 .      والفضاء

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

ين النجوم والقوانين الخاصه بها فيزياء النجوم والنظريات الخاصه بتكو على فهمتمكين الطلبة من الحصول  -3أ

 خلق النجوم وتطورها وموتها.   على فهمتمكين الطلبة من الحصول   -4أ

 وحساب الكتلنائية والنجوم الث دراسة تكوين النجومل   على فهمتمكين الطلبة من الحصول  -5أ

 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول  -6أ

والنجوم مادة مابين النجوم في بنية الكون االساسية ومعرفة وادراك ان يستطيع الطالب التعرف على -7أ

 الفريد وكذلك دراسة تكوين النجومالنظريات والقوانين التي وضعت على هذا االساس العلمي 

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 عمليةطلبة مهارات علمية تخصصية الاعطاء  -0ب

 العملي ل تحليالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -9ب

 .الفلك والفضاءاختصاص وتطوير مهارات التعليم في  عمليهخبرات على تمكين الطلبة من الحصول  -3ب

 التطور النجمي و دراسة تغير النجم مع مرور الوقت التعرف غلى الطلبة مهارات  اعطاء   - 4ب

 واعمار النجوم وحساب كتلها التعرف على قوانين فيزياء النجوم.الطلبة مهارات  اعطاء  -5ب

ول مرة  ولحين تتغير كثيرا جدا ما بين نشوئها أل والتي لنجوم التعرف على حياة ا  الطلبة مهاراتاعطاء  -6ب

 .إستنفادها من مخزونها من الطاقة

 

 طرائق التعليم والتعلم      

( بواسطة شاشات Power Pointمن خالل السبورة البيضاء واستخدام ) التجاربتوضيح وشرح  .0

(LCD ) والحاسوب 

 لبيتية المتعلقة بالمنهج من خالل الواجبات ا تزويد الطلبة بالمعرفة .9

  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةبزيارة المكتبمطالبة الطالب  .3

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

 واعداد التجارب العاملية بذلكدعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة  .5

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

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

 وطيفها وصفاتها وطبيعة االنبعاث الحاصل فيها.  النجوم خاصه بعمل واجبات  .7

  اعداد التجارب الخاصه بالنجوم .8
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 طرائق التقييم      

 

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 العملي( في الجانب Quizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .3

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

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

 النهائية

 
 والقيميةاالهداف الوجدانية  -ج

 وبذل الجهود الممكنة للحصول على المعرفة االكاديمية  حث الطلبة على االلتزام والمواظبة -0ج

 التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية -9ج

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

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

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

 الجيدالمثاليالقيم الجامعية والسلوك  صقل شخصية الطالب على اكتساب  -6ج

عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائما" بأمانة و أخالق في كل 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  .0

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

 العلمي 

 تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق علمية التي  لعمليمتنوعة بالجانب اعطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

لالجرام السماوية واللمعانية وقياس المسافات  لفهم ظواهر االشعاع  اعداد التجارب الخاصه بالنجوم   .4

ورصد الكواكب ضمن النظام الشمسي  حركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء النجميولفهم تركيب 

 واعمار النجوم وحساب كتلها قوانين فيزياء النجوم.وكذلك  وخارجه
 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 . 

 متنوعة  بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 9

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

   العمليتقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية بجانبيها  .4
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 بنية البرنامج  -01

 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

  الثانيةالمرحلة 

 عملي نظري   الفصل االول()

 AS 213 Stellar Physics Lab   9 

 

 

 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

 

 

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

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -0د

 العلمية للطلبة تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية -9د

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 ددةمح 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 الالزمةوالمعرفة 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 ومناقشتها  تنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم   -9د

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -11د

 و على الظواهر الفلكية والنجوم وطبيعة طيفها تعريف الطالب على تجارب النجوم -11د
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 بنية المقرر .11

 Stellar Physics / الفصل  االول
   4المرحلة الثانية / عدد الساعات العملي 

 

 اسم الوحدة / أو الموضوع التعلم المطلوبةمخرجات  الساعات األسبوع

 طريقة التعليم

اضافه الى التجارب 

 المقرره
 طريقة التقييم

1 

4 

 

 Introduction  شاشة العرض ولوحة

التعلم   ) السبورة(+ 

استخدام منصفة الصفوف 

 Googleااللكترونية 

glassrom 

    االمتحانات 

 والواجب البيتي

2 

4 

You should also be 

able to first 

determine the ages 

of different clusters 

of stars, and second, 

compare the age of 

different clusters 

  1 : Determining the 

Age of Open Star 

Clusters  

شاشة العرض ولوحة 

التعلم   ) السبورة( + 

استخدام منصفة الصفوف 

 Googleااللكترونية 

glassrom 

  االمتحانات 

 والواجبات البيتية

3 

4 

To display the 

Hertzsprung–Russell 

(H–R) diagrams of 

star clusters 

 

 

 

 2:  Hertzsprung - 

Russell Diagram and 

the Stellar Evolution.  

 

شاشة العرض ولوحة 

 التعلم   ) السبورة(

  االمتحانات 

 والواجبات البيتية

 

4 

4 

The main goal of 

this experiment is to 

learn how to use a 

simulated 

photometer to 

measure the apparent 

UBV magnitudes of 

stars in a cluster to 

calculate the color 

index of the cluster 

  3 : Photometry of a 

Star Cluster 

شاشة العرض ولوحة 

التعلم    ) السبورة( + 

استخدام منصفة الصفوف 

 Googleااللكترونية 

glassrom  االمتحانات  

 والواجبات البيتية

5 

4 

This experiment 

demonstrates how 

information about 

stars can be directly 

observed by 

changing their orbit 

on a light curve 

  4 : Eclipsing Binary 

Stars 

شاشة العرض ولوحة 

التعلم    ) السبورة(+ 

استخدام منصفة الصفوف 

 Googleااللكترونية 

glassrom 

  االمتحانات 

 والواجبات البيتية

6 

4 

The main goal of 

this experiment is to 

measure: 

1. The sidereal 

rotation period 

of the sun. 

2. The synodic 

period of 

  5 : Solar Rotation  شاشة العرض ولوحة

التعلم    ) السبورة( + 

استخدام منصفة الصفوف 

 Googleااللكترونية 

glassrom  
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 الكتب المقررة المطلوبة -1

 Laboratory Experiments in Astronomy for 
Undergraduate Students 

  “Astrophysics in a Nutshell” (Dan Maoz, 
Princeton). This is formally the “course text”. It is a 
concise introduction, at a level comparable to or 

slightly lower than the lectures. If you understand 
everything in this book by the end of the class, you’ll be in 
good shape! 

 “Advanced Astrophysics” (Neb Duric, Cambridge). 
This is a good text, which focuses on the basic physics of 
astrophysics. The level is generally 
higher than that of the class. I recommend this text if you 
would like to understand more deeply topics we discuss 
in class. 

  “An Introduction to Modern Astrophysics” (Bradley 

rotation of the 

Sun. 

 

7 

4 

The main goal is  to 

determine the mass 

of Jupiter using 

Kepler’s third law. 

  6 : Calculating the 

Mass of Jupiter 

Using Kepler’s 

Third Law 

شاشة العرض ولوحة 

التعلم   ) السبورة( + 

استخدام منصفة الصفوف 

 Googleااللكترونية 

glassrom 

  االمتحانات 

 والواجب البيتي

8 

4 

Your goal in this 

Exp. Is to study the 

spectral 

classification  of 

stars 

 

 7 :   Spectral 

Classification of 

Stars  

 

شاشة العرض ولوحة 

التعلم    ) السبورة(+ 

استخدام منصفة الصفوف 

 Googleااللكترونية 

glassrom 

  االمتحانات 

 والواجبات البيتية

9 

4 

The main goal of 

this Exp. is to study 

the birth and dying 

of star. 

8 :  Dying Stars and 

the Birth of the 

Elements  

  

شاشة العرض ولوحة 

التعلم   ) السبورة( + 

استخدام منصفة الصفوف 

 Googleااللكترونية 

glassrom 

  االمتحانات 

 والواجبات البيتية

11- 

 

 Solve Problems 

 

  

12+11 

 

 Final Exam.  First 

Semester. 
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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(

• “The formation of Stars”, Stahler & Palla (Wiley-VCH) 
Covers all the topics of this lecture 
• “Protostars and Planets V”, Bo Reipurth, David Jewitt, 
und Klaus Keil (Univ. of Arizona Press) 
A collection of review articles on recent progress in star 
formation research. 
(many chapters available on astro-ph) 
• “The Origins of Stars and Planetary Systems” , Eds. C.J. 
Lada & N.D. Kylafis (Kluwer Academic Press) 
http://www.cfa.harvard.edu/events/1999/crete/ 
• “Accretion processes in star formation”, L. Hartmann 
(Cambridge) 

 

الكتب والمراجع التي يوصى  -ا

)المجالت العلمية    بها

   التقارير .....(

• “The Physics of interstellar dust”, E. Krügel (Series in 
Astronomy and Astrophysics - Bristol) 
• “The Physics and Chemistry of the interstellar medium”, 
A. G. G. M. Tielens (Cambridge Univ. Press) 
• “Physical processes in the interstellar medium”, L. 
Spitzer (Wiley-VCH) 
• “An introduction to star formation”, Ward-Thompson & 
Whitworth (Cambridge Univ. Press) 

ومواقع  االلكترونية  المراجع -ب

 االنترنت......
 الموثوقة بها  للمادة العلمية االلكترونية  المراجع استخدام - 

 الموقع العلمي لوكالة ناسا الفضائية . -

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

 

االطالع واالستخدام المستمر لتقنية المعلومات واستخراج الكتب االلكترونية الرصينة  -

والحديثة وتحديث المفردات والمقررات سنويا بما يضمن مواكبة التطور الكبيرالحاصل 

استحداث التجارب العلمية الخاصة بالنجوم. المناقشة الفلك وموضوع النجوم كذلك  في 

 وربية من اجل تطوير المنهجمع اساتذه الجامعات اال
  

 
 
 

 



 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:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2019تاريخ 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 

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

 الثانيةالسنة /
AS 214 

Astronomical 

Imaging \ 

 عملي

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

 عمليتصوير الفلكي  Astronomical Imaging  لمادة / وصف المقرر

  د. االء فاضل احمد  -3د. احمد عبد الرزاق   -2د. سلمان زيدان - اسم التدريسي/ 

 د. انس -4

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
AS 214 \ Astronomical Imaging عملي 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الكتروني

 الفصل / السنة .5
 فصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
  عمليساعة 30   

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
1/10/2019 

 أهداف المقرر .8

في مجال علوم الفلك والفضاء يمتلكون مهارات علمية نظرية وعملية لغرض تلبية  .اعداد خريجين متخصصين1-
 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

ل على تحقيق الجودة التعليمية واالعتماد االكاديمي من خالل تطوير وتحديث المناهج لتالئم التطور العلمي .العم3
 الحديث

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

 البرنامج.
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الخطط المتكاملة للمنظمات التي يشرفون عليها والتي تساعد في اتخاذ القرارات .إعداد المالكات العلمية المؤهلة لوضع  -5

 الصحيحة.

 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

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

 التلسكوبات الفلكية الغراض الرصد الفلكيفهم في كيفية استخدام  لبة من الحصول علىطتمكين ال -4أ

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

 والفضاء.
علم الكون ونشوء وتطورالمجرات والنجوم مادة مابين النجوم  ان يستطيع الطالب التعرف على -6.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 ينتحس .4
 دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل توفير امسيات رصد فلكية على مدار السنة الدراسية .5
بة وتطبيقها عمليا واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعو 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
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 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1

 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظري والعمليQuizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .3

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

 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

حيث يتصرف دائما" بأمانة و أخالق في عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بوتطوير 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   

 او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضية خالل المحاضرةالطلبة 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
 استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  .4

حركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء ولالجرام السماوية لفهم تركيب واللمعانية وقياس المسافات 

 ورصد الكواكب ضمن النظام الشمسي وخارجه النجمي
 روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام بةالطل 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 والعملي .4

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

 

 

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

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د

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

تشجيع الطلبة على االلتزام و المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية  -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 لطلبةا 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

 الالزمةوالمعرفة الفكرية والشخصية وصقل المعلومات 

 القدرة على أدارة وتقسيم الوقت والبرامج والبيانات المتعلقة بالموضوع -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 االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتهاتنبيه الطالب على  -9د

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -10د

-    

 بنية المقرر .10

  -التصوير الفلكي   ثانيالفصل  ال

  الثانية(المرحلة ا2)العملي

 

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
 

توزيع الطالب على تجارب 

 المختبر

 السجالت 
 

2 

2 

 التجربة االولى

 

 

 

1- Telescope 

type 

استخدام 

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية
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3 

الثانيةالتجربة  2  
2- The depth 

of field  

استخدام 

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية
4 

الثالثةالتجربة  2  
3- Imaging 

errors 

 

استخدام 

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية
5 

رابعةالتجربة ال 2  

4- The 

primary 

aberrations 

استخدام 

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية
6 

  مراجعة 2
استخدام 

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا

 

7 

2 

استخدام   امتحان عملي اول

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا

 

8 

الخامسةالتجربة 1  
5- Some 

Methods of 

optical testing  

استخدام 

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية
9 

السادسةالتجربة  2  6- Telescope 

Mount Types  

استخدام 

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية
10 

بعةالتجربة السا 2  

7- CCD 

definition and 

work 

استخدام 

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية
11 

  مراجعة 2
استخدام 

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا

 

12 

ثامنةالتجربة ال 2  
8- Charged 

coupled device 

استخدام 

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا

االمتحانات 

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية
13 

  مراجعة 2
استخدام 

التجارب 

 العلمية
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 الكتب المقررة المطلوبة -1

 1 Astronomy  

By: seeds 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1-"The Electric universe" 

David Talbot  

 2-"Introduction to Cosmology "" 

Barbara Ryden ,2006 

 Tatarewicz ،"The  Joseph N. (1998).3 

Hubble Space Telescope Servicing 

. In MackMission" ،From  Pamela E.

Engineering Science to Big Science. 

NASA.  

 
 

 الكترونيا

14 

ثاني عملي امتحان 2   
استخدام 

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا

 

15 

شامل لكل التجارب  امتحان 2   

استخدام 

التجارب 

 العلمية

 الكترونيا
 

http://history.nasa.gov/SP-4219/Chapter16.html
http://history.nasa.gov/SP-4219/Chapter16.html
http://history.nasa.gov/SP-4219/Chapter16.html
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    والمراجع التي يوصى بهاالكتب  -ا

   )المجالت العلمية، التقارير،.....(

1-"The Electric universe" 

David Talbot  

 2-"Introduction to Cosmology "" 

Barbara Ryden ,2006 

3-  ،Lyman S. (March 1999). 

"History of the Space Telescope". 

  

 

ومواقع  االلكترونية  المراجع -ب

 االنترنت......
 للجزء النظري والعملي االلكترونية  المراجع تم استخدام

 

 

 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 بالفضاء والتصوير الفلكي.

 



 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
 1/10/2020 تاريخ 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 انًنهح

 َشخً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشخاث انتعهى انفشدَت ين انبشنايح انخاضعت نهتقُُى

 يخشخاث انتعهى انًطهىبت ين انبشنايح 

انسنت / 

 انًستىي
 اسى انًقشس سيز انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشنايح
االهذاف انىخذانُت 

 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

 انثانُت
AS 201 

Celestial 

Mechanics 
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٍ
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 نًىرج وصف انًقشس

 انًُكانُك انسًاوٌنًادة /  وصف انًقشس

 عبذانشحًن حسُن صانحأ. د. اسى انتذسَسٍ/ 

نًىرج وصف انًقشس ين قبم يذسس انًادة باالستفادة ين ان هزا ****يالحظت هايت// ًَهئ

  فقشاث نًىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 انًؤسست انتعهًُُت .1
 و١ٍخ اٌؼٍَٛ - عبِؼخ ثغذاد

 / انًشكز عهًٍانقسى ان .2
 لغُ اٌفٍه ٚاٌفعبء

 اسى / سيز انًقشس .3
 انًُكانُك انسًاوٌ 

 أشكال انحضىس انًتاحت .4
 ِؾبظشاد ػ١ٍّخ رخصص١خ ؽعٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ

 انفصم / انسنت .5
  9191-9109األٚي/ 

 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6
 عبػخ ٔظشٞ  45

 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7
0 /01 /9191 

 أهذاف انًقشس .8

ٚػ١ٍّخ ٌغشض اػذاد خش٠غ١ٓ ِزخصص١ٓ فٟ ِغبي ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفعبء ٠ّزٍىْٛ ِٙبساد ػ١ٍّخ ٔظش٠خ .1

 . اٌجٍذ ٚثٕبء٠غبّْ٘ٛ فٟ خذِخ  ثىٛادس راد وفبءح ػب١ٌخاٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ االخشٜ اؽز١بعبد رٍج١خ 

اٌؼ١ٍّخ اٌزخصص١خ عٛاء فٟ اٌمغُ أٚ ِٓ خالي اٌّشبسوخ ِغ اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ  .أعشاء اٌجؾٛس2

 االخشٜ ٌغشض اٌّغبّ٘خ فٟ سفذ ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفعبء ِٚٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ فٟ ٘زا اٌّغبي.

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

 ٚاٌغبِؼبد ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌج١ئخ ٚٚصاسح اٌشجبة ٚعٍطخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ٚاٌؼغىشٞ  

مبرهناً يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

لك دراسة وفهم الحقائق العلمية المتعلقة بعلوم الفلك والفضاء بجانبيها النظري والعملي, ومواكبة التطورات العلمية السريعة في مجال الف
يمتلكون مهارات علمية وعملية رصينة لغرض رفد المؤسسات والدوائر العلمية والوزارات المختلفة والفضاء, والعمل على اعداد طلبة 

خدمة بناء و في بالخريجين للعمل في ميادين البحث العلمي والتعليم من اجل لعب دور فاعل في قيادة المجتمع والمساهمة الفعالة 
 نا العزيز        التنمية في بلد
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 اٌّغزمجً اٌّز١ّض٠ٓ فٟ ٘زا اٌّغبي ١ٌىٛٔٛا اػعبء ١٘ئخ رذس٠غ١خ فٟاٌطٍجخ رشغ١غ .4

ِٓ خالي رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش إٌّب٘ظ ٌزالئُ اٌزطٛس  ٟٚاالػزّبد االوبد٠ّاٌزؼ١ّ١ٍخ رؾم١ك اٌغٛدح .اٌؼًّ ػٍٝ 5

 اٌؼٍّٟ اٌؾذ٠ش

 وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى انًقشسيخشخاث  .9

  االهذاف انًعشفُت -أ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّجبدئ ٚاألعظ اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠بد اٌخبصخ ثؼٍُ  -0أ

 اٌفٍه ٚاٌفعبء.      

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ فُٙ ٌٍّٛاظ١غ اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزمذِخ فٟ اخزصبص اٌفٍه  -9أ

 ٚاٌفعبء.

 ؼًّ اٌزٍغىٛثبد اٌفٍى١خ ثبٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ فُٙ ٌٍّجبدئ االعبع١خ ٌ -3أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ فُٙ فٟ و١ف١خ اعزخذاَ اٌزٍغىٛثبد اٌفٍى١خ الغشاض اٌشصذ اٌفٍىٟ. -4أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ فُٙ ٌألعظ اٌش٠بظ١خ ٚاٌّؼبدالد اٌخبصخ ثذساعخ ػٍُ اٌفٍه  -5أ

 ٚاٌفعبء.

رؼش٠ف اٌطبٌت ثى١ف١خ ا٠غبد اؽذا٠ضبد اٌغشَ اٌغّبٚٞ ٚرؾذ٠ذ ثؼذٖ ٚعشػزٗ ٚصخّٗ ٚوزٌه رؾ٠ًٛ   -6أ

 االؽذاص١بد اٌغّب٠ٚخ اٌّؼشٚفخ ف١ّب ث١ٕٙب

رّى١ٓ اٌطبٌت ػٍٝ ا٠غبد اٌىض١ش ِٓ اٌم١ُ اٌفٍى١خ اٌّّٙخ فٟ رؾذ٠ذ اٚلبد اٌصالح ٚاالٍ٘خ ِٚشالجخ  -7أ

 ؼط اٌخشائػ ثٙزا اٌخصٛصؽشوخ اٌىٛاوت ٚاٌمّش ٚإٌغَٛ ٚسعُ ث
  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

  ثبٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ زؾ١ًٍاٌزفى١ش ٚجخ ِٙبساد اٌٍاٌطاػطبء  - 0ة

  خ اٌزخصص١خاٌش٠بظ١اٌؾغبثبد زط٠ٛش اٌغبٔت اٌجشِغٟ ٚرزؼٍك ثجخ ِٙبساد ٍاٌطاػطبء  -3ة

 .اٌفٍه ٚاٌفعبءاخزصبص خجشاد ٔظش٠خ ٚرط٠ٛش ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ فٟ ػٍٝ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي  -4ة

ٚاٌّؼٍّبد اٌفٍى١خ  اٌّؼبِالد ثؼط ثؾغبة اٌخبصخِٙبساد اٌؼ١ٍّبد  اٌؾغبث١خ  ػٍٝ اٌطٍجخ رذس٠ت -5ة

 ٌٍذساعخ اٌالصِخ ٚاٌف١ض٠بئ١خ

 

 طشائق انتعهُى وانتعهى      

رزطٍت  ٚاٌفعبء ِٛاظ١غ رزؼٍك ثؼٍَٛ اٌفٍهرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبش١خ خالي اٌّؾبظشاد ٌّٕبلشخ  .1

 اٌزفى١شٚاٌزؾ١ًٍ

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ ِزٕٛػخ رزطٍت رفغ١شاد ػ١ٍّخ رار١خ .2

 اغٕبء ِؼشفخ اٌطبٌت اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخصص١خ .3

 اعزخذاَ أعٍٛة اٌؼصف اٌزٕٟ٘ ٌغشض رط٠ٛش ٚرؾف١ض اٌفىش االثذاػٟ ٌٍطٍجخ .4

 ٚسفؼٙب فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ٌٗ . ٚاٌٛاعجبد االعئٍخؽً .5

 فزؼ ثبة إٌّبلشبد اٌّغزّشح ٚغشػ االساء ثّٕزٙٝ اٌؾش٠خ ػجش اٌصف. .6

 .اٌؼٍّٟ ٚاٌّٛاظ١غ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼبِخ ٚاٌخبصخ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبالعبع١بد  .7

 ٚخفب٠ب اٌىْٛ اٌطج١ؼخ أعشاس ِؼشفخ فٟ اٌؼ١ّك اٌزفى١ش ٔؾٛ دفؼُٙ ؽ١ش ِٓ اٌطٍجخ شخص١خ رط٠ٛش .8

 

 طشائق انتقُُى      

 

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمص١شح اٌشف١ٙخ ٚاٌزؾش٠ش٠خ .1

 اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخصص١خ .2
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  ػشض اٌغّٕبساد ِٕٚبلشزٙب .3
 ذس٠ت ػٍّٟ ثّٛاظ١غ إٌّٙظ اٌّمشساٌزٟ رغبُ٘ ثض٠بدح اٌزٛاصً اٌؼٍّٟ ٚاٌّٙبسارٟ ٌٍطبٌتاعشاء ر  .4

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

 االِزؾبٔبد اٌفص١ٍخ .8

 
 االهذاف انىخذانُت وانقًُُت -ج

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙظ اٌؾفع اٌزم١ٍذٞ-0ط

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

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

 اٌّضبٌٟ اٌغ١ذصمً شخص١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزغبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌغٍٛن   -6ط

ػاللبرٗ ِغ صِالئٗ ٔؾٛ األفعً ثؾ١ش ٠زصشف دائّب" ثأِبٔخ ٚ أخالق فٟ وً ٚرط٠ٛش لذسح اٌطبٌت  -7ط

 اصٕبء اٌزٛاعذ فٟ اٌغبِؼخ ٚثؼذ٘برؼبِالرٗ 

ثبٌٕغجخ الخزصبصٗ ِٚذٜ االعزفبدح ِٕٙب اٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء اٌذساعخ رؼش٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌّبدح  -8ط

  ثؼذ اٌزخشطٌّشؽٍخ ِب 

 طشائق انتعهُى وانتعهى   

رزطٍت  ٚاٌفعبء رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبش١خ خالي اٌّؾبظشاد ٌّٕبلشخ ِٛاظ١غ رزؼٍك ثؼٍَٛ اٌفٍه .5

 اٌزفى١شٚاٌزؾ١ًٍ

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ ِزٕٛػخ رزطٍت رفغ١شاد ػ١ٍّخ رار١خ .6

 اغٕبء ِؼشفخ اٌطبٌت اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخصص١خ .7

 أعٍٛة اٌؼصف اٌزٕٟ٘ ٌغشض رط٠ٛش ٚرؾف١ض اٌفىش االثذاػٟ ٌٍطٍجخ اعزخذاَ .8

 ٚسفؼٙب فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ٌٗ . ٚاٌٛاعجبد ؽً االعئٍخ.5

 فزؼ ثبة إٌّبلشبد اٌّغزّشح ٚغشػ االساء ثّٕزٙٝ اٌؾش٠خ ػجش اٌصف. .6

 

 

 

 

 بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انًنقىنت ) انًهاساث األخشي انًتعهقت انتأهُهُت انًهاساث  انعايت و -د 

  رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ ---0د

 رض١ّٓ دٚس اٌؼٍّبء االخش٠ٓ ٚثبٌزبٌٟ دػُ ٚرط٠ٛش اٌشخص١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ -2د

ِّٚٙب اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ عٛاء فٟ اٌغٛأت إٌظش٠خ اٚ اٌؼ١ٍّخ  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
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 : انًُكانُك انسًاوٌبنُت انًقشس .11

 اٌغبػبد ألعجٛعا
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

0 3 

celestial Mechanic      

The motion 

in plane and 

in space 

 

والط سَٚ 

وزٌه  اٌضَٚ 

ٌٚٛؽخ ١ِزٕه 

   اٌصف 

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعت 

 اٌج١زٟ

9 3 

celestial Mechanic *Newton's laws 

and Universal 

gravitation law . 

 شبشخ اٌؼشض

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

 ) اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ

3 3 

celestial Mechanic    المواقيت والتواريخ

المواقيت  

 وتحويالتها

التحويالت بين  

الوقت والتأريخ و التأريخ 

 *   الجولياني

Applications 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

 ) اٌغجٛسح(

والط سَٚ 

وزٌه  اٌضَٚ 

١ِزٕه 

ِٕٚصبد 

 اٌزٛاصً 

إٌّبلشخ 

اٌصف١خ 

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ

4 3 

celestial Mechanic *    إلحداثيات السماوية

االحداثيات  
االفقية و و االستوائية,

اإلحداثيات الديكارتية

  

 شبشخ اٌؼشض

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

 () اٌغجٛسح
 ومناذج

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚإٌّبلشخ 

 اٌصف١خ

5 3 

celestial Mechanic التحويالت بين اإلحداثيات 
*. 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

 ) اٌغجٛسح(
 ومناذج وفيدو

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ

6 3 

celestial Mechanic  تحويل االحداثيات االستوائية
 الى االفقية وبالعكس

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

 ) اٌغجٛسح(
 ومناذج وفيدو

إٌّبلشخ 

اٌصف١خ 

 ٚاالِزؾبٔبد

7 3 

celestial Mechanic   رصد السماء

-1واستخدامه لحساب : 

نصف قطر األرض  

 تطبيقات  

الرصد   التأريخ والوقت 

 تطبيقات

 اٌؼشضشبشخ 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

االِزؾبْ   )اٌغجٛسح(

ٚإٌّبلشخ 

 اٌصف١خ

8 3 

celestial Mechanic  

الموضع واالتجاه 

تطبيقات الرصد 

حل مسائل  

شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

 ) اٌغجٛسح(

 ٚاٌصف 

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعت 

 اٌج١زٟ
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 انبنُت انتحتُت  .11

  اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -0

  اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس( -9
 )احملاضرات ) كل ما يكتب ويرسم  على السبورة وكل ما يقال (. -0

9- Astronomy principles and practice by A 

E Roy and D Clarke. 

   
 

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....(
 9113امليكانيك د. عبدالرمحن حسني صاحل  و د أنور ذيب  فيزياء 

 *Text book on spherical astronomy. By Smart 

W.M. 

 *Astronomical formations for calculators. By 

  مراجعة ومناقشة وامتحان

9 3 

celestial Mechanic  Calculate the 
Sun and the 

Moon 
position      

 شبشخ اٌؼشض

ّٚٔبرط 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

 ) اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ

01 3 

celestial Mechanic Calculate the 

distance between 

the two body on 

the Earth surface  

اٌؾبعجخ 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

 ) اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ

00 3 

celestial Mechanic  حساب مواقيت الشروق
  والغروب

  

اٌؾبعجخ 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

 ) اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ

09 3 

celestial Mechanic The Moon orbit 

and the months 
االِزؾبٔبد  السبورة ومناذج

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ

03 3 

celestial Mechanic The Solar and 

Lunar eclipse 

 شبشخ اٌؼشض

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

 ) اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ

04 3 

celestial Mechanic Exam.  First 

Semester.      

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ
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Meeus J 

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.
. 

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

االغالع ٚاالعزخذاَ اٌّغزّش ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاعزخشاط اٌىزت االٌىزش١ٔٚخ اٌشص١ٕخ ٚاٌؾذ٠ضخ 

 ػٍُ اٌفٍهٚرؾذ٠ش اٌّفشداد ٚاٌّمشساد ع٠ٕٛب ثّب ٠عّٓ ِٛاوجخ اٌزطٛس اٌىج١شاٌؾبصً  فٟ 

 (.High Energy Astrophysical) ٚ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  
 2020-2019 للعام الدراسي

 بغداد:   اجلامعة 
 العلوم:  ة /املعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2019اتريخ 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 

 المرحلة الثانية
1010AS210 أساسي الفيزياء الحديثة + + + + + + + + + + + + + + + + 
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 نموذج وصف المقرر

 الذرية الفيزياءلمادة /  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

   AS 210 / (نظري) الحديثةالفيزياء  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 

 .تدريسية في المستقبلالمتميزين في هذا المجال ليكونوا اعضاء هيئة 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 لبة من الحصول علىطتمكين ال -1أ

       .والفضاء

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

 الفلك والفضاء.علم 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 

 لفريدالنظريات والقوانين التي وضعت على هذا االساس العلمي ا
 

  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  
The Special theory 

of Relativity 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

2 2  

Newtonian 

relativity; Inertial 

Systems 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

3 2  

Newtonian 

Transformation 

(Galilean 

Transformation) 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

4 2  

Fundamental 

Postulate of 

Einstein's Special 

Theory of relativity 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

5 2  

The Einstein - 

Lorentz 

Transformation 

 التعلملوحة  استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

6 2  

Relativity Length 

(Length 

Contraction) 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

7 2  Time Dilation 
 التعلملوحة  استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

8 2  

The relativistic 

Velocity 

Transformation 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

9 2  Relativistic Mass 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

10 2  

Rest Energy, 

Kinetic Energy, and 

Total energy 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

11 2  
Discovery of X-

rays 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

12 2  
Production of X-

Rays 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

13 2  
Diffraction of X-

Rays 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

14 2  
Absorption of X-

Rays 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية
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15 2  
Refraction of X-

Rays 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

16 2  Compton Effect 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

17 2  
Photo Electric 

Effect 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

18 2  Pair Production 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 الذريـــــــــــة )الجزء األول(الفــــــــــيزياء  -

 د. طالب ناهي الخفاجي، د. عباس حمادي، د. هرمز موسى   

 الفــــــــــيزياء الذريـــــــــــة )الجزء الثاني( -

 د. طالب ناهي الخفاجي، د. عباس حمادي، د. هرمز موسى  

 الفيزياء الحديثة -

 د. محمد أحمد الجبوري  

 )المصادر(المراجع الرئيسية  -2

- Introduction to Atomic and Nuclear Physics 

Henery Semat & John R.Albert 

- Physics of the Atom 
M. Russell Weher & James A.Richard 

- Introduction to Atomic Physics 

M. Russell Weher & James A.Richard 

- Nuclear Physics 

I. Keplan 

بها الكتب والمراجع التي يوصى  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

 ،.....الخ.

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
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  وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
  جـــــهاز الشإـــــراف والتقـــويم العلــمي

 دائرة ضمان الجودة والعاتماد الكأاديمي

         

استمارة وصف البرنامج الكأاديمي
للكليات والمعاهد للعام الدراسي

2019-2020
بغدادالجامعة   : 

العلومالكلية /المعهد :  
الفلك والفضاءالقسم العلمي   : 

27/02/2020تاريخ ملء الملف :  

     التوقيع :التوقيع :
اسم رئيس القسم :

أ.م.د.احمد عابد الرزاق سلمان
     اسم المعاون العلمي :أ.

م. د. خالد جابر كأاظم
    التاريخ :التاريخ :   

دقـق الملف من قبل 
شإعبة ضمان الجودة والداء الجامعي

اسم مدير شإعبة ضمان الجودة والداء الجامعي:
                 التاريخ     /     /

التوقيع
مصادقة السيد العميد



المنهج   مهارات مخطط

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

البرنامج     من المطلوبة التعلم مخرجات

السنة /
المقرر المستوى المقرر رمز أساسياسم

اختياري  أم

المعرفية  المهاراتية الهداف الهداف
بالبرنامج  الخاصة

الوجدانية  الهداف
والقيمية

والتأهيلية   العامة المهارات
المنقولة

المتعلقة(   الخرى المهارات
التوظيفوالتطور   بقابلية
الشخصي)

4أ3أ2أ1أ
ب
1

ب
2

ب
3

ب
4

ج
1

ج
2

ج
3

ج
4

4د3د2د1د

الدراسي  العام
2020-2019

الثانية  المرحلة
الفصل(

الثاني)

عددي  تحليل
Numerical
analysis 

اساسي





المقرر   وصف نموذج

لمادة   /  المقرر Numerical analysis   وصف

  / التدريسي  .   اسم عكيب.  كسار عماد د م

ومخرجات          المقرر خصائص لهم اا مقتضي اا إيجاز هذا المقرر وصف يوفر
حقق           قد كأان إذا عاما اا مبرهن تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم

     . وبين      بينها الربط من ولبد المتاحة التعلم فرص من القصوى الستفادة
. البرنامج  وصف

التعليمية .1 بغداد المؤسسة جامعة

المركز  / .2 العلمي والفضاء  /    القسم الفلك قسم العلوم كلية

المقرر /  .3 رمز Numerical analysisاسم

المتاحة  .4 الحضور الكتروني  أشكال )حضور تخصصية (   علمية محاضرات اسبوعي

السنة / .5 الدراسي   /   الفصل العام الول الدراسي 2020-2019الفصل

6.( الكلي   ( الدراسية الساعات الكلي     /    (1عدد الساعات عدد السبوع في نظري )15ساعة ساعة 

الوصف    .7 هذا إعداد 27/02/2020تاريخ

المقرر .8 أهداف

و            العددي التحليل لمادة الساسية المبادئ دراسة هو المقرر من الرئيسي الفلك     الغرض قسم في الطالب تعريف
والفضاء               الفلك بعلم العلقة ذات متنوعة علمية مسائل حل في الخوارزميات استخدام إلى الحاجة والفضاءبمدى

الخوارزميات               هذه استخدام على وتدريبه التحليلية بالطرائق حلها المستحيل من أو الصعب من يكون عندما
المطروحة     للمسائل تقريبية حلول .ليجاد

والتقييم     .9 والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات



المعرفية-    الهداف أ
الفلك-              1أ بعلم الخاصة والنظريات العلمية والسس للمبادئ والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين

والفضاء.      
.2أ والفضاء-               الفلك اختصاص في والمتقدمة الحديثة العلمية للمواضيع فهم على الحصول من الطلبة تمكين
.- 3أ والفضاء              الفلك علم بدراسة الخاصة والمعادلت الرياضية للسس فهم على الحصول من الطلبة تمكين
الصور-             .4أ تمثيل طريقة و والترددي التصويرالفضائي أنظمة و الصورالفضائية بمعالجة الطلبة تعريف

  
بالمقرر -       الخاصة المهاراتية الهداف ب

وعملية-       1ب نظرية تخصصية علمية مهارات الطلبة اعطاء
والعملي-         2ب النظري بالجانب والتحليل التفكير مهارات الطلبة اعطاء
التخصصية-           3ب الرياضية والحسابات البرمجي الجانب بتطوير تتعلق مهارات الطلبة اعطاء
على      -4ب الحصول من الطلبة في      تمكين التعليم مهارات وتطوير نظرية .خبرات والفضاء   الفلك اختصاص
وتحليلها-             5ب البيانات مع والتعامل الجداول وتنظيم وعمل والكتابة الطباعة مهارات على الطالب تعليم

ومثمر       وواضح بسيط باسلوب المحاضراتوالسيمنارات     وعرض
والتعلم         التعليم طرائق

1.) واستخدام          البيضاء السبورة خلل من الدراسية المواد وشرح (Power Pointتوضيح شاشات)    بواسطة
LCD)  (وData Show (

والعملي           .2 النظري الدراسي بالمنهج المتعلقة البيتية الواجبات خلل من بالمعرفة الطلبة تزويد
الكاديمية         .3 المعرفة على للحصول العلمية المكتبات بزيارة الطلب مطالبة
المختلفة             .4 اللكترونية المواقع زيارة على تشجيعهم خلل من للطلبة العلمية المعرفة ودعم وتوجيه تحسين
ليصال            .5 عمليا وتطبيقها الصعوبة حيث من بالمواضيع والسترسال اا نظري للموضوع والمتسلسل المبسط الشرح

الغرض            لهذا المناسبة الفيديوهات عمل المثال سبيل على ومنها واضح بشكل الفكرة
بعض             .6 تحويل يمكن وكيف المتنوعة التعليمية القسم بمواد الخاصة النظرية المفردات و المواضيع ترجمة

كبيرة         وتعلمية علمية فائدة ذات حاسوبية برامج الى المعالجات
للطالب     .7 التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير

التقييم        طرائق
المباشرة    .1 الشفهية السئلة طرح
اليومية   .2 والواجبات التقاريرالعلمية
القصيرة   (.3 اليومية والعملي)    Quizالمتحانات النظري الجانب في
درجات         .4 ووضع النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف

العلمية    وللتقارير البيتية للواجبات
الصحيح            .5 العلمي الحل على الطالب لتقوية فصل كل نهاية في متنوعة مسائل وضع

بالموضوع        الصلة ذات والفيزيائية الرياضية المعادلت اشتقاق وكيفية
6.  ( الجانب  (     في المتعددة والخيارات المتنوعة السئلة ذات الشهرية المتحانات

والعملي  النظري
النهائية   .7 الفصلية المتحانات



والقيمية-    الوجدانية الهداف ج
والمواظبة    - 1ج اللتزام على الطلبة الكاديمية        حث المعرفة على للحصول الممكنة الجهود وبذل
العلمية-           2ج المادة تقبل على تحفيزهم لغرض الطلبة مع والبناء اليجابي التفاعل
التقليدي-             3ج الحفظ منهج عن والبتعاد الهادف العلمي والبحث التفكير تطوير على الطلبة تشجيع
للطلبة-         4ج المعرفي الفق لتوسيع النترنيت في البحث مهارات تطوير
الذهني-          5ج العصف استخدام خلل من الموهوبين للطلبة البداعية الفكار تطوير
المثالي-           6ج الجيد والسلوك الجامعية القيم اكتساب على الطالب شخصية صقل
"      7ج تعاملته-            كل في أخلق و بأمانة دائما يتصرف بحيث الفضل نحو معزملئه الطالبوعلقاته قدرة تطوير

وبعدها     الجامعة في التواجد اثناء
منها-              8ج الستفادة ومدى لختصاصه بالنسبة الدراسة اثناء له المعطاة العلمية المادة باهمية الطالب تعريف

التخرج    بعد ما لمرحلة
والتعلم      التعليم طرائق

الرياضية         .1 العلمية المسائل لحل المختبر او المحاضرة خلل الطلبة مشاركة
العلمي             .2 والتحليل التفكير على الطلبة لتشجيع المحاضرة خلل التفكيرية الشفهية السئلة من مجموعة طرح
علمية            .3 بطرق ذاتية تفسيرات تتطلب والمختبري النظري بالجانب متنوعة بيتية واجبات الطلبة أعطاء
التعاون               .4 روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو الخوة بروح لللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية المثلة ضرب
5.. بالنفس              ثقته لتعزيز لزملئه الواجب من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب فرصة أعطاء

التقييم      طرائق
قصيرة.     (1 تحريرية يومية علمية)        Quizامتحانات مهارة تتطلب الخيارات متعددة اسئلة طريق عن
متنوعة.       2 علمية بأسئلة شفهية يومية امتحانات
للطلبة.        3 اليومية والنشاطات البيتية للواجبات درجات واعطاء تقييم
والعملي.             4 النظري بجانبيها التخصصية العلمية التقارير انجاز خلل من للطلبة درجات واعطاء تقييم
ومناقشتها.          5 تخصصية علمية سمنارات بعمل تكليفهم خلل من الطلبة تقييم
وفصلية.        6 شهرية امتحانات أجراء خلل من الطلبة تقييم
المادة.             7 بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على للطلع المكتبة يراجعون الطلبة جعل

الشخصي -      (        ). والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة الخرى المهارات المنقولة والتأهيلية العامة المهارات د
المجتمع-        1د الجماعيوخدمة العمل على الطلبة تحفيز
للطلبة         - 2د العلمية الشخصية وتطوير دعم وبالتالي الخرين العلماء دور تثمين
و-      3د اللتزام على الطلبة ومهما          تشجيع العملية او النظرية الجوانب في سواء العلمي البحث على المواظبة

وعسيرة     وصعبة قاسية الظروف كانت
الخلق          - 4د الرصين التفكير نحو دفعهم حيث من الطلبة شخصية البلد    تطوير وبناء خدمة في للمساهمة
او-               5د المصادر العنكبوتية، الشبكة في بالبحث التقارير لعداد الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع

المعتمدة        البحوث صياغة اسس وفق صياغته و المكتبة
والمعرفة-                 6د الراء الحواروتبادل ادارة و القيادة على تمكينهم و الواحد العمل فريق بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء

اللزمة     المعلومات وصقل والشخصية الفكرية
بالموضوع-         7د المتعلقة والبيانات الوقتوالبرامج وتقسيم أدارة على القدرة
وتأهيل-              8د وتطوير تحسين عملية في للمنهج وفهمه معرفته من الستفادة كيفية على الطالب تدريب

العلمي          تخصصه ضمن التخرج بعد الشخصي التطوير الطالبلغراض معلومات
العلمية-              9د امكاناتهم لتطوير ومناقشتها الشفوية اجاباتهم في الموجودة الخطاء على الطلب تنبيه
التوظيف-       10د الطالبلغراض لعداد الذاتية المهارات تشجيع

المقرر .10 بنية



   /   : الدراسي  العام الثاني الفصل الدراسي 2020-2019الفصل
الدراسي   المقرر العددي:   (اسم  )Numerical analysisمادةالتحليل

  : الثانية  المرحلة الدراسية المرحلة
 : السبوعية   الساعات السبوع     1عدد في نظري الكلي/    (ساعة الساعات )15عدد ساعة 

التعلم الساعاتالسبوع مخرجات
المطلوبة

أو  /  الوحدة اسم
الموضوع

التعليم  التقييم طريقة طريقة

العددي     11 التحليل عن مقدمة
Introduction to

Numerical analysis

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

21
لحل    التكرارية الطرق تعلم

اللخطية  المعادلت

Methods of Solving
a Nonlinear

Equation

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

31
طريقة   ومعرفة تعلم

Bisection Method
Bisection Method  و الحاسبة استخدام

والصفوف   العرض شاشة
اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

41
طريقة   ومعرفة تعلم

Newton Raphson
method

Newton Raphson
method

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

51
 False-Position
method ومعرفة  تعلم

طريقة
 

False-Position
method

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

61
الحسابية    المسائل بعض حل
ومناقشتها

 

Solving
assignments

problems

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

71
عن   Numericalمقدمة

Integration
  

Numerical
Integration

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

81
 Rectangular تعلم

طريقة   ومعرفة
Rectangular

method

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية



91
طريقة   ومعرفة تعلم

Trapezoidal
Trapezoidal Method

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

101
طريقة   ومعرفة تعلم

SimpsonSimpson method
و   الحاسبة استخدام

والصفوف   العرض شاشة
اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

111
المسائل    بعض حل

ومناقشتها   الحسابية

Solving
assignments

problems

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

121
حل    طرق عن مقدمة

التفاضلية  المعادلت

Methods for
ordinary differential

equations

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

طريقة   131 ومعرفة EulerEuler methodتعلم
و   الحاسبة استخدام

والصفوف   العرض شاشة
اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

141
طريقة   ومعرفة تعلم

Modified Euler
Modified Euler

method

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

151
 Runge-Kutta

method  ومعرفة تعلم
طريقة

Runge-Kutta
method

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

16
( الفصل    نهاية امتحان

الول  الكتروني (First Semester Exam)( الدراسي امتحان

التحتية  .11 البنية

المطلوبة  -1 المقررة -Elementary Numerical Analysis. “1الكتب

An Algorithmic Approach” by S D

Conte and C de Boor



2-( المصادر  ( الرئيسية Introduction to Numerical Analysis” byالمراجع
Arnold NeumaierA Brief Introduction to

Numerical Analysis” by Tyrtyshnikov
بها    أ) يوصى التي الكتبوالمراجع

 (.....    )، ،التقارير العلمية المجلت
A Brief Introduction to Numerical Analysis”

by Tyrtyshnikov

،مواقع  ب) اللكترونية المراجع
. ..... الخ  ، النترنيت

A Friendly Introduction to Numerical
Analysis” by Brian Bradie

الدراسي   .12 المقرر تطوير خطة
بما           -1 سنويا والمقررات المفردات وتحديث والحديثة الرصينة اللكترونية للكتب المستمر والستخدام الطلع

مجال       في الكبيرالحاصل التطور مواكبة Numerical analysisيضمن
مادة    -2 مناهج على Numericalالطلع  analysis      و العراقية الحكومية الجامعات في النظرية

الجنبية.



  وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
  جـــــهاز الشإـــــراف والتقـــويم العلــمي

 دائرة ضمان الجودة والعاتماد الكأاديمي

         

استمارة وصف البرنامج الكأاديمي
للكليات والمعاهد للعام الدراسي

2019-2020
بغدادالجامعة   : 

العلومالكلية /المعهد :  
الفلك والفضاءالقسم العلمي   : 

1/10/2020تاريخ ملء الملف :  

     التوقيع :التوقيع :
اسم رئيس القسم :

أ.م.د.احمد عابد الرزاق سلمان
     اسم المعاون العلمي :أ.

م. د. خالد جابر كأاظم
    التاريخ :التاريخ :   

دقـق الملف من قبل 
شإعبة ضمان الجودة والداء الجامعي

اسم مدير شإعبة ضمان الجودة والداء الجامعي:
                 التاريخ     /     /

التوقيع
مصادقة السيد العميد



المنهج   مهارات مخطط

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

البرنامج     من المطلوبة التعلم مخرجات

السنة /
المقرر المستوى المقرر رمز أساسياسم

اختياري  أم

المعرفية  المهاراتية الهداف الهداف
بالبرنامج  الخاصة

الوجدانية  الهداف
والقيمية

والتأهيلية   العامة المهارات
المنقولة

المتعلقة(   الخرى المهارات
التوظيفوالتطور   بقابلية
الشخصي)

4أ3أ2أ1أ
ب
1

ب
2

ب
3

ب
4

ج
1

ج
2

ج
3

ج
4

4د3د2د1د

الدراسي  العام
2020-2019

الثانية  المرحلة
الفصل(

الثاني)

عقدي    Complexتحليل
analysis 

اساسي





المقرر   وصف نموذج

لمادة   /  المقرر Complex analysis   وصف

  / التدريسي  .   اسم عكيب.  كسار عماد د م

ومخرجات          المقرر خصائص لهم اا مقتضي اا إيجاز هذا المقرر وصف يوفر
حقق           قد كأان إذا عاما اا مبرهن تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم

     . وبين      بينها الربط من ولبد المتاحة التعلم فرص من القصوى الستفادة
. البرنامج  وصف

التعليمية .1 بغداد المؤسسة جامعة

المركز  / .2 العلمي والفضاء  /    القسم الفلك قسم العلوم كلية

المقرر /  .3 رمز Complex analysisاسم

المتاحة  .4 الحضور الكتروني  أشكال )حضور تخصصية (   علمية محاضرات اسبوعي

السنة / .5 الدراسي   /   الفصل العام الثاني الدراسي 2019-2020الفصل

6.( الكلي   ( الدراسية الساعات الكلي     /    (1عدد الساعات عدد السبوع في نظري )15ساعة ساعة 

الوصف    .7 هذا إعداد 27/02/2020تاريخ

المقرر .8 أهداف

و            العقدي التحليل لمادة الساسية المبادئ دراسة هو المقرر من الرئيسي الفلك     الغرض قسم في الطالب تعريف
والفضاء               الفلك بعلم العلقة ذات متنوعة علمية مسائل حل في الخوارزميات استخدام إلى الحاجة والفضاءبمدى

الخوارزميات               هذه استخدام على وتدريبه التحليلية بالطرائق حلها المستحيل من أو الصعب من يكون عندما
المطروحة     للمسائل تقريبية حلول .ليجاد

والتقييم     .9 والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات



المعرفية-    الهداف أ
الفلك-              1أ بعلم الخاصة والنظريات العلمية والسس للمبادئ والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين

والفضاء.      
.2أ والفضاء-               الفلك اختصاص في والمتقدمة الحديثة العلمية للمواضيع فهم على الحصول من الطلبة تمكين
.- 3أ والفضاء              الفلك علم بدراسة الخاصة والمعادلت الرياضية للسس فهم على الحصول من الطلبة تمكين
الصور-             .4أ تمثيل طريقة و والترددي التصويرالفضائي أنظمة و الصورالفضائية بمعالجة الطلبة تعريف

  
بالمقرر -       الخاصة المهاراتية الهداف ب

وعملية-       1ب نظرية تخصصية علمية مهارات الطلبة اعطاء
والعملي-         2ب النظري بالجانب والتحليل التفكير مهارات الطلبة اعطاء
التخصصية-           3ب الرياضية والحسابات البرمجي الجانب بتطوير تتعلق مهارات الطلبة اعطاء
على      -4ب الحصول من الطلبة في      تمكين التعليم مهارات وتطوير نظرية .خبرات والفضاء   الفلك اختصاص
وتحليلها-             5ب البيانات مع والتعامل الجداول وتنظيم وعمل والكتابة الطباعة مهارات على الطالب تعليم

ومثمر       وواضح بسيط باسلوب المحاضراتوالسيمنارات     وعرض
والتعلم         التعليم طرائق

1.) واستخدام          البيضاء السبورة خلل من الدراسية المواد وشرح (Power Pointتوضيح شاشات)    بواسطة
LCD)  (وData Show (

والعملي           .2 النظري الدراسي بالمنهج المتعلقة البيتية الواجبات خلل من بالمعرفة الطلبة تزويد
الكاديمية         .3 المعرفة على للحصول العلمية المكتبات بزيارة الطلب مطالبة
المختلفة             .4 اللكترونية المواقع زيارة على تشجيعهم خلل من للطلبة العلمية المعرفة ودعم وتوجيه تحسين
ليصال            .5 عمليا وتطبيقها الصعوبة حيث من بالمواضيع والسترسال اا نظري للموضوع والمتسلسل المبسط الشرح

الغرض            لهذا المناسبة الفيديوهات عمل المثال سبيل على ومنها واضح بشكل الفكرة
بعض             .6 تحويل يمكن وكيف المتنوعة التعليمية القسم بمواد الخاصة النظرية المفردات و المواضيع ترجمة

كبيرة         وتعلمية علمية فائدة ذات حاسوبية برامج الى المعالجات
للطالب     .7 التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير

التقييم        طرائق
المباشرة    .1 الشفهية السئلة طرح
اليومية   .2 والواجبات التقاريرالعلمية
القصيرة   (.3 اليومية والعملي)    Quizالمتحانات النظري الجانب في
درجات         .4 ووضع النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف

العلمية    وللتقارير البيتية للواجبات
الصحيح            .5 العلمي الحل على الطالب لتقوية فصل كل نهاية في متنوعة مسائل وضع

بالموضوع        الصلة ذات والفيزيائية الرياضية المعادلت اشتقاق وكيفية
6.  ( الجانب  (     في المتعددة والخيارات المتنوعة السئلة ذات الشهرية المتحانات

والعملي  النظري
النهائية   .7 الفصلية المتحانات



والقيمية-    الوجدانية الهداف ج
والمواظبة    - 1ج اللتزام على الطلبة الكاديمية        حث المعرفة على للحصول الممكنة الجهود وبذل
العلمية-           2ج المادة تقبل على تحفيزهم لغرض الطلبة مع والبناء اليجابي التفاعل
التقليدي-             3ج الحفظ منهج عن والبتعاد الهادف العلمي والبحث التفكير تطوير على الطلبة تشجيع
للطلبة-         4ج المعرفي الفق لتوسيع النترنيت في البحث مهارات تطوير
الذهني-          5ج العصف استخدام خلل من الموهوبين للطلبة البداعية الفكار تطوير
المثالي-           6ج الجيد والسلوك الجامعية القيم اكتساب على الطالب شخصية صقل
"      7ج تعاملته-            كل في أخلق و بأمانة دائما يتصرف بحيث الفضل نحو معزملئه الطالبوعلقاته قدرة تطوير

وبعدها     الجامعة في التواجد اثناء
منها-              8ج الستفادة ومدى لختصاصه بالنسبة الدراسة اثناء له المعطاة العلمية المادة باهمية الطالب تعريف

التخرج    بعد ما لمرحلة
والتعلم      التعليم طرائق

الرياضية         .1 العلمية المسائل لحل المختبر او المحاضرة خلل الطلبة مشاركة
العلمي             .2 والتحليل التفكير على الطلبة لتشجيع المحاضرة خلل التفكيرية الشفهية السئلة من مجموعة طرح
علمية            .3 بطرق ذاتية تفسيرات تتطلب والمختبري النظري بالجانب متنوعة بيتية واجبات الطلبة أعطاء
التعاون               .4 روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو الخوة بروح لللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية المثلة ضرب
5.. بالنفس              ثقته لتعزيز لزملئه الواجب من بسيط جزء بشرح بالقيام للطالب فرصة أعطاء

التقييم      طرائق
قصيرة.     (1 تحريرية يومية علمية)        Quizامتحانات مهارة تتطلب الخيارات متعددة اسئلة طريق عن
متنوعة.       2 علمية بأسئلة شفهية يومية امتحانات
للطلبة.        3 اليومية والنشاطات البيتية للواجبات درجات واعطاء تقييم
والعملي.             4 النظري بجانبيها التخصصية العلمية التقارير انجاز خلل من للطلبة درجات واعطاء تقييم
ومناقشتها.          5 تخصصية علمية سمنارات بعمل تكليفهم خلل من الطلبة تقييم
وفصلية.        6 شهرية امتحانات أجراء خلل من الطلبة تقييم
المادة.             7 بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على للطلع المكتبة يراجعون الطلبة جعل

الشخصي -      (        ). والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة الخرى المهارات المنقولة والتأهيلية العامة المهارات د
المجتمع-        1د الجماعيوخدمة العمل على الطلبة تحفيز
للطلبة         - 2د العلمية الشخصية وتطوير دعم وبالتالي الخرين العلماء دور تثمين
و-      3د اللتزام على الطلبة ومهما          تشجيع العملية او النظرية الجوانب في سواء العلمي البحث على المواظبة

وعسيرة     وصعبة قاسية الظروف كانت
الخلق          - 4د الرصين التفكير نحو دفعهم حيث من الطلبة شخصية البلد    تطوير وبناء خدمة في للمساهمة
او-               5د المصادر العنكبوتية، الشبكة في بالبحث التقارير لعداد الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع

المعتمدة        البحوث صياغة اسس وفق صياغته و المكتبة
والمعرفة-                 6د الراء الحواروتبادل ادارة و القيادة على تمكينهم و الواحد العمل فريق بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء

اللزمة     المعلومات وصقل والشخصية الفكرية
بالموضوع-         7د المتعلقة والبيانات الوقتوالبرامج وتقسيم أدارة على القدرة
وتأهيل-              8د وتطوير تحسين عملية في للمنهج وفهمه معرفته من الستفادة كيفية على الطالب تدريب

العلمي          تخصصه ضمن التخرج بعد الشخصي التطوير الطالبلغراض معلومات
العلمية-              9د امكاناتهم لتطوير ومناقشتها الشفوية اجاباتهم في الموجودة الخطاء على الطلب تنبيه
التوظيف-       10د الطالبلغراض لعداد الذاتية المهارات تشجيع

المقرر .10 بنية



   /   : الدراسي  العام الثاني الفصل الدراسي 2019-2020الفصل
الدراسي   المقرر العقدي:   (اسم  )Complex analysisمادةالتحليل

  : الثانية  المرحلة الدراسية المرحلة
 : السبوعية   الساعات السبوع     1عدد في نظري الكلي/    (ساعة الساعات )15عدد ساعة 

التعلم الساعاتالسبوع مخرجات
المطلوبة

أو  /  الوحدة اسم
الموضوع

التعليم  التقييم طريقة طريقة

العقدي     11 التحليل عن مقدمة
Introduction to

complex analysis

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

21
لحل    التكرارية الطرق تعلم

الخطية   المعادلت منضومة

Iterative methods
for determining the
solution of system
of linear equations 

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

31
جاكوبي    طريقة ومعرفة تعلم

الخطية    المعادلت لحل
Jacobi method  و الحاسبة استخدام

والصفوف   العرض شاشة
اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

41
كاوس    طريقة ومعرفة تعلم

المعادلت    لحل سيدل
الخطية 

Gauss-Seidel
method

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

51
الطرق   تقارب تحليل
التكرارية

 

Convergence of
iterative methods

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

61
الحسابية    المسائل بعض حل
ومناقشتها

 

Solving
assignments

problems

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

71

عن   interpolationمقدمة
وتطبيقاتها

  

An introduction to
interpolation

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

81

Linear تعلم
interpolation واهم

تطبيقاته
 Linear

Interpolation

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية



91
Quadratic تعلم

interpolation واهم
تطبيقاته

Quadratic
interpolation

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

101
المسائل    بعض حل

ومناقشتها   الحسابية

Solving
assignments

problems

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

111
ومعرفة  Curveتعلم

fitting
Curve fitting

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

121
ومعرفة   Leastطريقةتعلم

squares
The method of
Least squares

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

131
طريقة   ومعرفة تعلم

Polynomial
Curve Fitting

Polynomial Curve
Fitting

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

141
الحسابية    المسائل بعض حل
ومناقشتها

Solving
assignments

problems

و   الحاسبة استخدام
والصفوف   العرض شاشة

اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

Review مراجعة151
و   الحاسبة استخدام

والصفوف   العرض شاشة
اللكترونية

والواجبات  المتحانات
البيتية

16
( الفصل    نهاية امتحان

الثاني  الكتروني (Second Semester Exam)( الدراسي امتحان

التحتية  .11 البنية

المطلوبة  -1 المقررة -Elementary Numerical Analysis. “1الكتب

An Algorithmic Approach” by S D

Conte and C de Boor



2-( المصادر  ( الرئيسية Introduction to Numerical Analysis” byالمراجع
Arnold NeumaierA Brief Introduction to

Numerical Analysis” by Tyrtyshnikov
بها    أ) يوصى التي الكتبوالمراجع

 (.....    )، ،التقارير العلمية المجلت
A Brief Introduction to Numerical Analysis”

by Tyrtyshnikov

،مواقع  ب) اللكترونية المراجع
. ..... الخ  ، النترنيت

A Friendly Introduction to Numerical
Analysis” by Brian Bradie

الدراسي   .12 المقرر تطوير خطة
بما           -1 سنويا والمقررات المفردات وتحديث والحديثة الرصينة اللكترونية للكتب المستمر والستخدام الطلع

مجال       في الكبيرالحاصل التطور مواكبة Complex analysisيضمن
مادة    -2 مناهج على .Complex analysisالطلع الجنبية        و العراقية الحكومية الجامعات في النظرية



 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 
 2020/ 1/10اتريخ ملء امللف :   

 
 

 
 التوقيع :       التوقيع : 

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

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي   شعبة 

 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة اسم مدير  
                   التاريخ     /     /

  التوقيع 
 مصادقة السيد العميد

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 

 المنهجمخطط مهارات 

 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
الوجدانية  االهداف 

 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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 2الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر 

 البصريات  لمادة / مختبر وصف المقرر

 أ.م.د. أحمد كامل أحمداسم التدريسي/ 

 م. النه طالب علي                         

 م. رشا هاشم ابراهيم                         

 م. سرى اسماعيل جبوري                        

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

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

 Optics I/AS313 اسم / رمز المقرر  .3

 حضوري+الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2019-2020الفصل االول/ الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/10/1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر  .8

المختبر العديد من التجارب التي تختص بالعدسات والمرايا والموشور والظواهر البصرية من تدرس في هذا  

 اانعكاس وانكسار واستقطاب. وانتقال الليزر وموجات الضوء في االجزاء البصرية.

 : هو  للفصل الدراسي األولأن الهدف األساس 

البصرية -1 الظواهر  الطالب على  واالنكسار واالستقطاب خالل    تعريف  االنعكاس  والمرايا مثل  العدسات 

 والموشور 

 قياس معامل انكسار الضوء خالل المواد مختلفة الكثافة  -2

   دراسة تكون الصور باستخدام العدسات المفرده ) المحدبة والمقعره ( والعدسات المركبة  -3

 دراسة ظاهرتي الزيغ اللوني والزيغ الكروي   -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  

 البرنامج. 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

   االهداف المعرفية  -أ

م الفلك ل الخاصة 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

  علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول   -3أ

 

   االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  - ب 

 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعملية اعطاء  - 1ب 

 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء   - 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 االلكترونيةلمعرفة العلمية لودعم ا  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 والعملي( Quizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .3

 وللتقارير العلمية  البيتية للواجبات  درجات  وضعو  النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .4
 االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري والعملي .5
 النهائية  االمتحانات الفصلية  .6

 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

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



 

 
 4الصفحة 

 
  

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

 الجيدالمثالي صقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -5ج

عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائما" بأمانة و أخالق في كل وتطوير قدرة الطالب  -6ج

 تعامالته اثناء التواجد في الجامعة وبعدها 

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها  العلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -7ج

   بعد التخرجلمرحلة ما 

 

 طرائق التعليم والتعلم    

 العلمية الرياضية خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائل الطلبة مشاركة  .1

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

 العلمي 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية متنوعة تتطلب تفسيرات علمية ذاتية  .3

 اغناء معرفة الطالب العلمية من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية  .4

 ورفعها في الوقت المحدد له .   جبات والوا 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

 روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية األمثلة ضرب  .8

 التعاون 

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام  للطالب  ةفرص أعطاء .9

 

 طرائق التقييم     

 االمتحانات اليومية القصيرة الشفهية والتحريرية  -1

 للطلبة  والنشاطات اليومية البيتية واجبات لا -2

 التخصصية التقارير العلمية  -3

 تقييم الطالب بالحضور المنتظم للمحاضرات والمناقشات والتفاعل الحقيقي مع المادة  -4
 االمتحانات الشهرية   -5
 االمتحانات الفصلية  -6

 

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

 الشخصي (. 

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع   -1د 

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما  تشجيع الطلبة على االلتزام و  -2د 

 كانت الظروف قاسية وصعبة وعسيرة 

 او العنكبوتية، المصادر الشبكة في بالبحث  التقارير د العدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -3د 
 المعتمدة البحوث  صياغة اسس  وفق صياغته و المكتبة

تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات   -4د 

 تخصصه العلمي الطالب الغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن  

 العلمية   لتطوير امكاناتهم طاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتهاتنبيه الطالب على االخ  -5د 

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف  -6د 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

اساسيات تعريف  2 1

العلمية لمختبر  

 والغرض من المختبر 

استخدام   

الحاسوب و  

data show 

و السبورة  

 التعلم 

باالسئلة  

الشفوية  

والمناقشة  

 العلمية

2 2 Determination of 

the refractive 

index of a liquid 

via the air cell 

method 

استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

3 2 

 
 مناقشة التجربة السابقة 

 وشرح  األسئلة حل

 المتعلقة  االشتقاقات 

 بالموضوع 

شاشة العرض  

 ولوحة التعلم 

 ) السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية 
4 2 Determination 

the Focal Length 

of Convex Lens 

استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

5 2 

 
 مناقشة التجربة السابقة 

 وشرح  األسئلة حل

 المتعلقة  االشتقاقات 

 بالموضوع 

شاشة العرض  

 ولوحة التعلم 

 ) السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية 
6 2 Determination 

the Focal Length 

of Concave Lens 

استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

7 2 

 
 مناقشة التجربة السابقة 

 وشرح  األسئلة حل

 المتعلقة  االشتقاقات 

 بالموضوع 

شاشة العرض  

 ولوحة التعلم 

 ) السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية 
8 2 Aberration of 

Lenses 
استخدام   

اجهزة 

االمتحانات  

التحريرية 
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التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

9 2 

 
 مناقشة التجربة السابقة 

 وشرح  األسئلة حل

 المتعلقة  االشتقاقات 

 بالموضوع 

شاشة العرض  

 التعلم ولوحة 

 ) السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية 

 
10 2 The prism and 

estimation its 

dispersion and 

resolving powers 

استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

11 2 

 
 مناقشة التجربة السابقة 

 وشرح  األسئلة حل

 المتعلقة  االشتقاقات 

 بالموضوع 

شاشة العرض  

 ولوحة التعلم 

 ) السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية 
12 2 Polarization and 

analyzation   
استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

13 2 

 
 مناقشة التجربة السابقة 

 وشرح  األسئلة حل

 المتعلقة  االشتقاقات 

 بالموضوع 

شاشة العرض  

 ولوحة التعلم 

 ) السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية 
مراجعة شاملة لجميع   2 14

 التجارب 
استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

15 2 

 
Final 1st course 

exam 
استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 
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 البنية التحتية   .11

  الكتب المقررة المطلوبة  -1

 John D. F., Astronomy Journey to the Cosmic .1 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Forntier, (4th edition), MacGraw-Hill, USA 

(2006). 

2. Hannu K., Pekka K., Heikki O., Markku P. 

and Kar J. D., Fundamental Astronomy, (5th 

edition), Springer Berlin Heidelberg, NY 

(2007). 

3. Diane F. M., Basics of Radio Astronomy for 

the Goldstone-Apple Valley Radio Telescope, 

California Institute of Technology (April 

1998).   

4. Roy A. and Cleark D., Astronomy Principle 

and Practice, (4th edition), IOP (2000). 
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 المنهجمخطط مهارات 

 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
الوجدانية  االهداف 

 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 

 البصريات  لمادة / مختبر وصف المقرر

 أ.م.د. أحمد كامل أحمد  /اسم التدريسي/ 

 م. النه طالب علي                         

 م. رشا هاشم ابراهيم                         

 م. سرى اسماعيل جبوري                        

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

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

 Optics II/AS312 اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2019-2020/الثانيالفصل  الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/10/1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر  .8

 هو: للفصل الدراسي الثانيأن الهدف األساس 

 دراسه عامل االدقة لهاينزبيرك . -

 . حيود الضوء باستخدام محزز الحيود  ظاهرةدراسة  -

 تقسيم جبهه الموجه و سعه الموجه   بنوعيه من ناحيهالتداخل   ظاهرةدراسة  -

 يزر باستخدام مراءة لويد.لللضوء ا حساب الطول الموجي  -

 التربيع العكسي باستخدام الخلية الكهروضوئية. دراسة قانون  -

 ب التوزيع الطيفي للخلية الكهروضوئية. احس -

 

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

      .الفلك والفضاءلمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  لبة من الحصول علىطتمكين ال -1أ 

م الفلك  لالخاصة بع والنظريات   ئ واألسس العلميةالمعرفة والفهم للمباد  لبة من الحصول علىطتمكين ال  -2أ

 .والفضاء

  علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول   -3أ

 

   االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  - ب 

 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعملية اعطاء  - 1ب 

 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء   - 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 ) 

واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا   المبسط والمتسلسل للموضوع نظريا  الشرح  -2

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض  اليصال الفكرة بشكل واضح 
 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري والعملي تزويد الطلبة بالمعرفة -3

 للحصول على المعرفة االكاديمية  ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب  -4

 المختلفة   لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل  وتوجيه تحسين -5

 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
 االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري والعملي .5
 النهائية  االمتحانات الفصلية  .6

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل المادة العلمية   -1ج
 وبذل الجهود الممكنة للحصول على المعرفة االكاديمية  الطلبة على االلتزام والمواظبةحث  -2ج

 تشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليدي  -3ج
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 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبة   -4ج

 الجيدالمثالي صقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -5ج

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

 بعد التخرج لمرحلة ما 

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

 تعامالته اثناء التواجد في الجامعة وبعدها 

 

 طرائق التعليم والتعلم    

 خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضية الطلبة مشاركة  .1

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية متنوعة تتطلب تفسيرات علمية ذاتية  .2

ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل  التفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .3

 العلمي 

 ورفعها في الوقت المحدد له .   والواجبات  حل االسئلة .4

 اغناء معرفة الطالب العلمية من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية  .5

 االراء بمنتهى الحرية عبر الصف. فتح باب المناقشات المستمرة وطرح  .6

 .العلمي والمواضيع المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل العامة والخاصة تزويد الطلبة باالساسيات   .7

 .بالنفس ثقته لتعزيز لزمالئه واجب ال من بسيط جزء بشرح بالقيام  للطالب  ةفرص أعطاء .8

 روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجيع التوضيحية األمثلة ضرب  .9

 التعاون 

 

 طرائق التقييم     

 االمتحانات اليومية القصيرة الشفهية والتحريرية  -1

 للطلبة  والنشاطات اليومية البيتية واجبات لا -2

 التقارير العلمية التخصصية  -3

 المادة تقييم الطالب بالحضور المنتظم للمحاضرات والمناقشات والتفاعل الحقيقي مع  -4
 االمتحانات الشهرية   -5
 االمتحانات الفصلية  -6

 

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

 الشخصي (. 

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع   -1د 

المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما  تشجيع الطلبة على االلتزام و  -2د 

 كانت الظروف قاسية وصعبة وعسيرة 

 او العنكبوتية، المصادر الشبكة في بالبحث  التقارير د العدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -3د 
 المعتمدة البحوث  صياغة اسس  وفق صياغته و المكتبة

تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات   -4د 

 تخصصه العلمي الطالب الغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن  

 العلمية   ناتهملتطوير امكا تنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية ومناقشتها -5د 

 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف  -6د 
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 بنية المقرر .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

تعريف اساسيات  2 1

العلمية لمختبر  

 والغرض من المختبر 

استخدام   

الحاسوب و  

data show 

و السبورة  

 التعلم 

باالسئلة  

الشفوية  

والمناقشة  

 العلمية

2 2 Diffraction from 

a Single Slit  

استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

3 2 

 

 مناقشة التجربة السابقة 

 وشرح  األسئلة حل

 المتعلقة  االشتقاقات 

 بالموضوع 

شاشة العرض  

 ولوحة التعلم 

 ) السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية 

4 2 

 

Heisenberg’s 

Uncertainty 

Principle 

استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

 التجربة السابقة مناقشة  2 5

 وشرح  األسئلة حل

 المتعلقة  االشتقاقات 

 بالموضوع 

شاشة العرض  

 ولوحة التعلم 

 ) السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية 

6 2 

 

Diffraction 

Grating 

استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

 مناقشة التجربة السابقة  2 7

 وشرح  األسئلة حل

 المتعلقة  االشتقاقات 

 بالموضوع 

شاشة العرض  

 ولوحة التعلم 

 ) السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية 

8 2 

 

Multiple 

Reflection 

Interference - 

Newton's Rings 

استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 
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 مناقشة التجربة السابقة  2 9

 وشرح  األسئلة حل

 المتعلقة  االشتقاقات 

 بالموضوع 

شاشة العرض  

 ولوحة التعلم 

 ) السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية 

10 2 Determination of 

Light 

Wavelength via 

Lloyd's Mirror 

Interference 

استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

11 2 

 

 مناقشة التجربة السابقة 

 وشرح  األسئلة حل

 المتعلقة  االشتقاقات 

 بالموضوع 

شاشة العرض  

 ولوحة التعلم 

 ) السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية 

12 2 Photo-Voltaic 

Cell 

استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

13 2 

 

 مناقشة التجربة السابقة 

 وشرح  األسئلة حل

 المتعلقة  االشتقاقات 

 بالموضوع 

شاشة العرض  

 ولوحة التعلم 

 السبورة( ) 

االمتحانات  

التحريرية 

والواجبات 

 البيتية 

مراجعة شاملة لجميع   2 14

 التجارب 

استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 

15 2 

 

course  ndFinal 2

exam 

استخدام   

اجهزة 

التجارب 

ولوحة التعلم  

 )السبورة( 

االمتحانات  

التحريرية 

والشفويه  

والواجب 

 البيتي 
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  الكتب المقررة المطلوبة  -1

 John D. F., Astronomy Journey to the -1 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Cosmic Forntier, (4th edition), MacGraw-

Hill, USA (2006). 



 

 
 7الصفحة 
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(5th edition), Springer Berlin Heidelberg, 
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3- Diane F. M., Basics of Radio Astronomy 
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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

المرحلة 

الثالثة 

للفصلين 

)االول + 

 الثاني(

AS 311 Mathematical 

Modeling I 
 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي

AS 308 Mathematical 

modeling II 
 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي
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 المقررنموذج وصف 

المرحلة الثالثة )الفصل االول  //نمذجة رياضية  لمادة / مختبر وصف المقرر

 +الفصل الثاني(

 اسم التدريسي/ 

 االساتذة // م. د. رعد فالح، م. د. امال عبد الحسين، م. عدي عطيوي             

 

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

 Mathematical Modeling I +Mathematical modeling II اسم / رمز المقرر .3

 حضوري + الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020-10-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
المتكامل في  ءالعاملين في المختبر األداالتعلم وعلى  ةبلوهو يسهل على الط التعليمية،ساسيات الالمختبر من أ

وهو المكان الذي يكتمل فيه استيعاب الطالب  متناهية.بدقة  ةوالبرامج الحاسوبيالعملية  واجراء التجارب شرح
مبادئ النمذجة الرياضية الذي تم فيها محاكاة المعادالت الرياضية النظرية من خالل دراسة وشرح  للمعلومات

الظواهر والمسائل الفلكية والبصرية حتى يصل الطالب الى الفهم د واحد وذات بعدين وكذلك محاكاة ذات بع

وتعلم كيفية تطبيقها عمليا لتنمية  لتعامل مع هذه النتائج وكيفية مقارنتها مع النتائج النظريةواالستيعاب وكيفية ا
المهارات الفكرية وسرعة البديهة والتركيز لدى الطالب. وهذا من شأنه رفع الكفاءة العلمية والمعملية للطالب 

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

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

 البرنامج.
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المرحلة التعليمية والمادة العلمية وهي مهمة ولذا يجب توفير المكان المالئم باختالف وتزويدهم بالثقة في النفس. 
 المختبرات.فني ومشرف 

يتم بواسطة هذا المختبر تعريف الطالب على تجارب تتعلق بالمعادالت الرياضية وخصائصها النظرية من 

حيث االبعاد والعوامل المؤثرة عليها. ونقوم كذلك بإعطاء نموذج للظاهر البصرية والفلكية وكيفية تكونها 

اسات الستخراج بعض العوامل االساسية في يلتلسكوب البصري وتحليل هذه النتائج واجراء بعض القبا

دراسة االجرام السماوية. ويتم كذلك يتم توليد مصادر نقطية من خالل دوال رياضية لتمثيل المصادر 

الزمة كالنجوم ودراسة تأثير الغالف الجوي على عملية الرصد واجراء التصحيحات ال صودةرالم

 للوصول على افضل النتائج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 يهدف المختبر الى دراسة خصائص المعادالت والدوال الرياضية ذات بعد واحد وذات بعدين  وتحليل -1أ

 سلوكها عمليا مما يساعد الطالب على فهم كيفية تصرف المعادلة الرياضية. 

وكذلك معرفة العوامل المؤثرة على الدوال والمعادالت الرياضية وطريقة تمثيلها ورسمها بلغة برمجة  -2أ

 الماتالب مما يعطي تصور كافي لدى الطلبة لفهم تصرف المعادالت الرياضية.

 الطلبة.المعلومات النظرية وترسخها في أذهان  اتوالبرمجيلية تقرب التجارب العم -3أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

وتعودهم على  والمهارات،بعض الخبرات  لبةالط ات المسببببببتخدمةوالبرمجيتكسببببببب التجارب العملية   (1

 .استنباط وتحليل النتائج العلمية

موديالت رياضبببية وكيفية وتنمي فيهم القدرة على تصبببميم  اإلبداع،تسببباعد التجارب العملية الطالب على    (2

 معها.التعامل 

تتيح التجارب العملية الفرصبببببببة للطالب لت لب على بعض الصبببببببعوبات العلمية التي تواجه العاملين في   (3

 العلمية.المختبرات 

ية الط  (4 جارب العمل بةتعود الت قة في  ل لد قة في ذ العمل،على ا تاج إلى د ية تح جارب العمل لك أن بعض الت

 التش يل.ظروف 

على العمل الجماعي والعمل االنفرادي حسبببببببب نوعية والبرامج أدائهم التجارب العملية  ة أثناءبليتعود الط  (5

  التجارب.

اء العمل والالزم مراعاتها أثن والتنظيم،عادة الترتيب االطالب  ةوالبرامج الحاسوبيتكسب التجارب العملية   (6

 المختبرات.في 

والذي  العلمي،على التفكير واالكتشاف والبحث بتعويدهم على طريقة البحث  ةتساعد التجارب العملية الطلب (7

  .العمليةيقرب إلى حد كبير مع تصميم كثير من التجارب 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام شاشة العرض والفيديوهات التعريفية المختلفة. -1

 استخدام وسائل ايضاح والجداريات والحاسبات. -2

 اعداد تقارير علمية باإلضافة الى الواجبات البيتية التي تعطى للطالب بهدف توسيع المعرفة.  -3

 طرائق التقييم      

 اختبارات تحريرية وشفوية.-

وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية الربط مابين -2

 الجانب النظري والعملي من خالل النتائج المتحصلة نظريا وعمليا.

 طرح االسئلة االستنتاجية داخل المختبر.-3

مليا عن طريق المحاكاة ذات الصلة ة ومناقشتها وايجاد الحلول الهم المسائل عالبيتي اتاعداد الواجب -4

 بالموضوع.

 التزام الطالب بالحضور المتواصل للمختبر من خالل خلق االجواء العلمية المريحة والمشوقة للطالب.-5

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اختبارات علمية شفوية وتحريرية. -1

 ة.البيتي اتالتقارير والواجب  -2

 المحاكاة في فهم الظواهر الكونية بشكل علمي ودقيق. تعليم الطالب بأهمية -3

 تصور كيف تكون عملية الرصد الفلكي للظواهر الكونية وتحليل النتائج والصور الفلكية من خالل    -4    

    االستفادة من مفاهيم النمذجة الرياضية.    

 طرائق التعليم والتعلم   

 استخدام شاشة العرض والفيديوهات التعريفية المختلفة التي تتعلق بهذا المجال. -

 استخدام وسائل ايضاح علمية لغرس المبادئ القيمية.-2

 

 طرائق التقييم    

مساهمة الطالب في المناقشات اثناء وقت المختبر نظريا وعمليا وكيفية كتابة البرامج وتحليل النتائج 1

 رياضيا. لوتفسير الدوا

 تقييم االلتزام الطالب بالحضور للمختبر. -2

 نشاط الطالب داخل المختبر من خالل المشاركة والمناقشة والتحاور وطرح االسئلة العلمية. -3

 مناقشة الواجبات البيتية وحل اهم المسائل العلمية المطروحة خالل المحاضرة والمختبر. -4

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

تشجيع الطلبة على االعتماد على بعض المصادر العلمية وخصوصا الحديثة في اعداد التقارير  -1

 والواجبات. 

 توضيح االسس العامة في تصيف المواد والتعرف على اهميتها المعرفية والعلمية. -2

 المهارات الذاتية ألعداد الطالب ألغراض التوظيف.تشجيع -3

  تعليم الطالب كيفية البحث العلمي والتعرف على الظواهر الطبيعية وفهم فلسفة تفسيرها علميا. -5
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 بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Dirac delta 

function 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

2 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Gaussian 

function 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

3 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Top hat 

function 

 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

4 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Positive 

exponential 

function 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

5 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Negative 

exponential 

function 

 

 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتي

6 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

1D-parabola and 

Gaussian functions 

 

 

 لوحة التعلم )السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

7 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Fourier transform 

 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

8 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Generating 2D-

functions(Gaussian 

function) 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 البيتيةوالواجبات 

9 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

1. Forward 

Fourier 

transform 

2. Inverse 

Fourier 

transform 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

10 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

The 

importance of 

Fourier phase 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

11 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Slandered 

deviation 

effect on 

Gaussian 

function 

 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية
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12 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Fringes of 1D-

binary system 

 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية والواجب 

 البيتي

13 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

The relation 

between the 

separation of 

binary star and 

its fringes 

 

 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض

االمتحانات 

التحريرية والواجب 

 البيتي

14 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

2D-dirac delta 

function 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية والواجب 

 البيتي

15 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

2D-

convolution 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

 الفصل الثاني
 طريقة التقييم طريقة التعليم الوحدة / أو الموضوعاسم  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 

 

 

 

2 

Mathematical modeling and 

computer simulation 

1D-represntation )لوحة التعلم ) السبورة 

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

2 

2 

Mathematical modeling and 

computer simulation 

Determination of area )لوحة التعلم ) السبورة 

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

3 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Mathematical 

function in 

2D(LINE) 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

4 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Mathematical 

function in 

2D(PARABO

LA) 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

5 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Mathematical 

function in 

2D(GAUSSIAN-

HORIZONTAL) 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

6 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Mathematical 

function in 

2D(GAUSSIA

N-

VERTICAL) 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

7 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Mathematical 

function in 

2D(GAUSSIA

N-

DIAGONAL) 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

8 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Average Absolute 

Error 

 لوحة التعلم )السبورة(

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

9 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Power 

Spectrum 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية
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 البنية التحتية  .11

 Different References in astronomy and الكتب المقررة المطلوبة -1

mathematical modeling and computer simulation 

(through a library and internet) 

 There is no text book المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

 الموثوقة بها  للجزء النظري  االلكترونية  المراجع استخدام   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 للمادة العلمية 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

 ،.....الخ.
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

المعلومات واستخراج الكتب االلكترونية الرصينة والحديثة االطالع واالستخدام المستمر لتقنية 

في النمذجة  لوتحديث المفردات والمقررات سنويا بما يضمن مواكبة التطور الكبير الحاص

 .الرياضية الفلكية
 
 

10 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Auto 

correlation 

function of 

Gaussian 

binary star 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

11 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Modulus 

function 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

12 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

One Gaussian 

function with 

noise 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية والواجب 

 البيتي

13 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Binary star 

with noise 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض

االمتحانات 

التحريرية والواجب 

 البيتي

14 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Some separate 

stars with 

noise 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية والواجب 

 البيتي

15 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Some closed 

stars with 

noise 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية
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 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:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2020تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

 د. خالد جابر كاظم أ.اسم 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 

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

المرحلة 

الثالثة 

للفصلين 

)االول + 

 الثاني(

AS 311 Mathematical 

Modeling I 
 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي

AS 308 Mathematical 

modeling II 
 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي
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 المقررنموذج وصف 

المرحلة الثالثة )الفصل االول  //نمذجة رياضية  لمادة / مختبر وصف المقرر

 +الفصل الثاني(

 اسم التدريسي/ 

 االساتذة // م. د. رعد فالح، م. د. امال عبد الحسين، م. عدي عطيوي             

 

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

 Mathematical Modeling I +Mathematical modeling II اسم / رمز المقرر .3

 حضوري + الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020-10-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
المتكامل في  ءالعاملين في المختبر األداالتعلم وعلى  ةبلوهو يسهل على الط التعليمية،ساسيات الالمختبر من أ

وهو المكان الذي يكتمل فيه استيعاب الطالب  متناهية.بدقة  ةوالبرامج الحاسوبيالعملية  واجراء التجارب شرح
مبادئ النمذجة الرياضية الذي تم فيها محاكاة المعادالت الرياضية النظرية من خالل دراسة وشرح  للمعلومات

الظواهر والمسائل الفلكية والبصرية حتى يصل الطالب الى الفهم د واحد وذات بعدين وكذلك محاكاة ذات بع

وتعلم كيفية تطبيقها عمليا لتنمية  لتعامل مع هذه النتائج وكيفية مقارنتها مع النتائج النظريةواالستيعاب وكيفية ا
المهارات الفكرية وسرعة البديهة والتركيز لدى الطالب. وهذا من شأنه رفع الكفاءة العلمية والمعملية للطالب 

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

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

 البرنامج.
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المرحلة التعليمية والمادة العلمية وهي مهمة ولذا يجب توفير المكان المالئم باختالف وتزويدهم بالثقة في النفس. 
 المختبرات.فني ومشرف 

يتم بواسطة هذا المختبر تعريف الطالب على تجارب تتعلق بالمعادالت الرياضية وخصائصها النظرية من 

حيث االبعاد والعوامل المؤثرة عليها. ونقوم كذلك بإعطاء نموذج للظاهر البصرية والفلكية وكيفية تكونها 

اسات الستخراج بعض العوامل االساسية في يلتلسكوب البصري وتحليل هذه النتائج واجراء بعض القبا

دراسة االجرام السماوية. ويتم كذلك يتم توليد مصادر نقطية من خالل دوال رياضية لتمثيل المصادر 

الزمة كالنجوم ودراسة تأثير الغالف الجوي على عملية الرصد واجراء التصحيحات ال صودةرالم

 للوصول على افضل النتائج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 يهدف المختبر الى دراسة خصائص المعادالت والدوال الرياضية ذات بعد واحد وذات بعدين  وتحليل -1أ

 سلوكها عمليا مما يساعد الطالب على فهم كيفية تصرف المعادلة الرياضية. 

وكذلك معرفة العوامل المؤثرة على الدوال والمعادالت الرياضية وطريقة تمثيلها ورسمها بلغة برمجة  -2أ

 الماتالب مما يعطي تصور كافي لدى الطلبة لفهم تصرف المعادالت الرياضية.

 الطلبة.المعلومات النظرية وترسخها في أذهان  اتوالبرمجيلية تقرب التجارب العم -3أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

وتعودهم على  والمهارات،بعض الخبرات  لبةالط ات المسببببببتخدمةوالبرمجيتكسببببببب التجارب العملية   (1

 .استنباط وتحليل النتائج العلمية

موديالت رياضبببية وكيفية وتنمي فيهم القدرة على تصبببميم  اإلبداع،تسببباعد التجارب العملية الطالب على    (2

 معها.التعامل 

تتيح التجارب العملية الفرصبببببببة للطالب لت لب على بعض الصبببببببعوبات العلمية التي تواجه العاملين في   (3

 العلمية.المختبرات 

ية الط  (4 جارب العمل بةتعود الت قة في  ل لد قة في ذ العمل،على ا تاج إلى د ية تح جارب العمل لك أن بعض الت

 التش يل.ظروف 

على العمل الجماعي والعمل االنفرادي حسبببببببب نوعية والبرامج أدائهم التجارب العملية  ة أثناءبليتعود الط  (5

  التجارب.

اء العمل والالزم مراعاتها أثن والتنظيم،عادة الترتيب االطالب  ةوالبرامج الحاسوبيتكسب التجارب العملية   (6

 المختبرات.في 

والذي  العلمي،على التفكير واالكتشاف والبحث بتعويدهم على طريقة البحث  ةتساعد التجارب العملية الطلب (7

  .العمليةيقرب إلى حد كبير مع تصميم كثير من التجارب 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام شاشة العرض والفيديوهات التعريفية المختلفة. -1

 استخدام وسائل ايضاح والجداريات والحاسبات. -2

 اعداد تقارير علمية باإلضافة الى الواجبات البيتية التي تعطى للطالب بهدف توسيع المعرفة.  -3

 طرائق التقييم      

 اختبارات تحريرية وشفوية.-

وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية الربط مابين -2

 الجانب النظري والعملي من خالل النتائج المتحصلة نظريا وعمليا.

 طرح االسئلة االستنتاجية داخل المختبر.-3

مليا عن طريق المحاكاة ذات الصلة ة ومناقشتها وايجاد الحلول الهم المسائل عالبيتي اتاعداد الواجب -4

 بالموضوع.

 التزام الطالب بالحضور المتواصل للمختبر من خالل خلق االجواء العلمية المريحة والمشوقة للطالب.-5

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اختبارات علمية شفوية وتحريرية. -1

 ة.البيتي اتالتقارير والواجب  -2

 المحاكاة في فهم الظواهر الكونية بشكل علمي ودقيق. تعليم الطالب بأهمية -3

 تصور كيف تكون عملية الرصد الفلكي للظواهر الكونية وتحليل النتائج والصور الفلكية من خالل    -4    

    االستفادة من مفاهيم النمذجة الرياضية.    

 طرائق التعليم والتعلم   

 استخدام شاشة العرض والفيديوهات التعريفية المختلفة التي تتعلق بهذا المجال. -

 استخدام وسائل ايضاح علمية لغرس المبادئ القيمية.-2

 

 طرائق التقييم    

مساهمة الطالب في المناقشات اثناء وقت المختبر نظريا وعمليا وكيفية كتابة البرامج وتحليل النتائج 1

 رياضيا. لوتفسير الدوا

 تقييم االلتزام الطالب بالحضور للمختبر. -2

 نشاط الطالب داخل المختبر من خالل المشاركة والمناقشة والتحاور وطرح االسئلة العلمية. -3

 مناقشة الواجبات البيتية وحل اهم المسائل العلمية المطروحة خالل المحاضرة والمختبر. -4

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

تشجيع الطلبة على االعتماد على بعض المصادر العلمية وخصوصا الحديثة في اعداد التقارير  -1

 والواجبات. 

 توضيح االسس العامة في تصيف المواد والتعرف على اهميتها المعرفية والعلمية. -2

 المهارات الذاتية ألعداد الطالب ألغراض التوظيف.تشجيع -3

  تعليم الطالب كيفية البحث العلمي والتعرف على الظواهر الطبيعية وفهم فلسفة تفسيرها علميا. -5
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 بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Dirac delta 

function 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

2 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Gaussian 

function 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

3 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Top hat 

function 

 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

4 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Positive 

exponential 

function 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

5 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Negative 

exponential 

function 

 

 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتي

6 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

1D-parabola and 

Gaussian functions 

 

 

 لوحة التعلم )السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

7 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Fourier transform 

 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

8 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Generating 2D-

functions(Gaussian 

function) 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 البيتيةوالواجبات 

9 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

1. Forward 

Fourier 

transform 

2. Inverse 

Fourier 

transform 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

10 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

The 

importance of 

Fourier phase 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

11 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Slandered 

deviation 

effect on 

Gaussian 

function 

 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية
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12 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Fringes of 1D-

binary system 

 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية والواجب 

 البيتي

13 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

The relation 

between the 

separation of 

binary star and 

its fringes 

 

 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض

االمتحانات 

التحريرية والواجب 

 البيتي

14 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

2D-dirac delta 

function 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية والواجب 

 البيتي

15 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

2D-

convolution 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

 الفصل الثاني
 طريقة التقييم طريقة التعليم الوحدة / أو الموضوعاسم  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 

 

 

 

2 

Mathematical modeling and 

computer simulation 

1D-represntation )لوحة التعلم ) السبورة 

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

2 

2 

Mathematical modeling and 

computer simulation 

Determination of area )لوحة التعلم ) السبورة 

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

3 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Mathematical 

function in 

2D(LINE) 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

4 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Mathematical 

function in 

2D(PARABO

LA) 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

5 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Mathematical 

function in 

2D(GAUSSIAN-

HORIZONTAL) 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

6 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Mathematical 

function in 

2D(GAUSSIA

N-

VERTICAL) 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

7 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Mathematical 

function in 

2D(GAUSSIA

N-

DIAGONAL) 

 لوحة التعلم ) السبورة(

االمتحانات  +الكمبيوتر

التحريرية 

 والواجبات البيتية

8 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Average Absolute 

Error 

 لوحة التعلم )السبورة(

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

9 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Power 

Spectrum 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية
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 البنية التحتية  .11

 Different References in astronomy and الكتب المقررة المطلوبة -1

mathematical modeling and computer simulation 

(through a library and internet) 

 There is no text book المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

 الموثوقة بها  للجزء النظري  االلكترونية  المراجع استخدام   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 للمادة العلمية 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

 ،.....الخ.
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

المعلومات واستخراج الكتب االلكترونية الرصينة والحديثة االطالع واالستخدام المستمر لتقنية 

في النمذجة  لوتحديث المفردات والمقررات سنويا بما يضمن مواكبة التطور الكبير الحاص

 .الرياضية الفلكية
 
 

10 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Auto 

correlation 

function of 

Gaussian 

binary star 

 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

11 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

Modulus 

function 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر

االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية

12 

2 

Astronomy and 

mathematical modeling 

One Gaussian 

function with 

noise 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية والواجب 

 البيتي

13 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Binary star 

with noise 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض

االمتحانات 

التحريرية والواجب 

 البيتي

14 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Some separate 

stars with 

noise 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية والواجب 

 البيتي

15 

2 

The Simulation and analysis 

of mathematical functions 

Some closed 

stars with 

noise 

 لوحة التعلم ) السبورة(

 +الكمبيوتر
االمتحانات 

التحريرية 

 والواجبات البيتية
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 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

 



  1الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى

 أم اختياري
 االهداف المهاراتية االهداف المعرفية

 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 /

 /المرحلة الثاثة
 الفصل االول

AS 303 Galaxies I اساسي + + + + + + + + + + + + + + + + 
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 نموذج وصف المقرر

 [Galaxies-I](الفصل االول)  المرحلة الثالثة  I-تالمجرا مادةلمادة /  وصف المقرر

 م.د.ياسر عزالدين  رشيداسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ
  فقرات نموذج الوصف االكاديمي الموحد للقسم

 

 كلية العلوم - جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلك والفضاء / المركز علميالالقسم  .2

 I  /  AS 303–المجرات  اسم / رمز المقرر .3

 كترونيال حضوري + أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019الفصل االول/  الفصل / السنة .5

 ساعة  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8
الى دراسة مواضيع  الخاصة بالمجرات باالضافة الى التعامل مع البيانات العلمية لهذه  يهدف هذا المقرر

 االجرام السماوية العمالقة ودراسة الخواص الفيزيائية المتعلقة بها. 
 
 

 

 

 

 

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
 .بعلم الفلك والفضاءالخاصة  والنظريات ئ واألسس العلميةالمعرفة والفهم للمباد على لبة من الحصولطتمكين ال   -1أ
 الفلك والفضاء.لمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  لبة من الحصول علىطتمكين ال  -2أ         
 علم الفلك والفضاء.راسة والمعادالت الخاصة بد ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول   -3أ
علم الكون ونشوء وتطورالمجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات واالتربة  ان يستطيع الطالب التعرف على -4أ

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

 .علم الفلك والفضاءوالمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضي لألسسعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول   -5أ        
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء  -1ب       
 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول   -2ب       

        والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -3ب        
  .للدراسة الالزمة

تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها  وعرض    -4ب        
 .المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      
) و LCDشاشات () بواسطة Power Pointمن خالل السبورة البيضاء واستخدام ( توضيح وشرح المواد الدراسية .1

)Data Show ( 
  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .2
 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .3
ث الصعوبة وتطبيقها عمليا اليصال الفكرة واالسترسال بالمواضيع من حي الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظرياً  .4

 .ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض بشكل واضح
 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2
 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .3
 وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت الرياضية .4

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

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

 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 علميةمتنوعة بالجانب النظري والمختبري 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
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 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
 تكليفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل  .5
 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6
 المادة بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع االنترنيت يراجعون الطلبة جعل. 7

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المهارات األخرى التأهيلية المهارات  العامة و -د 
 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د
 تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية العلمية للطلبة -2د
العملية ومهما كانت الظروف قاسية المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او تشجيع الطلبة على االلتزام و  -3د

 وصعبة وعسيرة
 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د
 صياغته و المكتبة او العنكبوتية، المصادر الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د

 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق
وتبادل االراء والمعرفة الفكرية الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 والشخصية وصقل المعلومات الالزمة
تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب الغراض  -7د

 تخصصه العلميالتطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 
 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -8د
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 البنية التحتية  .11

 Extragalactic Astronomy and Cosmology الكتب المقررة المطلوبة -1
Book by (Peter Shneider) 

      
 

 Galaxies in The Universe An Introduction المراجع الرئيسية (المصادر) -2
                                        Book by (Linda Sparke) 
 
 

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع

1 2 
 

Introduction: History, Newtonian 
Cosmology  المجراتI  استخدام السبورة و شاشة

 العرض+ التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

2 
2 Galaxies Morphology  المجراتI  استخدام السبورة و شاشة

 العرض+ التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

3 
2 Properties of 

Spiral, Elliptical, and Irregular galaxies  المجراتI  استخدام السبورة و شاشة
 االلكترونيالعرض+ التعليم 

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

4 
2 Morphology and structure of the Milky 

Way  المجراتI  استخدام السبورة و شاشة
 العرض+ التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

5 
2 Stars  المجراتI  استخدام السبورة و شاشة

 العرض+ التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

6 
2 Scaling Relations and Dynamics  المجراتI  استخدام السبورة و شاشة

 العرض+ التعليم االلكتروني

 االمتحانات التحريرية
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

7 
2 Structure of Elliptical Galaxies  المجراتI  استخدام السبورة و شاشة

 العرض+ التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

8 

2 Structure of Spiral Galaxies  المجراتI  استخدام السبورة و شاشة
 العرض+ التعليم االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

9 Exam1 
10 

2 Galaxy Mass and Luminosity Functions  المجراتI  استخدام السبورة و شاشة
 العرض+ التعليم االلكتروني

التحريرية االمتحانات 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

11 
2 Active Galaxies Type and Structure 

 Iالمجرات  (1)
استخدام السبورة و شاشة 

العرض+ التعليم 
 االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

12 
2 Active Galaxies Type and Structure 

 Iالمجرات  (2)
استخدام السبورة و شاشة 

العرض+ التعليم 
 االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
وااللكترونية والواجبات 
 البيتية والتقارير العلمية

13 
2 Variability and Diagnostic 

Diagrams  المجراتI 
استخدام السبورة و شاشة 

العرض+ التعليم 
 االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
 وااللكترونية والواجبات
 البيتية والتقارير العلمية

14 
2 Reviewing all the  topics and 

answer the questions  المجراتI 
استخدام السبورة و شاشة 

العرض+ التعليم 
 االلكتروني

االمتحانات التحريرية 
 وااللكترونية والواجبات
 البيتية والتقارير العلمية

15 Exam2 
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الكتب والمراجع التي يوصى بها  ) أ
  (المجالت العلمية ،التقارير ،.....)

https://ui.adsabs.harvard.edu/classic-form 
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ) ب
 ،.....الخ.

https://ned.ipac.caltech.edu/classic/ 
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.asp
x 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
المقرر نقوم بدراسة وتحليل البحوث الحديثة المتعلقة بالمادة واشراك النتائج الجديدة والنظريات  لتطوير هذا

المستحدثة ضمن المقرر. باالضافة لالطالع على المناهج المعطات في الجامعات العالمية وتطوير المقرر 
 الدراسي.

 
 

https://ui.adsabs.harvard.edu/classic-form
https://ned.ipac.caltech.edu/classic/
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.aspx
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.aspx


 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:   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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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى

 أم اختياري
 االهداف المهاراتية االهداف المعرفية

 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 /

 /المرحلة الثاثة
 الفصل الثاني

AS 306 Galaxies II اساسي + + + + + + + + + + + + + + + + 
                   

                    
                   

                    
                   

                    
                   



  2الصفحة   
  

 نموذج وصف المقرر

 [Galaxies-II]) الثاني(الفصل  المرحلة الثالثة II-مادة المجراتلمادة /  وصف المقرر

 م.د.ياسر عزالدين  رشيداسم التدريسي/ 

نموذج وصف المقرر من قبل مدرس المادة باالستفادة من ال هذا ****مالحظة هامة// يملئ
  فقرات نموذج الوصف االكاديمي الموحد للقسم

 

 كلية العلوم - جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلك والفضاء / المركز علميالالقسم  .2

 II /  AS306-المجرات  اسم / رمز المقرر .3

 كترونيال أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019/ الثانيالفصل  الفصل / السنة .5

 ساعة  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8
الى دراسة مواضيع  الخاصة بالمجرات باالضافة الى التعامل مع البيانات العلمية لهذه  يهدف هذا المقرر

 االجرام السماوية العمالقة ودراسة الخواص الفيزيائية المتعلقة بها. 
 
 

 

 

 

 

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
 .بعلم الفلك والفضاءالخاصة  والنظريات ئ واألسس العلميةالمعرفة والفهم للمباد على لبة من الحصولطتمكين ال   -1أ
 الفلك والفضاء.لمواضيع العلمية الحديثة والمتقدمة في اختصاص لفهم  لبة من الحصول علىطتمكين ال  -2أ         
 علم الفلك والفضاء.راسة والمعادالت الخاصة بد ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول   -3أ
علم الكون ونشوء وتطورالمجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات واالتربة  ان يستطيع الطالب التعرف على -4أ

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

 .علم الفلك والفضاءوالمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضي لألسسعلى فهم تمكين الطلبة من الحصول   -5أ        
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء  -1ب       
 .الفلك والفضاءاختصاص خبرات نظرية وتطوير مهارات التعليم في على تمكين الطلبة من الحصول   -2ب       

        والمعلمات الفلكية والفيزيائية المعامالت بعض بحساب الخاصةمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -3ب        
  .للدراسة الالزمة

تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها  وعرض    -4ب        
 .المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      
) و LCDشاشات () بواسطة Power Pointمن خالل السبورة البيضاء واستخدام ( توضيح وشرح المواد الدراسية .1

)Data Show ( 
  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .2
 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .3
ث الصعوبة وتطبيقها عمليا اليصال الفكرة واالسترسال بالمواضيع من حي الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظرياً  .4

 .ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض بشكل واضح
 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2
 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وضعو النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة تقارير بعمل الطلبة تكليف .3
 وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت الرياضية .4

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

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

 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 علميةمتنوعة بالجانب النظري والمختبري 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
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 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
 تكليفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل  .5
 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6
 المادة بموضوعات الصلة ذات العلمية والمراجع المصادر على لالطالع االنترنيت يراجعون الطلبة جعل. 7

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المهارات األخرى التأهيلية المهارات  العامة و -د 
 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د
 تثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية العلمية للطلبة -2د
العملية ومهما كانت الظروف قاسية المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او تشجيع الطلبة على االلتزام و  -3د

 وصعبة وعسيرة
 للمساهمة في خدمة وبناء البلدتطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير الرصين الخالق  -4د
 صياغته و المكتبة او العنكبوتية، المصادر الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د

 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق
وتبادل االراء والمعرفة الفكرية الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و فريق العمل الواحد بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -6د

 والشخصية وصقل المعلومات الالزمة
تدريب الطالب على كيفية االستفادة من معرفته وفهمه للمنهج في عملية تحسين وتطوير وتأهيل معلومات الطالب الغراض  -7د

 تخصصه العلميالتطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 
 تشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -8د
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 البنية التحتية  .11

 Extragalactic Astronomy and Cosmology الكتب المقررة المطلوبة -1
Book by (Peter Shneider) 

      
 

 Galaxies in The Universe An Introduction المراجع الرئيسية (المصادر) -2
                                        Book by (Linda Sparke) 

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع

1 2 
 General Introduction  المجراتII التعليم االلكتروني 

االمتحانات االلكترونية 
والواجبات البيتية والتقارير 

 العلمية
2 

2 Properties of the AGN Population  المجراتII التعليم االلكتروني 
االلكترونية االمتحانات 

والواجبات البيتية والتقارير 
 العلمية

3 
2 Galaxy Clusters (Type and 

Properties)  المجراتII التعليم االلكتروني 
االمتحانات االلكترونية 

والواجبات البيتية والتقارير 
 العلمية

4 
2 The Local and Other Groups  المجراتII التعليم االلكتروني 

االلكترونية االمتحانات 
والواجبات البيتية والتقارير 

 العلمية
5 

2 Rotation Curve  المجراتII التعليم االلكتروني 
االمتحانات االلكترونية 

والواجبات البيتية والتقارير 
 العلمية

6 
2 Linear size and Radio loudness and 

Spectral index  المجراتII التعليم االلكتروني 
االلكترونية االمتحانات 

والواجبات البيتية والتقارير 
 العلمية

7 
2 Supermassive black hole and 

Eddington rate  المجراتII التعليم االلكتروني 
االمتحانات االلكترونية 

والواجبات البيتية والتقارير 
 العلمية

8 
2 Star formation rate and supernova 

rate  المجراتII  االلكترونيالتعليم 
االمتحانات االلكترونية 

والواجبات البيتية والتقارير 
 العلمية

9 Exam1 
10 

2 Scaling Relations and Dynamics  المجراتII التعليم االلكتروني 
االمتحانات االلكترونية 

والواجبات البيتية والتقارير 
 العلمية

11 
2 Tully fisher relation and Faber 

Jackson relation  المجراتII التعليم االلكتروني 
االمتحانات االلكترونية 

والواجبات البيتية والتقارير 
 العلمية

12 
2 Fundamental Plane of  Galaxies  المجراتII التعليم االلكتروني 

االمتحانات االلكترونية 
والواجبات البيتية والتقارير 

 العلمية
13 

2 Galaxy Formation & Evolution  المجراتII التعليم االلكتروني 
االمتحانات االلكترونية 

والواجبات البيتية والتقارير 
 العلمية

14 
2 Reviewing all the topic and answer 

the questions  المجراتII التعليم االلكتروني 
االمتحانات االلكترونية 

والواجبات البيتية والتقارير 
 العلمية

15 
Exam2 
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والمراجع التي يوصى بها الكتب  ) أ
  (المجالت العلمية ،التقارير ،.....)

https://ui.adsabs.harvard.edu/classic-form 
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ) ب
 ،.....الخ.

https://ned.ipac.caltech.edu/classic/ 
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.asp
x 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
المقرر نقوم بدراسة وتحليل البحوث الحديثة المتعلقة بالمادة واشراك النتائج الجديدة والنظريات  لتطوير هذا

المستحدثة ضمن المقرر. باالضافة لالطالع على المناهج المعطات في الجامعات العالمية وتطوير المقرر 
 الدراسي.

 
 

https://ui.adsabs.harvard.edu/classic-form
https://ned.ipac.caltech.edu/classic/
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.aspx
http://skyserver.sdss.org/dr15/en/tools/chart/navi.aspx
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 يخطظ يهاساث انًنهح

 َشخً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشخاث انتعهى انفشدَت ين انبشنايح انخاضعت نهتقُُى

 يخشخاث انتعهى انًطهىبت ين انبشنايح 

انسنت / 

 انًستىي
 اسى انًقشس سيز انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشنايح
االهذاف انىخذانُت 

 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- 

 /انثانُت

AS 202 
Orbital 

Dynamic 
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٍ
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 نًىرج وصف انًقشس

 دَنايُكُت انًذاساثنًادة /  وصف انًقشس

 د. عبذانشحًن حسُن صانح أ.اسى انتذسَسٍ/ 

نًىرج وصف انًقشس ين قبم يذسس انًادة باالستفادة ين ان هزا ****يالحظت هايت// ًَهئ

  فقشاث نًىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 عبِؼخ ثغذاد انًؤسست انتعهًُُت .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ / لغُ اٌفٍه ٚاٌفعبء / انًشكز عهًٍانقسى ان .2

 As 202د٠ٕب١ِى١خ اٌّذاساد /  اسى / سيز انًقشس .3

 ثىبٌٛس٠ٛط ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفعبء أشكال انحضىس انًتاحت .4

 فصٍٟ انفصم / انسنت .5

  30 )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. 

خ ِغ اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ .أعشاء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزخصص١خ عٛاء فٟ اٌمغُ أٚ ِٓ خالي اٌّشبسو2

 االخشٜ ٌغشض اٌّغبّ٘خ فٟ سفذ ػٍَٛ اٌفٍه ٚاٌفعبء ِٚٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ فٟ ٘زا اٌّغبي.

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

 ٚاٌغبِؼبد ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌج١ئخ ٚٚصاسح اٌشجبة ٚعٍطخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ٚاٌؼغىشٞ  

 رٙذف اٌّبدح اٌٝ دساعخ ػٍُ إٌٙذعخ اٌىشٚٞ اٌفٍه اٌىشٚٞ  -4

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

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

دراسة وفهم الحقائق العلمية المتعلقة بعلوم الفلك والفضاء بجانبيها النظري والعملي, ومواكبة التطورات العلمية السريعة في  البرنامج.
مجال الفلك والفضاء, والعمل على اعداد طلبة يمتلكون مهارات علمية وعملية رصينة لغرض رفد المؤسسات والدوائر العلمية والوزارات 

 ن للعمل في ميادين البحث العلمي والتعليمالمختلفة بالخريجي
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١ِىب١ٔه ؽشوبد ٚاٌمّش ٚاٌىٛاوت ٚااللّبس اٌصٕبػ١خ اٌزٞ ٠ؼزجش ِٓ اٌؼٍَٛ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزطٛسح   خدساع -5

 ٚاُ٘ لٛا١ٔٓ اٌؾشوخ اٌّذاس٠خ,فٟ ػٍُ اٌف١ض٠بء اٌفٍى١خ 

 رؾ٠ٛالد االؽذاص١بد ٚاالٔزمبالد ث١ٓ اٌّذاساد -6

 ؽغبة ػٕبصش ِذاساد االلّبس االصطٕبػ١خ -7

 

 وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى انًقشسيخشخاث  .9

  االهذاف انًعشفُت -أ

 اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ  ػٍُ اٌفٍه اٌىشٚٞ  ٚإٌظش٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ٚظؼذ ٌذساعزٗ . -1أ

فُٙ ؽشوخ األعشاَ اٌغّب٠ٚخ  اٌظب٘ش٠خ ٚاٌؾم١م١خ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌغ٠ٕٛخ  فٟ اٌغّبء ٔغجخ اٌٝ إٌغَٛ  --2أ

 اٌجؼ١ذح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ فُٙ ٌألعظ اٌش٠بظ١خ ٚاٌّؼبدالد اٌخبصخ ثذساعخ ػٍُ اٌفٍه  - -3أ

 ٚاٌفعبء
 ِٙبَ االلّبس االصطٕبػ١خ أصٕبف اٌّذاساد ٚ  -4أ

اٌغشَ اٌغّبٚٞ ٚرؾذ٠ذ ثؼذٖ ٚعشػزٗ ٚصخّٗ ٚوزٌه رؾ٠ًٛ  رؼش٠ف اٌطبٌت ثى١ف١خ ا٠غبد اؽذا٠ضبد  -5أ

 االؽذاص١بد اٌغّب٠ٚخ اٌّؼشٚفخ ف١ّب ث١ٕٙب
  
  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

 ثشِغخ اٌؼاللبد اٌش٠بظ١خ اٌزطج١م١خ -- 1ة

رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبساد اٌطجبػخ ٚاٌىزبثخ ٚػًّ ٚرٕظ١ُ اٌغذاٚي ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب    2ة

 ٚػشض اٌّؾبظشاد ٚاٌغ١ّٕبساد ثبعٍٛة ثغ١ػ ٚٚاظؼ ِٚضّش

ٚ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 اٌؼ١ٍّخاٌطالة ثض٠بسح اٌّىزجِطبٌجخ  .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 سصذ فٍى١خ .5

ٚاالعزشعبي ثبٌّٛاظ١غ ِٓ ؽ١ش اٌصؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب  اٌّجغػ ٚاٌّزغٍغً ٌٍّٛظٛع ٔظش٠ب  اٌششػ  .6

 ِٕٚٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبعجخ ٌٙزا اٌغشض ال٠صبي اٌفىشح ثشىً ٚاظؼ
 رشعّخ اٌّٛاظ١غ ٚ اٌّفشداد إٌظش٠خ اٌخبصخ ثّٛاد اٌمغُ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزٕٛػخ ٚو١ف ٠ّىٓ رؾ٠ًٛ ثؼط
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 طشائق انتقُُى      

 

 ,ِشبسوخ اٌطبٌت ثغضء ِٓ اٌّؾبظشحاالعئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح غشػ  .1
 اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼQuizٍّٟالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمص١شح )ا .3

 ٌٍٚزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌج١ز١خ ٌٍٛاعجبد دسعبد ٚظغٚ إٌزبئظ ِٕٚبلشخ إٌّغضح ٌٍزغشثخ رمبس٠ش ثؼًّ اٌطٍجخ رى١ٍف .4
ٚظغ ِغبئً ِزٕٛػخ فٟ ٔٙب٠خ وً فصً ٌزم٠ٛخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼٍّٟ اٌصؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد  .5

 راد اٌصٍخ ثبٌّٛظٛع ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌش٠بظ١خ
 ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟٚاٌخ١بساد اٌّزؼذدح االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ )راد االعئٍخ اٌّزٕٛػخ .6

 إٌٙبئ١خ االِزؾبٔبد اٌفص١ٍخ 

 

 
 االهذاف انىخذانُت 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

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

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

 رط٠ٛش االفىبس االثذاػ١خ ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ  -5ط

 اٌّضبٌٟٚ سٚػ اٌزؼبْٚ  اٌغ١ذاٌؾعبسٞ صمً شخص١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزغبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌغٍٛن   -6ط

  فٟ وً رؼبِالرٗ اٌؾش ػٍٝ األِبٔخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخٍك  -7ط
 انًنقىنت ) انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انًهاساث  انعايت و -د 

  رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ --1د

 دػُ ٚرط٠ٛش اٌشخص١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخرض١ّٓ دٚس اٌؼٍّبء االخش٠ٓ ٚثبٌزبٌٟ  -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

 انًقشسبنُت 

   Orbital Dynamic انفصم  انثانٍ /
  2+ ػذد عبػبد ػٍّٟ  2اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ / ػذد اٌغبػبد إٌظشٞ 

 

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛظٛع

1 
2 

 

     * Kepler laws . 

     
     

شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعت اٌج١زٟ
2 

2 
 * Universal 

gravitation law . 
شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
3 

2 
     * Applications  ( ٌٍُٚٛؽخ اٌزؼ

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
4 

2 
 * The two body 

equation of motion  . 
شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
5 

2 
 * The energy 

constant and orbit 

classification. 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
6 

2 
 * The many body 

equation of motion. 
شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ 

 )اٌغجٛسح(

 

7 

2 

  The ellipse 
description and 

The orbital 
elements 

 
 

. 

شبشخ اٌؼشض 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

االِزؾبٔبد  اٌغجٛسح(

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعت اٌج١زٟ

8 

2  

 Calculate the 
mean anomaly 

and true anomaly  
    

شبشخ اٌؼشض 

ّٚٔبرط ٌٚٛؽخ 

اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

9 

2 
 Calculate the distance 

between the two body  
اٌؾبعجخ ٌٚٛؽخ 

اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
10 

2 

  

Calculate the velocity 

and mean velocity.      

اٌؾبعجخ ٌٚٛؽخ 

 اٌزؼٍُ )

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
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11 

2 

 * Kepler equation 

and it's solution and 

calculate the 

eccentric and true 

anomaly 

اعزخذاَ 

اٌؾبعجخ 

 ٚاٌغجٛسح 

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

12 

2 

 The parabolic and 

hy-parabolic orbit 
االِزؾبٔبد  ومناذجالسبورة 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
13 

2 

 The perturbations ( 

tidal force) 
اعزخذاَ 

اٌؾبعجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشض

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
14 
 

2 

 The perturbations 

types and effect on 

satellites orbits 

اعزخذاَ 

اٌؾبعجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشض
االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

15 

2 

 Solve Problems  

Exam.  First 

Semester.     

اٌغجٛسح 

 ٚاألٚساق

 

16 

2 

 The Moon orbit, 

Moon periods and 

crescent visibility 

اعزخذاَ  

اٌغجٛسح 

ٚاٌؾبعجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشض

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 
 

 

اٌؼشض  شبشخ  

ٚاٌزٍغىٛة 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ
 

 

شبشخ اٌؼشض   

ٚاٌزٍغىٛة 

ٌٚٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

 اٌغجٛسح(

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ
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  اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1

 *Astronomy principles and practice by A E Roy and D 

Clarke chpters 1, 9, 7,8, 12,13 
 

 .Practical astronomy with your calculator. By Smith P.D * اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس( -2

 
* Astronomical formations for calculators. By Meeus  

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

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  
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  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرنامج األكاديمي 

ا مربهنًا عما يوفر وصف الربنامج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص الربنامج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقه
 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 ة والعمل على اعداد طلب, 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 يةالمؤسسة التعليم .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 

 (الكتروني) فصلي

 ال يوجد عتمد  الم 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

 1/11/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ألكاديميأهداف البرنامج ا .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 ال المشاركة م  الوزأجراء البحوث العلمية التخصصية سواء في القسم أو من خال.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

 لوجيا والبيئة ووزارة الشباب وسلطة الطيران المدني والعسكري  والجامعات والعلوم والتكنو

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

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

 العلمي الحديث

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

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

 .القرارات الصحيحة

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

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

  .الكون

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

 .م  البيانات وتحليلها , وقيادة العمل الجماعي , إلخ
 

 (استفادة الطالب من مقررات البرنامج) :المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .11

  .االهداف المعرفية  -أ

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

 .الفلك والفضاءلمواضي  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

 .م في كيفية استخدام التلسكوبات الفلكية الغراض الرصد الفلكيفه 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 الفضائيةلصورا بمعالجة تعريف الطلبة -7أ

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

والقوانين التي النظريات ومعرفة 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  الة واالهلةتمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الص -11أ

 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 تحليلالر وتفكيبة 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 اصةالخمهارات العمليات  الحسابية  على الطلبة تدريب -5ب

 للدراسة الالزمة

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

 المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم 

 ( Power Point)واستخدام  موق  كوكل كالسروممن خالل  واد الدراسيةتوضيح وشرح الم .1

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

  للحصول على المعرفة االكاديمية االلكترونيةات مطالبة الطالب بزيارة المكتب .3

 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواق  االلكترونيةل ودعم المعرفة العلمية وتوجيه تحسين .4

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

 هذا الفصل كان التعليم الكتروني ولم تسنح الفرصة لذلك

رسال بالمواضي  من حيث الصعوبة وتطبيقها عمليا واالست الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظريا   .6

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

 علمية وتعلمية كبيرةذات فائدة  المعالجات الى برامج حاسوبية

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير  .8

 طرائق التقييم 

 ة ة عن طريق منصة التعليم االلكترونياالسئلة الشفهية المباشرطرح  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 في الجانب العملي( Quiz)المتحانات اليومية القصيرة ا .3

 وللتقارير العلمية البيتية للواجبات درجات وض و النتائج ومناقشة المنجزة للتجربة رتقاري بعمل الطلبة تكليف .4
وض  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( الخيارات المتعددةو 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

 لمادة العلميةالتفاعل االيجابي والبناء م  الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل ا -2ج

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

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

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

 الجيدالمثاليلطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك  صقل شخصية ا -6ج

بأمانة و أخالق في كل تعامالته " عالقاته م  زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائماوتطوير قدرة الطالب  -7ج

 اثناء التواجد في الجامعة وبعدها

لمرحلة ة الختصاصه ومدى االستفادة منها بالنسبالعلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -8ج

 بعد التخرجما 

 طرائق التعليم والتعلم 

 الرياضية لمسائل العلميةاخالل المحاضرة او المختبر لحل الطلبة مشاركة  .1

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

 تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق علميةمتنوعة بالجانب النظري والمختبري اجبات بيتية عطاء الطلبة وأ .3

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

ورصد الكواكب  جميحركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء النولالجرام السماوية لفهم تركيب المسافات 

 ضمن النظام الشمسي وخارجه

 التعاون روح تعزيز أو العلم نعمة تقدير أو اإلخوة بروح لاللتزام الطلبة لتشجي  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)حريرية قصيرة تامتحانات يومية . 1

  متنوعة بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 لنظري والعمليبجانبيها االتخصصية تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية  .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 والمراج  المصادر على لالطالع المكتبة يراجعون الطلبة جعل .7

 المتميز جوائز التقديرية وتثمين جهود الطالبمنح كتب الشكر والتقدير وال. 8
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

  تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتم  -1د

 ية للطلبةتثمين دور العلماء االخرين وبالتالي دعم وتطوير الشخصية العلم -2د

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

 قاسية وصعبة وعسيرة الظروف

 للمساهمة في خدمة وبناء البلدالرصين الخالق  تطوير شخصية الطلبة من حيث دفعهم نحو التفكير -4د

 المكتبة او العنكبوتية, المصادر الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة للك محددة مواضي  توزي  -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 معلوماتوصقل الالفكرية 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 لتطوير امكاناتهم مناقشتهاالموجودة في اجاباتهم  الشفوية وب على االخطاء تنبيه الطال -9د

 تشجي  المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيف -11د
 

 طرائق التعليم والتعلم  

 لتحليلتتطلب التفكيروا والفضاء تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضي  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

 استخدام أسلوب العصف الذهني لغرض تطوير وتحفيز الفكر االبداعي للطلبة .4

 .ورفعها في الوقت المحدد له  والواجبات حل االسئلة.5

 .ح باب المناقشات المستمرة وطرح االراء بمنتهى الحرية عبر الصففت .6

 .العلمي والمواضي  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

 قييم طرائق الت

 االمتحانات اليومية القصيرة الشفهية والتحريرية .1

 التقارير العلمية التخصصية .2

  عرض السمنارات ومناقشتها .3
 التي تساهم بزيادة التواصل العلمي والمهاراتي للطالبدريب عملي بمواضي  المنهج المقرراجراء ت  .4

 قيقي م  المادةتقييم الطالب بالحضور المنتظم للمحاضرات والمناقشات والتفاعل الح .5
 الواجبات البيتية  .6
 االمتحانات الشهرية  .7

 االمتحانات الفصلية .8
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 2121 -2119بنية البرنامج   .11

 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  -
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 المرحلة الدراسية
 رمز المقرر

 أو المساق 

 اسم المقرر

 أو المساق 
 الساعات المعتمدة

 لثانيةالمرحلة ا

 (ثانيلالفصل ا)
 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

 (ثانيل الالفص)
 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 
2  -
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-Extra Galactic 

Astronomy II 

 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 

 اسم المقرر

 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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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 داخل وخارج العراقة المشاركة في المؤتمرات العلمي .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

  مستوى االداء نحو االفضلزيادة ض لغراجراء التقييم السنوي  .5

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

 في المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجيةالفاعلة المشاركة   .7

صالها بجودة رف  مستوى التعلم و التعليم واالرتقاء به و ذلك بايجاد آليات وأدوات جديدة لتسهيل عملية التعليم واي .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  عوض)معيار القبول  .13

 علميتخصص  – مركزي

,  العلمي بحيث يتطابق م  اخر متطلبات القبول في الجامعات العراقية والبحث العالي التعليم وزارة تعليمات وحسب

   (المعدل العام لدرجة البكالوريا)م  وض  معايير لقبول الطلبة في القسم منها 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 متطلبات جامعية  .1

 توجهات علمية محلية  .2

 توجهات علمية عالمية .3

 يانات الدراسات واالستب .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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

/ السنة 

 المستوى
 اسم المقرر رررمز المق

 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 AS 415 

Observation

al 

Techniques  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ (مختبر) أساسي
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 قررموذج وصف المن

 

 وصف المقرر

 

  ة بغدادجامع-كليّة العلوم المؤسسة التعليمية .1

  قسم علوم الفلك والفضاء  المركز/  علميالقسم ال .2

 AS 415 (مختبر)العملي  Observational Techniques رمز المقرر/ اسم  .3

 الكتروني   أشكال الحضور المتاحة .4

 2121 – 2119/ الفصل االول  السنة/ الفصل  .5

 ساعة عملي 15 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

    2121 – 11 – 1 الوصف تاريخ إعداد هذا  .7

 أهداف المقرر .8
 

   لدى الطلبة والتصويري الفلكي تطوير مهارات التعليم العملية الرصدية   -1أ

 نظرية في التصوير الفلكي العلميالخبرات تعزيز واسناد ال -2أ

 فيزياء النجوم والمجرات الرصد والتصوير في استعراض ودراسة تطبيقات  -3أ
 والفضاء مستوى متقدم من المنهج العلمي العملي في الفلك تعليم الطلبة -4أ
 وطرق التصوير الفلكي االحترافيتوضيح التفاصيل الالزم معرفتها في أهمية الفلك الرصدي  -5أ
 مناسبة تؤهل الطلبة للتصوير الفلكي العملي االحترافيعملية تقديم مادة  -6أ        

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

 لم والتقييموطرائق التعليم والتع 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

       .والفضاء

 .العملي الفلك والفضاءلمواضي  العلمية الحديثة والمتقدمة في لفهم  علىلبة من الحصول طتمكين ال -2أ

 .للمبادئ االساسية لعمل التلسكوبات الفلكية بانواعها المختلفةفهم  علىبة من الحصول لطتمكين ال -3أ

 .الفلكي والتصوير فهم في كيفية استخدام التلسكوبات الغراض الرصد علىلبة من الحصول طتمكين ال -4أ

 .لك والفضاءعلم الفوالمعادالت 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

 

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

 ة في الرصد والتصوير الفلكي  بة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليلالطاعطاء  -1ب

  العمليالتركيز على الجانب بالجانب النظري و تحليلالتفكير وبة مهارات اللالطاعطاء  -2ب

 ياد والتصوير الفلكي في االرصالتخصص تطوير الجانب الرياضيتتعلق ببة مهارات لالطاعطاء  -3ب

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

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

 مثل القدر الظاهري عمليا للدراسة الالزمة والفيزيائية

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

 وعرض المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 بواسطة كوكل كالسروم( Power Point)من خالل استخدام  توضيح وشرح المواد الدراسية .1

 من خالل الواجبات البيتية المتعلقة بالمنهج الدراسي النظري والعملي د الطلبة بالمعرفةتزوي .2

  للحصول على المعرفة االكاديميةااللكترونية  ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .3

 لفةالمخت لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواق  االلكترونيةودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .4

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

 .كان التعليم الكتروني بالكامل م  األسف 2121-2119في هذا الفصل األول  –حال سنحت الفرصة 

 عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرضوالشرح المبسط والمتسلسل للموضوع  .6
ة المواضي  و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض ترجم .7

 في الرصد والتصوير مية كبيرةيذات فائدة علمية وتعل المعالجات الى برامج حاسوبية

  

 

 طرائق التقييم      

 

 علمية رةيارات تتطلب مهاعن طريق اسئلة متعددة الخ( Quiz)قصيرة الكترونية امتحانات يومية . 1

  ة أثناء الشرحمتنوع بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

 ةالعمليااللكترونية تقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية  .4

 ل أجراء امتحانات شهرية وفصليةتقييم الطلبة من خال .5

 

 



  
 12الصفحة 

 
  

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

  وبذل الجهود الممكنة للحصول على المعرفة االكاديمية ة على االلتزام والمواظبةبحث الطل -1ج

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

 والتجريب واالختبار للمنظومات الرصديةتفكير والبحث العلمي الهادف تشجي  الطلبة على تطوير ال -3ج

 في الرصد والتصوير الفلكي تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسي  االفق المعرفي للطلبة -4ج

 ي ودفعسهم لالبتكار تطوير االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهن -5ج

 المثاليو الجيدية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك  صقل شخص -6ج

بأمانة و أخالق في كل " عالقاته م  زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائماوتطوير قدرة الطالب  -7ج

 في ظل التعليم االلكتروني والحضوريتعامالته 

بالنسبة الختصاصه ومدى االستفادة منها ة العلمية المعطاة له اثناء الدراستعريف الطالب باهمية المادة  -8ج

 بعد التخرجلمرحلة ما 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الالزمة لفهم الجانب العملي خالل المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

 تحليل العلمي ة لتشجي  الطلبة على التفكير والالتفكيرية خالل المحاضرالشفهية طرح مجموعة من االسئلة  .2

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

 لتقريب الفكرة بحيث يكون العملي قابل للفهم والتطبيق  التوضيحية األمثلة ضرب .4

 .شرح المنظومات العملية للرصد والتصوير وطريقة التعامل المفيد واالمن معها .5

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

 طرائق التقييم    

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

 أثناء المحاضرة االلكترونيةمتنوعة  بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 للطلبة االلكترونيةوالنشاطات  البيتية واجباتطاء درجات للتقييم واع .3

 ةتقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمية التخصصية العملي .4

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

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

 

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

  تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتم  -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 تشجي  الطلبة على -3د

 قاسية وصعبة وعسيرة كانت الظروف

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

 او , المصادراالنترنت كةشب  في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضي  توزي  -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 الوقت والبرامج والبياناتالقدرة على أدارة وتقسيم  -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 ومناقشتهاتنبيه الطالب على االخطاء الموجودة في اجاباتهم  الشفوية  -9د

 الرصدية  البحثية ف في المراصد والمراكز تشجي  المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظي -11د
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 البنية التحتية  .11

 Hands on Astronomy”, OCW MIT lectures“ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 A Beginner's Guide to Astrophotography using (  المصادر)ـ المراج  الرئيسية 2

CCD Systems, Nik Szymanek, 2009 

             اـ الكتب والمراج  التي يوصى بها    

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
The New CCD Astronomy: How to capture the 

stars with a CCD camera in your own backyard. 

Ron Wodaski 2005 

مواق  االنترنيت , ب ـ المراج  االلكترونية

.... 
https://www.wexphotovideo.com/blog/tips-
and-technique/a-beginners-guide-to-
astrophotography-using-ccd-systems/  

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 % 11إلى %  5فاصيل المنهج العملي بنسبة بين في كل سنة دراسية نحاول إضافة وتعديل ت  .1

 .إضافة عدد بسيط إضافي من األمثلة المحلولة في كل سنة. 2

 

 

 بنية المقرر .11

السا األسبوع

 عات
أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

وانواع تقديم الموضوع  2 1

 التليسكوبات
تقديم الموضوع 

 وانواع التليسكوبات
محاضرة 

 عملي 
 نقاش 

محاضرة  التصوير   أنواع  التصوير   شرح أنواع  2 2

 عملي 

 واجب 

محاضرة  التصوير  طرق  التصوير  طرق شرح  2 3

 عملي 

 واجب 

التصوير   طرق  الفلكي التصوير   طرق شرح  2 4

 الفلكي 

محاضرة 

 عملي 

 اجب و

التصوير  الفلكي  شرح طرق  2 5

2 

التصوير   طرق 

 2الفلكي 

محاضرة 

 عملي 

 واجب 

التصوير  الفلكي  شرح طرق  2 6

3 

التصوير   طرق 

 3الفلكي 

محاضرة 

 عملي 

 واجب 

التصوير  الفلكي  شرح طرق  2 7

4 

التصوير   طرق 

 4الفلكي 

محاضرة 

 عملي 

 امتحان

محاضرة  مراجعة عامة مراجعة عامة 1 8

 عملي

 أسئلة شفهية

https://www.wexphotovideo.com/blog/tips-and-technique/a-beginners-guide-to-astrophotography-using-ccd-systems/
https://www.wexphotovideo.com/blog/tips-and-technique/a-beginners-guide-to-astrophotography-using-ccd-systems/
https://www.wexphotovideo.com/blog/tips-and-technique/a-beginners-guide-to-astrophotography-using-ccd-systems/
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 وصف البرنامج األكاديمي 

ا مربهنًا عما يوفر وصف الربنامج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص الربنامج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقه
 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 ة والعمل على اعداد طلب, 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 يةالمؤسسة التعليم .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 

 (مدمج) 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 , االنترنيت معلومات شبكة, ميدانية

 المكتبة, المختبرات العملية التخصصية, الفلك والفضاء

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ديميأهداف البرنامج األكا .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 المشاركة مع الوزأجراء البحوث العلمية التخصصية سواء في القسم أو من خالل ا.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

 ا والبيئة ووزارة الشباب وسلطة الطيران المدني والعسكري  والجامعات والعلوم والتكنولوجي

 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

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

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

 .القرارات الصحيحة

ائق جديدة لفهم التطور الحاصل في علم الفلك والفضاء ونشوء دراسة علم الفلك الحديث من نظريات وحق.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

 .مع البيانات وتحليلها , وقيادة العمل الجماعي , إلخ
 

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

  .االهداف المعرفية  -أ

       .م الفلك والفضاءلصة بعالخا 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

 .كيفية استخدام التلسكوبات الفلكية الغراض الرصد الفلكي فهم في 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

وانين التي النظريات والقومعرفة 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  واالهلةتمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الصالة  -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 تحليللاتفكير 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  الدراسيةتوضيح وشرح المواد  .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 يهوتوج تحسين .4

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

يقها عمليا واالسترسال بالمواضيع من حيث الصعوبة وتطب 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 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 يةالبيت 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 لية االمتحانات الفص .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

 لمي الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليديتشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث الع -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 دائماوطوير قدرة الطالب ت -7ج

 اثناء التواجد في الجامعة وبعدها

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

 بعد التخرجما 

 التعليم والتعلم طرائق 

 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

 اتية بطرق علميةتتطلب تفسيرات ذمتنوعة 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 يحيةالتوض 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

 علمية تخصصية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات  .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 عامةالمهارات ال-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 ث العلميالمواظبة على البح 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 تية, المصادرالعنكبو 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 ر امكاناتهملتطوي 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

 ذاتية اعطاء الطلبة واجبات بيتية متنوعة تتطلب تفسيرات علمية .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

 ير العلمية التخصصيةالتقار .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

 انات الفصليةاالمتح .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

 الثةلثالمرحلة 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 

 اسم المقرر

 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  -

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12
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 داخل وخارج العراقالمشاركة في المؤتمرات العلمية  .1

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

 الطلبة وانجازاتهم ودرجاتهم  وصف كيفية قيام القسم بمتابعة تقدم وتأهيل .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

 والذهنية للفهم والمعرفة العلمية ضمن مجال التخصص العام والخاص تنمية قدرات الطالب العلمية .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)وضع معايير لقبول الطلبة في القسم منها  مع

 

 

 

 

 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

 العالمية تجارب الجامعات العربية و .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 

 بالبرنامج الخاصة
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 

 مرحلة رابعة

AS 407 
الفيزياء النووية 

-1 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

  جامعة بغداد-كليّة العلوم المؤسسة التعليمية .1
  قسم علوم الفلك والفضاء  المركز/  علميالقسم ال .2
 AS 207: رمز 1 –الفيزياء النووية  رمز المقرر/ اسم  .3

 (مدمج)حضوري العملي + الكتروني النظري  أشكال الحضور المتاحة .4
 2222 -2219/ األولالفصل  السنة/ الفصل  .5
 ساعة 62= ساعة عملي  32+ نظري  ساعة 32 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
    2222 – 9– 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 

وعملية لغرض يمتلكون مهارات علمية نظرية  الفيزياء النووية الفلكيةاعداد خريجين متخصصين في مجال .1

 . البلد وبناءيساهمون في خدمة الوزارات والمؤسسات العلمية االخرى احتياجات تلبية 

 .الفيزياء النووية الفلكيةأجراء البحوث العلمية التخصصية في .2

 ميزين في هذا المجال ليكونوا اعضاء هيئة تدريسية في المستقبلالمتالطلبة تشجيع .3

اعطاء كورس عملي موازي للكورس النظري يساعد الطلبة على استيعاب المخرجات التعليمية أثناء التعليم .4

 في الفيزياء النووية الفلكية النظري

ة لفهم التطور الحاصل في علم الفلك من نظريات وحقائق جديد ةالحديث الفيزياء النووية الفلكيةدراسة علم .5

 . والفضاء ونشوء الكون والخصائص الفيزيائية وادراك قدرة الخالق عز وجل في خلق الكون

تطوير المهارات الشخصية للطالب القابلة للتحويل مثل االتصال الشفهي والكتابي وعمل الجداول والتعامل  .6

 .ي , إلخمع البيانات وتحليلها , وقيادة العمل الجماع

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

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

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
  .االهداف المعرفية  -أ

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

       . النووية الفلكية

الفيزياء النووية  ة الحديثة والمتقدمة في اختصاص لمواضيع العلميلفهم  علىلبة من الحصول طتمكين ال -2أ

 . الفلكية

 وتطورالكون ونشوء وما لها من عالقة في  الفيزياء النووية الفلكية ان يستطيع الطالب التعرف على -3أ

  المجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات واالتربة الكونية واالشعاعية 
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 (ما يكسبه الطالب من المهارات بعد أكمال الدراسة والتخرج) : بالبرنامج االهداف المهاراتية الخاصة -ب 

 في الفيزياء النووية الفلكية بة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةلالطاعطاء  -1ب

 في الفيزياء النووية الفلكية  بالجانب النظري والعملي تحليلالتفكير وبة مهارات اللالطاعطاء  -2ب

  ة التخصصيةالرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي وتتعلق بمهارات  بةلالطاعطاء  -3ب

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

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

 في الفيزياء النووية الفلكية  للدراسة الالزمة يةوالفيزيائ

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

 وعرض المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 للجانب العملي وأيضا استعمال كوكل كالسروم للجانب النظري( Data Show)و ( LCD)شاشات 

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

 في الفيزياء النووية الفلكية 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

 (محاكاة حاسوبية)التجارب العملية دعم الدراسة العملية المختبرية للطلبة من خالل  .5

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

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

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة مج حاسوبيةالمعالجات الى برا

 في الفيزياء النووية الفلكية  للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير .8

 

 طرائق التقييم      

 

عن طريق اسئلة ( للعملي)أو حضورية ( للنظري)الكترونية ( Quiz)تحريرية قصيرة امتحانات يومية . 1

 في الفيزياء النووية الفلكية علمية رةمتعددة الخيارات تتطلب مها

 حسب نوع التعليم المدمج متنوعة بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 بالتعليم المدمج للطلبة والنشاطات اليومية البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

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

 في الفيزياء النووية الفلكية تقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتها .5

 (مدمجة) تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

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

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

في الفيزياء  وبذل الجهود الممكنة للحصول على المعرفة االكاديمية ة على االلتزام والمواظبةبحث الطل -1ج

 النووية الفلكية

 الفيزياء النووية الفلكيةالتفاعل االيجابي والبناء مع الطلبة لغرض تحفيزهم على تقبل  -2ج

 ع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليديتشجي -3ج

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

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

 للتعليم المدمج المثالي الجيدالجامعية والسلوك   صقل شخصية الطالب على اكتساب القيم -6ج
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بأمانة و أخالق في كل " عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائماوتطوير قدرة الطالب  -7ج

 اثناء التواجد في الجامعة وبعدهاتعامالته 

صاصه ومدى االستفادة منها بالنسبة الختالعلمية المعطاة له اثناء الدراسة تعريف الطالب باهمية المادة  -8ج

 بعد التخرجلمرحلة ما 

 طرائق التعليم والتعلم     

 في الفيزياء النووية الفلكية  خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

 حليل العلمي ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتالتفكيرية 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 لتشجيع التوضيحية األمثلة ضرب .4

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

 طرائق التقييم    

عن طريق اسئلة متعددة وحسب التعليم المدمج وذلك ( Quiz)قصيرة  أو الكترونية تحريريةامتحانات يومية . 1

 علمية رةالخيارات تتطلب مها

  متنوعة بأسئلة علميةشفهية امتحانات يومية . 2

 في الفيزياء النووية الفلكية للطلبة شاطات اليوميةوالن البيتية واجباتتقييم واعطاء درجات لل .3

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

 الفيزياء النووية الفلكية

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

 ن خالل أجراء امتحانات شهرية وفصليةتقييم الطلبة م .6

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

 النووية الفلكية

 

 
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) 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

 مثل التعليم المدمج كانت الظروف

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

 او العنكبوتية, المصادر الشبكة في بالبحث التقارير دالعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -5د
 يةفي الفيزياء النووية الفلك 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

 في الفيزياء النووية الفلكيةالمتعلقة  القدرة على أدارة وتقسيم الوقت والبرامج والبيانات -7د

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

 في الفيزياء النووية الفلكية تخصصه العلميالطالب الغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

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

 فتشجيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظي -12د

 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
التعرف على 

 الموضوع

1. Introduction, 

Syllabus and 

References 
 بال شرح نظري

 األساسيةفاهيم الم 2 2
2. Basic Nuclear 

Concepts and 

Definitions 

واجب  شرح نظري

 تحريري

 سؤال شفهي شرح نظري Nuclear Shapes .3 النووية األشكال 2 3

4 2 
 أنواعتعرف على 

 الزخم

4. Intrinsic Angular 

Momentum, Nuclear 

Charge, and Binding 

Energy 

 شرح نظري
واجب 

 تحريري

5 2 
اسة نموذج قطرة در

 1امتحان + السائل 

5. The Liquid Drop 

Model and Semi-

empirical Mass 

Formula + Exam 

 شرح نظري
امتحان 

 تحريري

6 2 
دراسة نموذج قطرة 

 السائل

6. Shell Term, Shell 

Model and 

Radioactivity 

 شرح نظري
 بال

7 2 
 اإلشعاعدراسة 

 النووي

7. Radioactivity (cont.), 

and Nuclear Potentials 
واجب  شرح نظري

 تحريري
 سؤال شفهي شرح نظري Multiple Decay .8 المتعدد اإلشعاع 2 8

 توليد العناصر المشعة 2 9
9. Production of 

Radioisotopes by 

Nuclear Bombardment 

واجب  شرح نظري

 تحريري

 2امتحان+ حل امثلة  2 12
10. Solved Examples 

on Radioactivity+Exam 
واجب  شرح نظري

 تحريري

11 2 
فيزياء  إلىمدخل 

 النجوم النووية

11. Introduction to 

Stellar Nuclear Physics 
امتحان  شرح نظري

 تحريري

12 2 
تفاعالت النجوم 

 النووية

12. Stellar Reactions, 

pp, CNO and triple-

alpha chains 

واجب  شرح نظري

 تحريري

 لية النجومفعا 2 13
13. Stellar Reactivity واجب  شرح نظري

 تحريري

 مالحظات نهائية 2 14

14. Conclusions, 

Solved Examples and 

Final Notes 

 

 شرح نظري
واجب 

 تحريري

 امتحان اختياري 2 15
15. Complementary 

Exam 
 بال  شرح نظري
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 Introductory Nuclear Physics, by Samuel S. M. 

Wong, 2nd Ed., 2004. 

1. Christian Iliadis, “Nuclear Physics of Stars”, 

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., (2007). 

 

 

ى بها الكتب والمراجع التي يوص ( أ

  .....(المجالت العلمية ,التقارير ,)

 Theoretical Nuclear and Subnuclear Physics, 

by J. D. Walecka, 2nd Ed., 2004 

 

المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت  ( ب

,..... 

 IAEAموقع المنظمة الدولية للطاقة الذرية 

www.iaea.org  

 وقع مكتبة المدخالت النووية العملية م

www.rausher.de  
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 
تطوير محاضرة  أيضا .زيادة عدد المفردات التخصصيةامثلة محلولة و بإضافة 14و  13تطوير المحاضرات 

 .قليال 6
 
 

 

http://www.iaea.org/
http://www.rausher.de/


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
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 بغداد:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي
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 التوقيع :      التوقيع :
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 التاريخ :        التاريخ :
 
 

 دقـق الملف من قبل 
 ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /
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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
العام الدراسي 

2020-2019 

 المرحلة الثالثة

 ()الفصل االول

 

AS 307  أساسيات مختبر

 التحسس النائي

Fundamentals 

of Remote 

Sensing 

Laboratory 

 

                 اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 اساسيات التحسس النائي  /  ختبرلم المقرروصف 

  الرزاق +أ.م.د ابتسام فاضل أ.م.د بان عبد + م.د. ياسر جاسب بخيتاسم التدريسي/ 

 رفاه رشيد م.م. +                                                   

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

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

  Fundamentals of Remote Sensing Laboratory اسم / رمز المقرر .3

(AS 307) 

 اسبوعي الكتروني  ي +حضور أشكال الحضور المتاحة .4

 2019-2020/ العام الدراسي  االولالدراسي الفصل  الفصل / السنة .5

 ساعة( 30في االسبوع / عدد الساعات الكلي )عملي ساعة  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

المختبر من األساسيات التعليمية لطلبة الدراسات االولية في قسم الفلك والفضاء، وهو يسهل على الطلبة التعلم والفهم 

وعلى العاملين في المختبر األداء المتكامل في شرح واجراء التجارب المتكامل للمعلومات النظرية وتطبيقها عمليا، 

العملية والبرامج الحاسوبية بدقة متناهية. وهو المكان الذي يكتمل فيه استيعاب الطالب للمعلومات النظرية من خالل 

هذه النتائج وكيفية دراسة وشرح مبادئ التحسس النائي حتى يصل الطالب الى الفهم واالستيعاب وكيفية التعامل مع 

مقارنتها مع النتائج النظرية وتعلم كيفية تطبيقها عمليا لتنمية المهارات الفكرية وسرعة البديهة والتركيز لدى الطالب. 

وهذا من شأنه رفع الكفاءة العلمية والعملية للطالب وتزويدهم بالثقة في النفس. ولذا يجب توفير المكان المالئم باختالف 

الغرض الرئيسي من المقررهو دراسة المبادئ  عليمية والمادة العلمية وهي مهمة فني ومشرف المختبرات.المرحلة الت

من خالل أستخدام تقنيات   ENVI Program)األساسية لمادة التحسس النائي عمليا بأستخدام البرنامج الجاهز )

الموجودة على االرض من خالل  وادوات تخصصية مختلفه تتعامل مع صور فضائية مأخوذة للظواهر االرضية

االقمار الصناعية المختلفة لغرض دراسة هذه الظواهر االرضية وتحليلها وتفسيرها واالستفادة من نتائج التحليل 

 والتفسير لهذه الظواهر في مختلف المجاالت والتطبيقات العلمية والعملية. 

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 والفضاءلالخاصة 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 -2أ

 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول  -3أ

 . الصور تمثيل طريقة و الفضائي والتردديالتصوير أنظمة و الفضائيةالصور بمعالجة تعريف الطلبة -4أ

   
  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 والطلبة مهارات تتعلق باعطاء  -3ب

وعرض  تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها -4ب

     السيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمرالمحاضرات و

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 ( Data Showو )

 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 اليصال  للموضوع نظريا  الشرح المبسط والمتسلسل  .5

 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  .6

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة مج حاسوبيةالمعالجات الى برا

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير .7

 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
 وعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري والعملياالمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتن .6

 االمتحانات الفصلية  النهائية .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

 طلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهنيتطوير االفكار االبداعية لل -5ج

 المثالي الجيدصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

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

 اثناء التواجد في الجامعة وبعدها

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

 بعد التخرج

 طرائق التعليم والتعلم   

 خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي خالل المحاضرالتفكيرية الشفهية 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 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 طلبةال جعل. 7

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

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د

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

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

 الظروف قاسية وصعبة وعسيرة

 همة في خدمة وبناء البلدللمساتطوير 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

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

 الفكرية والشخصية وصقل المعلومات الالزمة

 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 الطالب  -8د

 تخصصه العلميالغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

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

 جيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيفتش -10د
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 

تعريف علم التحسس 

النائي, الفائدة من دراسة 

علم التحسس النائي, اهم 

تطبيقات علم التحسس 

النائي, مراجعة للطيف 

الكهرومغناطيسي ومعرفة 

ما هي اهم الحزم المفيدة في 

 دراسة االستشعار عن بعد 

 

Principles of Remote 

Sensing 

(Basic Concepts) 

Remote Sensing 

Definition,  

Remote Sensing 

Applications,    
Electromagnetic 

Spectrum 

Characteristics   

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض
 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

2 2 

معرفة الية عمل االقمار 

الصناعية وكيفية التقاط 

الصور الفضائية للظواهر 

االرضية المختلفة, معرفة 

ما المقصود بالصورة 

الفضائية الرقمية وماهي 

انواعها, معرفة كيفية 

تسجيل وتمثيل  الصور 

 الفضائية الرقميه 

Principles of Remote 

Sensing 

(Basic Concepts) 
 

 

الحاسبة و استخدام 

 شاشة العرض
 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

3 2 

معرفة اهم االقمار الصناعية 

المستخدمة حاليا المنتجة 

للصور الفضائية واهم 

خصائصها, معرفة الفرق 

بين الصور الفضائية 

الرمادية والملونة, اخذ 

فكرة عن انواع دقة الصور 

الفضائية )البسيطة 

 والمتوسطة والعالية(  

Principles of Remote 

Sensing 

(Basic Concepts) 
 

 

الحاسبة و استخدام 

 شاشة العرض
 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

4 2 

شرح واجهة برنامج 

ENVI شرح ايكونات ,

الواجهة, معرفة كيفية فتح 

وعرض الصور الفضائية , 

شرح نافذة ادارة البيانات 

الفضائية ومعرفة ماهية 

الصور الملونه وفصلها الى 

النطاقات المكونه لها 

 وتكوين الصور الملونه 

Explain ENVI 5.1 

Program Interface, 

Define interface icons  

Opening and 

Displaying Satellite 

Images, 

Explain Data Manager 

Window 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض
 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

5 2 

شرح تفعيل معاينة الصور 

الفضائية في نافذة ادارة 

العمل مع الطبقات  الطبقات, 

الصورية ونوافذ العرض 

المتعددة, شرح نافذة 

معلومات ملف الصورة 

الفضائية, شرح نافذة 

اختيار حزم الصورة 

الفضائية الغراض التالعب 

 بالمركبات اللونية 

 

 

Activation the 

Overview in the Layer 

Manager, 

Working with Layers  

and Multiple Views, 

Explain File 

Information 

Window, Explain 

Band Selection 

window 

 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض
 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية
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6 2 

شرح نافذة استعراض 

البيانات الوصفية للصورة 

الفضائية, التعريف بنوافذ 

العرض المتعددة, معرفة 

كيفية الربط بين صورتين 

فضائيتين, معرفة تفاصيل 

نافذة قيمة المؤشر, معرفة 

تفصيل نافذة مؤشر التقاطع, 

معرفة كيفية تدوير الصور 

الفضائية بزاوية معينة, 

 كيفية بناء منطقة معرفة 

 الدراسة

 

Explain Metadata 

Viewer window, 

Definition the Multiple 

Views for ENVI 

Program, Link 

Multiple Views (Link 

between two Images) in 

ENVI Program, Cursor 

Value window, 

Crosshairs Value 

window, Rotate 

Satellite Image to a 

Specified angle, 

Creating Regions of 

Interest 

 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض
 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

7 2 

العمل مع معرفة كيفية 

االزرار والمنزلقات في 

العمل مع , برنامج انفي

ادوات تحسين معالم 

, الصورة الفضائية

السطوع, التباين, الحدة او 

تحسين الخشونة, الشفافية, 

معالم الصورة الفضائية من 

خالل تغيير نوع امتداد 

, معرفة كيفية قياس التباين

المسافة بين نقطتين, 

المقارنة بين صورتين من 

 خالل بوابة المؤثر الحركي

  

Working with ENVI’s 

Buttons and Sliders, 

Working with 

Enhancement Tools, 

Brightness, Contrast, 

Sharpen, 

Transparency, 

Enhancement the 

Satellite image from 

Contrast Stretch Type, 

Mensuration, Portals 

 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض
 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

8 2 
مراجعة عامة وشاملة لكل 

مفردات المنهج المأخوذة 

 سابقا 

A General Review 

الحاسبة و  استخدام

 شاشة العرض
 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

9 2 

 ( 1تجربة رقم )

تطبيق عملي يهدف الزالة 

تأثير الغالف الجوي من 

 صور االقمار الصناعية

Experiment # 1 

Atmospheric 

Correction for Satellite 

Images 

 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض
 االلكترونيةوالصفوف 

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

10 2 

 ( 2تجربة رقم )

 لتنفيذ تطبيق عملي يهدف

 لمنطقة المكاني االستقطاع

 االقمار صور من الدراسة

 الصناعية

 

Experiment # 2  

Spatial Subset of Study 

Area from Satellite 

Images 

 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض
 االلكترونيةوالصفوف 

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

11 2 

 ( 3تجربة رقم )

تطبيق عملي يهدف لتنفيذ 

التصنيف الغير مراقب 

 لصور االقمار الصناعية 

Experiment # 3  

Applying Unsupervised 

Classification for 

Satellite Images 

 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض
 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

12 2 

 ( 4تجربة رقم )

 أو بناءلتطبيق عملي يهدف 

 من موزائيك صورة توليد

 الصناعية االقمار صور

 

Experiment # 4  

Creating a Mosaic 

Image from Satellite 

Images 

 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض
 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 البنية التحتية  .11

 Computer Processing of Remotely-Sensed Images an" الكتب المقررة المطلوبة -1

Introduction", Fourth Edition, Paul M. Mather, 2014 

 Exploring ENVI Program", Version 5.1, (ENVI User’s" المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Guide), Produced by Exelis VIS, 2014 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت  (أ

  العلمية ،التقارير ،.....(
1. Envi Pocket Guide, Volume 1, Basics, Produced by 

Exelis Vis, 2016 

2. Envi Pocket Guide, Volume 2, Intermediate, 

Produced by Exelis Vis, 2016 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

 ،.....الخ.

1. United States Geological Survey (USGS) Earth 

Explorer Archive (http://Earthexplorer.usgs.gov/) 

2. Harris Corporation (http://www.harris.com/) 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

االطالع واالستخدام المستمر للكتب االلكترونية الرصينة والحديثة وتحديث المفردات والمقررات سنويا بما يضمن  -1

 النائي بشقيه النظري والعملي.مواكبة التطور الكبيرالحاصل  في علم التحسس 

العملية في الجامعات الحكوميه العراقية و  (Remote Sensing)األطالع على مناهج مادة التحسس النائي  -2

 األجنبية.

13 2 

 ( 5تجربة رقم )

 حسابلتطبيق عملي يهدف 

 السطحية الحرارة درجة

 من ارضية جغرافية لمنطقة

 الصناعي القمر صور

  8-الندسات

)الباند تحت الحمراء 

 الحراري(

 

Experiment # 5  

Compute the Surface 

Temperature from 

Landsat-8 (TIRS) 

images (Thermal 

Infrared Band)  

 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض
 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

14 2 

مراجعة عامة وشاملة لكل 

تجارب المختبر العملية 

)اعادة تنفيذ وتطبيق 

التجارب العملية تمهيدا 

 لالمتحانات( 

General Review of all 

Experiments 

استخدام الحاسبة و 

 شاشة العرض
 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

15 2 
)امتحان نهاية  الفصل 

 ( االولالدراسي 
(First Semester Exam)  

امتحان تحريري + 

امتحان عملي باستخدام 

 الكمبيوتر



 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:   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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 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
العام الدراسي 

2020-2019 

 المرحلة الثالثة

 )الفصل الثاني(

 

AS 310  نظم مختبر

المعلومات 

 الجغرافية

Geographic 

Information 

System (GIS) 

Laboratory 

                 اساسي
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 المقررنموذج وصف 

 (GIS)نظم المعلومات الجغرافية    /  ختبرلم وصف المقرر

 رفاه رشيد م.م. م.د. حارث سعد + + بخيتم.د. ياسر جاسب اسم التدريسي/ 

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

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

  Geographic Information System Laboratory اسم / رمز المقرر .3

(AS 310) 

 اسبوعي حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2019-2020الثاني / العام الدراسي الدراسي الفصل  الفصل / السنة .5

 ساعة( 30في االسبوع / عدد الساعات الكلي )عملي ساعة  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

المختبر من األساسيات التعليمية لطلبة الدراسات االولية في قسم الفلك والفضاء، وهو يسهل على الطلبة التعلم والفهم 

المتكامل للمعلومات النظرية وتطبيقها عمليا، وعلى العاملين في المختبر األداء المتكامل في شرح واجراء التجارب 

وهو المكان الذي يكتمل فيه استيعاب الطالب للمعلومات النظرية من خالل  العملية والبرامج الحاسوبية بدقة متناهية.

حتى يصل الطالب الى الفهم واالستيعاب وكيفية التعامل مع  (GIS) دراسة وشرح مبادئ نظم المعلومات الجغرافية 

ات الفكرية وسرعة البديهة هذه النتائج وكيفية مقارنتها مع النتائج النظرية وتعلم كيفية تطبيقها عمليا لتنمية المهار

والتركيز لدى الطالب. وهذا من شأنه رفع الكفاءة العلمية والعملية للطالب وتزويدهم بالثقة في النفس. ولذا يجب توفير 

 المكان المالئم باختالف المرحلة التعليمية والمادة العلمية وهي مهمة فني ومشرف المختبرات.

المبادئ األساسية لمادة نظم المعلومات الجغرافية عمليا بأستخدام البرنامج الغرض الرئيسي من المقرر هو دراسة 

من خالل أستخدام تقنيات وادوات تخصصية مختلفه تتعامل مع الخرائط  (ARCGIS 10.3 Program) الجاهز 

ورسمها الرقمية والطبقات الجغرافية والبيانات الوصفية للظواهر االرضية لغرض دراسة هذه الظواهر االرضية 

 وابرازها وتحليلها وتفسيرها واالستفادة منها في مختلف المجاالت والتطبيقات العلمية والعملية.

 

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 والفضاءلالخاصة 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 -2أ

 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول  -3أ

 . الصور تمثيل طريقة و الفضائي والتردديالتصوير أنظمة و الفضائيةالصور بمعالجة تعريف الطلبة -4أ

   
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء  -1ب

 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -2ب

  ة التخصصيةالرياضيالحسابات البرمجي وتطوير الجانب الطلبة مهارات تتعلق باعطاء  -3ب

وعرض  تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها -4ب

     المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 ( Data Showو )

 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 االلكترونيةالمعرفة العلمية لودعم  وتوجيه تحسين .4

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

 ومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرض الفكرة بشكل واضح
مواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض ترجمة ال .6

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة المعالجات الى برامج حاسوبية

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير .7

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

 ذات الصلة بالموضوع والفيزيائية 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 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

 ترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبةتطوير مهارات البحث في االن -4ج

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

 المثالي الجيدصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

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

 اثناء التواجد في الجامعة وبعدها

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

 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

 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

 
 ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.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

الجوانب النظرية او العملية ومهما كانت المواظبة على البحث العلمي سواء في 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

 المكتبة او العنكبوتية، المصادر 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

 الفكرية والشخصية وصقل المعلومات الالزمة

 قة بالموضوعالقدرة على أدارة وتقسيم الوقت والبرامج والبيانات المتعل -7د

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

 تخصصه العلميالغراض 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

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 

تعريف نظم المعلومات 

الجغرافية, تعلم مفهوم  نظم 

المعلومات الجغرافية, تعلم 

نظم المعلومات  فائدة 

 الجغرافية

GIS Definition,  

GIS Concept, 

Advantage of GIS   

 

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

2 2 

تعلم تطبيقات  نظم 

المعلومات الجغرافية, تعلم 

مكونات  نظم المعلومات 

الجغرافية, تعلم وظيفة  نظم 

 المعلومات الجغرافية

GIS Application, 

Components of GIS, 

GIS Functions   

 

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

3 2 

نظام خصائص تعلم 

االحداثيات الجغرافية, تعلم 

خصائص خطوط الطول 

ودوائر العرض, تعلم 

بدائرة الخصائص المتعلقة 

االستواء وخط الزوال, تعلم 

الوحدات المستخدمة لتمثيل 

االحداثيات الجغرافية, تعلم 

خصائص نظام االحداثيات 

 المسقطة

Geographic 

Information System 

Characteristics, 

Longitudes, Latitudes, 

Geographic Coordinate 

Measurements units, 

Projected Coordinate 

System Characteristics 

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

4 2 

شرح واجهة برنامج 

(Arcgis 10.3 )ومكوناتها 

, شريط القوائم, الشريط 

 االساسي, شريط االدوات, 

 شرح ايكونات الواجهة

والمكونات , الرئيسية

االخرى, اخذ فكرة اولية عن 

عدد البرامج الفرعية 

الموجودة في برنامج 

(Arcgis 10.3 ) 

Explain Arcgis 10.3 

Program Interface, 

Define interface icons 

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

5 2 

تكملة شرح واجهة برنامج 

(Arcgis 10.3 )ومكوناتها 

, شريط القوائم, الشريط 

 االساسي, شريط االدوات, 

 شرح ايكونات الواجهة

والمكونات , الرئيسية

االخرى, اخذ فكرة اولية عن 

عدد البرامج الفرعية 

الموجودة في برنامج 

(Arcgis 10.3 ) 

Supplement  

Explain Arcgis 10.3 

Program Interface, 

Define interface icons 

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية
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6 2 

تعلم نماذج البيانات 

الجغرافية المستخدمة في 

نظم المعلومات الجغرافية 

وكيفية استدعاها لبيئة 

  Arcgis 10.3 برنامج 

بنوعيها المكانية والتي 

تشمل البيانات الخطية 

والشبكية والبيانات 

الوصفية المتعلقة بها, مع 

تعلم اهم انواع البيانات 

الخطية )بيانات نفطية, 

 خطية , مضلعة ( 

Geographical Data 

Models in GIS, Spatial 

Data (Location), Vector 

Data Model (point, line, 

polygon), Raster Data 

Model, Attribute Data 

(properties of spatial 

data), Definition of 

geographical layers and 

digital maps  

 

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

7 2 

 ( 1تجربة رقم )

عمل ارجاع جغرافي 

 لصورة خريطة في برنامج 

ArcMap 

تهدف التجربة الى تعلم 

ارجاع الخريطة الرقمية الى 

 موقعها الجغرافي الصحيح  

Experiment # 1 

Georeferencing a Map 

image in ArcMap 

Program 

 

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

8 2 

 ( 2تجربة رقم )

حساب مساحة المضلعات 

لطبقة معينة في برنامج 

ArcMap  

 من جدول البيانات الوصفية

تهدف التجربة الى تعلم  

حساب مساحة اي ظاهرة 

جغرافية ارضية من طبقة  

 مضلعات  

Experiment # 2 

Calculating the Area of 

Polygons in ArcMap 

Program from 

Attribute table 

 

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

9 2 

 ( 3تجربة رقم )

حساب اطوال الخطوط 

 لطبقة معينة في برنامج 

 ArcMap 

 من جدول البيانات الوصفية

تهدف التجربة الى تعلم  

حساب طول اي ظاهرة 

جغرافية ارضية من طبقة 

 خطوط  

Experiment # 3 

Calculating the Length 

of Polylines in ArcMap 

Program from 

Attribute table 

 

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

10 2 

 ( 4تجربة رقم )

استخراج احداثيات النقاط 

 لطبقة معينة في برنامج 

 ArcMap 

 من جدول البيانات الوصفية

تهدف التجربة الى تعلم  

استخراج الموقع الجغرافي  

الي ظاهرة ارضية من طبقة 

 نقطية 

Experiment # 4 

Extract the Points 

Coordinates in ArcMap 

Program from 

Attribute table 

 

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

11 2 

 ( 5تجربة رقم )

انشاء اخراج فني )تنسيق 

وتصميم( للخريطة باستخدام 

 برنامج 

 ArcMap 

تهدف التجربة الى تعلم 

تنسيق واخراج الخريطة 

الجغرافية النهائي من ناحية 

اضافة العنوان ومقياس 

الرسم واتجاه الشمال 

ومفتاح الخريطة وباقي 

 المعلومات االساسية 

Experiment # 5 

Creating a Map Layout 

using ArcMap Program  

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية
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 البنية التحتية  .11

( Principles of GIS Science) مبادئ علم نظم المعلومات الجغرافية الكتب المقررة المطلوبة -1

 2014دكتور جمعة محمد داود، النسخة االولى، 

 GIS BASICS", Shahab Fazel, Fourth Edition, 2016" المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت  (أ

  العلمية ،التقارير ،.....(
"The ArcGIS Book", Esri Press Redlands, California, 

2015 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

 ،.....الخ.

ESRI Company Website, (http://www.Esri.com/) 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

االطالع واالستخدام المستمر للكتب االلكترونية الرصينة والحديثة وتحديث المفردات والمقررات سنويا بما يضمن  -1

 ((GISمواكبة التطور الكبيرالحاصل  في مجال نظم المعلومات الجغرافية 

 اقية و األجنبية.في الجامعات الحكومية العر ( العملية (GISاألطالع على مناهج مادة نظم المعلومات الجغرافية  -2

12 2 

 ( 6تجربة رقم )

انشاء واخراج خرائط 

الدوائر النسبية باستخدام 

 برنامج 

 ArcMap 

تهدف التجربة الى تعلم 

انشاء وتنسيق واخراج 

 خريطة الدوائر النسبية 

Experiment # 6 

Create and Output the 

Relative Circles Maps  

using ArcMap Program   

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

13 2 

 ( 7تجربة رقم )

حساب وتحليل المسافة بين 

 النقاط باستخدام برنامج 

 ArcMap 

تهدف التجربة الى تعلم 

حساب المسافة الحقيقية 

بين اي ظاهرتين جغرافيتين 

على االرض باستخدام طبقة 

 نقطية

Experiment # 7 

Calculate and Analyze 

the Distance between 

Points  

using ArcMap Program 

الحاسبة و استخدام 

شاشة العرض 

 والصفوف االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

14 2 

مراجعة عامة وشاملة لكل 

تجارب المختبر العملية 

)اعادة تنفيذ وتطبيق 

التجارب العملية تمهيدا 

 لالمتحانات( 

General Review of all 

Experiments 

استخدام الحاسبة و 

شاشة العرض 

 االلكترونيةوالصفوف 

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

15 2 
)امتحان نهاية  الفصل 

( الثانيالدراسي   
(Second Semester 

Exam) 
 

امتحان تحريري + 

امتحان عملي باستخدام 

 الكمبيوتر



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  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
العام الدراسي 

2020-2019 

 المرحلة الثالثة

 )الفصل الثاني(

 

AS 310 نظم المعلومات الجغرافية 

Geographic 

Information System 

(GIS) 

                 اساسي
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 نموذج وصف المقرر

    Geographic Information System (GIS)لمادة /  وصف المقرر

 م. د. ياسر جاسب بخيت  اسم التدريسي/

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

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

 Geographic Information System (GIS) / (AS 310) اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي )محاضرات علمية تخصصية(حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2019-2020الثاني / العام الدراسي الدراسي الفصل  الفصل / السنة .5

 ساعة( 15ساعة نظري في االسبوع / عدد الساعات الكلي ) 1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

( من خالل اعطاء GISالغرض الرئيسي من المقرر هو دراسة المبادئ األساسية لمادة نظم المعلومات الجغرافية )

بهذه المادة المهمة ابتدا بالتعريف بمفهوم نظم المعلومات الجغرافية, وظيفة نظم المعلومات وصف شامل لكل ما يتعلق 

الجغرافية, مكونات نظم المعلومات الجغرافية, فائدة نظم المعلومات الجغرافية, تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية, 

ظام االحداثيات الجغرافية وغيرها من المفاهيم خصائص نظام االحداثيات الجغرافية, التطبيقات العملية والرياضية لن

المتعلقة بهذا الموضوع, حيث يدخل نظم المعلومات الجغرافية في وقتنا الحاضر في كثير من االستخدامات منها: 

دراسة سطح االرض وخدمات الماء والكهرباء والهاتف والمجاري والغاز وعلوم االرض واستكشاف المعادن والنفط 

ة البيئة والتلوث والصحة العامة والزراعة والغابات, وتسويق االعمال والتجارة والسكان والسفر وتحليل والغاز ودراس

الموقع االمثل وادارة البنية التحتية في المدن والتجمعات السكانية كالمواصالت وخدمات الطوارئ واالنقاذ وفي مجال 

ير من دول العالم, كما تستعملها المؤسسات الحكومية الخاصة الجغرافية السياسية والمؤسسات العسكرية واالمنية في كث

 في دراسة التقسيمات السياسية واالدارية واالنتخابية و صنع الخرائط.

 
 

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 والفضاءلالخاصة بع والنظريات العلميةئ واألسس المعرفة والفهم للمباد لبة من الحصول علىطتمكين ال -1أ

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

 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول  -3أ

 . الصور تمثيل طريقة و الفضائي والتردديالتصوير أنظمة و الفضائيةالصور بمعالجة تعريف الطلبة -4أ

   
  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 ومهارات تتعلق بالطلبة اعطاء  -3ب

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

تعليم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظيم الجداول والتعامل مع البيانات وتحليلها وعرض  -5ب

     المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 ( Data Showو )

 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 اليصال  موضوع نظريا  الشرح المبسط والمتسلسل لل .5

 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  .6

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة حاسوبية المعالجات الى برامج

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير .7

 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 والعملياالمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة وال .6

 االمتحانات الفصلية  النهائية .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

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

 المثالي الجيدصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

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

 اثناء التواجد في الجامعة وبعدها

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

 بعد التخرج

 طرائق التعليم والتعلم   

 خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةالطلبة مشاركة  .1

 ة لتشجيع الطلبة على التفكير والتحليل العلمي خالل المحاضرالتفكيرية الشفهية 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 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 طلبةال جعل. 7
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د

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

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

 الظروف قاسية وصعبة وعسيرة

 همة في خدمة وبناء البلدللمساتطوير 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

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

 الفكرية والشخصية وصقل المعلومات الالزمة

 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 الطالب  -8د

 تخصصه العلميالغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

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

 جيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيفتش -10د
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 بنية المقرر .10

 
 2019-2020الفصل الدراسي: الفصل الثاني / العام الدراسي 

  (Geographic Information Systemنظم المعلومات الجغرافية )مادة  :اسم المقرر الدراسي
 المرحلة الدراسية: المرحلة الثالثة

 ساعة( 15عدد الساعات الكلي ) /ساعة نظري في االسبوع  1عدد الساعات االسبوعية: 

 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1 

مقدمة عن نظم المعلومات 

الجغرافية, يتضمن تعريف نظم 

المعلومات الجغرافية, تعلم 

مفهوم  نظم المعلومات 

 الجغرافية  

Introduction to GIS 
GIS Definition, 
GIS Concepts, 

استخدام الحاسبة و شاشة 

والصفوف  العرض

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

2 1 

نظم المعلومات تعلم وظيفة  

الجغرافية, تعلم مكونات  نظم 

المعلومات الجغرافية, تعلم 

فائدة  نظم المعلومات 

الجغرافية, تعلم تطبيقات  نظم 

 المعلومات الجغرافية

GIS Functions, Components 
of GIS, 

Advantage of GIS, 
GIS Application 

 

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

3 1 

 نظام خصائص تعلم ومعرفة 

 الجغرافية,المعلومات 

 تعلم ومعرفة 

نظام االحداثيات خصائص 

 الجغرافية 

 
Geographic Information 
System Characteristics, 

Coordinate System in GIS, 
Geographic Coordinates 
System Characteristics 

 

الحاسبة و شاشة استخدام 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

4 1 

تعلم خصائص خطوط الطول 

ودوائر العرض, تعلم 

الخصائص المتعلقة بدائرة 

االستواء وخط الزوال, تعلم 

الوحدات المستخدمة لتمثيل 

 االحداثيات الجغرافية
 

 
Characteristics of Longitude, 
Characteristics of Latitudes, 

Pole, Characteristics of 
Equator and Prime 

Meridian, Geographic 
Coordinate Measurements 

Units 

 
 
 

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

5 1 

 

تطبيقات العملية تعلم ال

االحداثيات نظام والرياضية ل

 الجغرافية 

  

 
Applications of Geographic 

Coordinates System 
 

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

6 1 

تعلم الفرق بين خطوط الطول 

ودوائر العرض, تعلم كيفية 

تحديد االتجاهات الجغرافية, 

تعلم تحديد المواقع الجغرافية 

 على سطح االرض بدقة عالية, 

تحديد االقاليم المناخية تعلم 

ائر على االرض اعتمادا على دو

حساب فرق تعلم  ,العرض

 ,جغرافيتين الزمن بين منطقتين

فة بين حساب المساتعلم 

 منطقتين على سطح االرض

 بدقة عالية
    

 

Difference between 
Longitude and Latitude, 

Determine the Directions, 
Determine the Locations, 

Determine the Climate 
Regions, 

Calculate Time Difference 
Between Two Geographic 

Regions, 
Calculate the Distance 
between two points 

 

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية
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7 1 

 

البيانات انواع تعلم ومعرفة 

المعلومات  الجغرافية في نظم

الفرق بين الجغرافية, تعلم  

نظم المعلومات الجغرافية و 

أنواع تعلم , علم رسم الخرائط 

يمكن لنظام االسئلة التي 

المعلومات الجغرافية اإلجابة 

, تعلم وتعريف بمعنى عليها

 الطبقات الجغرافية
   

Geographical Data in GIS, 
Cartography versus GIS, 

Types of Queries a GIS can 
Answer, Layers in GIS, 
Definition the Layers 

 

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

8 1 

البيانات انواع تعلم ومعرفة 

مكانية, تعلم نموذج البيانات ال

الخطية, تعلم نموذج البيانات 

الشبكية, تعلم خصائص 

 البيانات الوصفية
 

Spatial Data, Vector Data 
Model, Point Layers, Line 
Layers, Polygon Layers, 

Raster Data Model, Attribute 
Data, Attribute Data 

Properties 

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

9 1 

تعلم ومعرفة الشكل الحقيقي 

لالرض, تعلم خصائص القطع 

 الناقص والتفلطح
 

Earth Shape, Geoid, 
Ellipsoid, Characteristics of 

Ellipsoid, flattening 

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

10 1 

تعلم ومعرفة نظام االحداثيات 

المسقطة, تعلم معنى اسقاط 

 الخرائط وانواع المساقط
 

Projected Coordinate 
System (PCS),  

Map Projection, Types of 
Map Projection, Planer 

Projections, Conic 
Projections, Cylindrical 

Projections  

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

11 1 

 

تعريف الخرائط, تعلم انواع 

مكونات الخرائط , تعلم 

 الخريطةالخريطة واساسيات 

 

Maps,  
Types of Maps, Map 

Components, Map Basics 

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

12 1 

مقياس رسم الخرائط, تعلم تعلم 

اسس مقياس رسم الخرائط , 

تعلم التطبيقات العملية 

والرياضية لمقياس رسم 

 الخرائط

Map Scale, Foundations of 
Map Scale, Map Scale 

Applications 

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

13 1 

حساب المسافات على تعلم 

االرض, حساب المسافات على 

الخريطة, حساب وتحديد 

 مقياس رسم الخارطة

Calculate the Distance on 
the Earth, Calculate the 
Distance on the Map, 

Calculate and Determine the 
Map Scale  

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

14 1 

انواع مقاييس رسم تعلم 

الخريطة, تعلم مقاييس الرسم 

مقاييس الرسم العددية, 

المباشرة, مقاييس الرسم 

النسبية, مقاييس الرسم 

 الكسرية

Types of Map Scales, 
Numerical Scales, Direct 

Scale, Relative Scale, 
Fractional Scale  

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 االلكترونية

االمتحانات والواجبات 

 البيتية

15 1 

التحويل بين مقاييس تعلم 

الرسم العددية, تعلم مقاييس 

الرسم الخطية, مقاييس الرسم 

الخطية البسيطة,  مقاييس 

 الرسم الخطية الدقيقة  

Converting between 
Numerical Scales, Linear 

Scales, Simple Linear Scale, 
Specific Linear Scales 

استخدام الحاسبة و شاشة 

العرض والصفوف 

 لكترونيةاال

االمتحانات والواجبات 

 البيتية
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 البنية التحتية  .11

 Principles of GIS) مبادئ علم نظم المعلومات الجغرافية الكتب المقررة المطلوبة -1

Science)  2014االولى, دكتور جمعة محمد داود, النسخة 

 ,GIS BASICS", Shahab Fazel, Fourth Edition" المراجع الرئيسية )المصادر( -2

2016 

 
الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت  (أ

  العلمية ,التقارير ,.....(
"The ArcGIS Book", Esri Press Redlands, 

California, 2015 

المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت  (ب

 ,.....الخ.

ESRI Company Website, (http://www.Esri.com/) 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

االطالع واالستخدام المستمر للكتب االلكترونية الرصينة والحديثة وتحديث المفردات والمقررات سنويا بما  -1

 ((GISيضمن مواكبة التطور الكبيرالحاصل  في مجال نظم المعلومات الجغرافية 

 النظرية في الجامعات الحكومية العراقية و األجنبية.(  (GISاألطالع على مناهج مادة نظم المعلومات الجغرافية  -2

 

 

 

 

 

 
 

16  
)امتحان نهاية  الفصل الدراسي 

( الثاني  
(Second Semester Exam)  يالكترونان امتح 



 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
 1/10/2019اتريخ 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 

 المرحلة الثانية

1010AS209 أساسي الفيزياء الذرية + + + + + + + + + + + + + + + + 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 2الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 الذريةالفيزياء لمادة /  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

   AS 209 / (نظري) الذريةالفيزياء  اسم / رمز المقرر .3

 حضوري + الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019 /القصل الدراسي األول  الفصل / السنة .5

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .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 

 .تدريسية في المستقبل المتميزين في هذا المجال ليكونوا اعضاء هيئةالطلبة 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 لبة من الحصول علىطتمكين ال -1أ

       .والفضاء

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

 الفلك والفضاء.علم 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 

 لفريدالنظريات والقوانين التي وضعت على هذا االساس العلمي ا
 

  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  Historical Overview 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

2 2  

Elements of 

Electricity and 

Magnetism "Electric 

Charge, Coulomb 

Field, Electrostatic 

Field, Potential 

Difference" 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

3 2  
Moving Charge 

Particles 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

4 2  
Charged Atomic 

Particles 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

5 2  
Discovery of Natural 

Radioactivity 

 لوحة التعلم استخدام
 العرض شاشةو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

6 2  
Electric Discharge 

Through Gases 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

7 2  

Determination of 

(e/m) for the Cathode 

rays."Applying 

Electric Field" 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

8 2  

Determination of 

(e/m) for the Cathode 

rays. "Applying 

Magnetic Field" 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

9 2  

Electronic discharge 

(Millikan Oil Drop 

Experiment) 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

10 2  Thomson's Modell 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

11 2  

Alpha Particle 

scattering by 

Thomson's Mode 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

 اليومية االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

12 2  Rutherford's Model 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

13 2  Rutherford scattering 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

14 2  

The Difficulty of 

Rutherford Model of 

the Nuclear Atom 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية
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15 2  Bohr's Model 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

16 2  
Bohr's Quantum 

Theory 

 التعلملوحة  استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

17 2  The Hydrogen Atom 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

18 2  

The Energy Levels 

and the Spectra of 

hydrogen 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

19 2  Quantum Numbers 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

20 2  
Pauli Exclusive 

Principle 

 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

21 2  Spectral Notation 
 لوحة التعلم استخدام
 شاشة العرضو )السبورة( 

اليومية  االمتحاانت التحريرية
 والواجب البييت والشهرية

 البنية التحتية  .11

 الفــــــــــيزياء الذريـــــــــــة )الجزء األول( - الكتب المقررة المطلوبة -1

 د. طالب ناهي الخفاجي، د. عباس حمادي، د. هرمز موسى   

 الفــــــــــيزياء الذريـــــــــــة )الجزء الثاني( -

 د. طالب ناهي الخفاجي، د. عباس حمادي، د. هرمز موسى  

 الفيزياء الحديثة -

 د. محمد أحمد الجبوري  
 Introduction to Atomic and Nuclear Physics - المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Henery Semat & John R.Albert 

- Physics of the Atom 
M. Russell Weher & James A.Richard 

- Introduction to Atomic Physics 

M. Russell Weher & James A.Richard 

- Nuclear Physics 

I. Keplan 

والمراجع التي يوصى بها الكتب  (أ

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

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

 ،.....الخ.
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 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:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2020تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

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

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

المرحلة 
 الثالثة

AS 301 طبيقاتت 

  كية فل

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

 / المرحلة الثالثة كية فل طبيقاتت لمختبر :  وصف المقرر

 أ.د.عبدالرحمن حسين صالح    /يناسم التدريسي

 حسين م.م.زينب فاضل  / علي م.م. عمر طارق / م.د.فؤاد محمود عبدهللا      

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد

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

 AS 301ية/ فلك طبيقاتت اسم / رمز المقرر .3

 
 حضوري + الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2019/2020الفصل االول   الفصل / السنة .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 المواقيت الفلكية  و التقاويم  و تطبيقاتها وتحويل االحداثيات السماوية  دراسة 

 وحساب مدارات الشمس والقمر و الكواكب 

 التلسكوبات الفلكية بأنواعها  و مواصفاتها اجزاء ومعرفة

 معرفة االجهزة الفلكية الملحقة بالمراصد

 

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 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  علىلبة من الحصول طتمكين ال -3أ

 .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

تعريف الطالب بكيفية ايجاد احدايثات الجرم السماوي وتحديد بعده وسرعته وزخمه وكذلك تحويل  -  6أ

 االحداثيات السماوية المعروفة فيما بينها

تمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الصالة واالهلة ومراقبة حركة  -7أ

 سم بعض الخرائط بهذا الخصوصالكواكب والقمر والنجوم ور

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الطلبة مهارات علمية تخصصية نظرية وعمليةاعطاء  -1ب

 بالجانب النظري والعملي  تحليلالتفكير والطلبة مهارات الاعطاء  -2ب

  التخصصيةة الرياضيالحسابات تطوير الجانب البرمجي والطلبة مهارات تتعلق باعطاء  -3ب

 .الفلك والفضاءاختصاص 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

 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

  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

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

 مناسبة لهذا الغرضومنها على سبيل المثال عمل الفيديوهات ال اليصال الفكرة بشكل واضح
ترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض  .6

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة المعالجات الى برامج حاسوبية

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير .  7     

 

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

 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 كل  عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيثوتطوير 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   

 

 المختبر لحل المسائل العلمية الرياضية خالل المحاضرة اوالطلبة 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  يوية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع استخدام التسكوبات البصرية والراد .4

ورصد  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

 

 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

 ل أجراء امتحانات شهرية وفصليةتقييم الطلبة من خال .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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 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرىالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -

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

العملية ومهما المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او 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

 والمعرفة الفكرية والشخصية وصقل المعلومات الالزمة

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

 جيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيفتش -10د

-    
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التقييم

1 2  

Introduction 

(concepts of 

programming). 

استخدام 

ولوحة الحاسبة 

 التعلم  السبورة

االسئلة 

الشفوية 

والتحريرية 

واعداد 

 التقارير

2 2  
Calculation of the 

Julian Day(J.D) from 

calendar date. 
  

3 2  
Calculation of the 

calendar date from  

Julian Day(J.D). 
  

4 2  
Dynamical Time and 

Universal Time 
  

5 2  
Sidereal Time at 

Greenwich. 
  

6 2  

Transformation of 

Coordinates 

Part1. (Horizon to  

Equatorial). 

  

7 2  
Part2. (Equatorial to 

Ecliptic). 
  

8 2  
Part3. (Ecliptic to 

Equatorial) 
  

9 2  

Part4. 

(Galactic to 

Equatorial). 

 

  

10 2  
Rise and Set of a 

body. 
  

11 2  
Angular separation. 

 
  

12 2  

 امنحان الفصل االول
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 البنية التحتية 
 Meeus, J. (1998), "Astronomical الكتب المقررة المطلوبة -1

Algorithms", Second Edition, 

Willmann-Bell. Inc., Printed in the 

United States of America.  

 
 Smith, P. (1995), "Practical المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Astronomy With Your Calculator", 

Third Edition, the Press Syndicate of 

the University of Cambridge, Printed 

in Great Britain by Academic Press 

Ltd. 

 
الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

 The Astronomical Almanac for the Year , (United States  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

Naval Observatory/Nautical Almanac Office,)  

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

 / https://www.redshiftsky.com ،.....الخ.
https://www.timeanddate.com /  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

المعلومات واستخراج الكتب االلكترونية الرصينة وتحديث المفردات والمقررات بما نحدبيث  

 والبرامج التطبيقية.. يضمن مواكبة التطور الكبير في مجال الحسابات الفلكية لالجرام السماوية
 
 
 
 
 
 

 

https://www.redshiftsky.com/


 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:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2020تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

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

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

المرحلة 
 الثالثة

AS 302 اساسي  كية فل قنياتت + + + + + + + + + + + + + + + + 
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 نموذج وصف المقرر

 / المرحلة الثالثة فلكية  قنياتت لمختبر :  وصف المقرر

 م.د. دريد عبدالسالم                              اسم التدريسي/

 حسين م.م.زينب فاضل/   علي م.م. عمر طارق / م.د.فؤاد محمود عبدهللا      

 

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد

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

 اسم / رمز المقرر .3
 AS 302/ فلكية  قنياتت

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2019/2020 الثاني الفصل الفصل / السنة .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 المواقيت الفلكية  و التقاويم  و تطبيقاتها وتحويل االحداثيات السماوية  دراسة 

 وحساب مدارات الشمس والقمر و الكواكب 

 التلسكوبات الفلكية بأنواعها  و مواصفاتها اجزاء ومعرفة

 معرفة االجهزة الفلكية الملحقة بالمراصد

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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 معرفة الجداول و الخرائط الفلكية

 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

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

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

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

تعريف الطالب بكيفية ايجاد احدايثات الجرم السماوي وتحديد بعده وسرعته وزخمه وكذلك تحويل  -  6أ

 االحداثيات السماوية المعروفة فيما بينها

ومراقبة حركة تمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الصالة واالهلة  -7أ

 الكواكب والقمر والنجوم ورسم بعض الخرائط بهذا الخصوص

 
  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 والطلبة مهارات تتعلق باعطاء  -3ب

 .الفلك والفضاءاختصاص 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

 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 العلميةبزيارة المكتبمطالبة الطالب  .3

 المختلفة لطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونيةودعم 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 كل واضحاليصال الفكرة بش
ترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحويل بعض  .6

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة المعالجات الى برامج حاسوبية

 للطالب التحليلي والرياضي البرمجي الجانب تطوير .  7     

 

 طرائق التقييم      

 

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظري والعمليQuizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .3
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 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
 االمتحانات الشهرية )ذات االسئلة المتنوعة والخيارات المتعددة( في الجانب النظري والعملي .6

 النهائية ة االمتحانات الفصلي

 
 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

 تطوير االفكار االبداعية للطلبة الموهوبين من خالل استخدام العصف الذهني -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

 تعامالته اثناء التواجد في الجامعة وبعدها

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

 بعد التخرجلمرحلة ما 

 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 علميةمتنوعة بالجانب النظري والمختبري عطاء الطلبة واجبات بيتية أ .3

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

ورصد  حركة النجوم والمجرات وعمليات النشوء النجميولسماوية لفهم تركيب لالجرام اوقياس 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

 

 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

 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

 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 المهارات  العامة و -د 

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -

 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

 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

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

 جيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيفتش -10د

-    
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التقييم

 مبادىء البصريات و الرصد  2 1
استخدام 

ولوحة الحاسبة 

 التعلم  السبورة

االسئلة 

الشفوية 

والتحريرية 

واعداد 

 التقارير

2 2  

الغالف الجوي و تأثيراته على 
 االرصاد الفلكية

 
  

3 2  
 التلسكوبات الفلكية و انواعها

   

4 2  
 التلسكوبات العاكسة

   

5 2  
 التلسكوبات الكاسرة

   

6 2  
 امتحان اول

   ) الفصل الدراسي الثاني(

8 2  
 العينيات

   

9 2  
صناعة مرايا التلسكوبات و 

 مواصفاتها
  

10 2  
 مواصفات المرااصد الفلكية

 
  

12 2  

 تصحيحات االرصاد الفلكية
 
 

  

13   

ثاني امتحان  
 ) الفصل الدراسي الثاني(
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https://www.redshiftsky.com/


 



  
 1انصفحت 

 
  

 

 

 يخطظ يهاساث انًنهح

 َشخً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشخاث انتعهى انفشدَت ين انبشنايح انخاضعت نهتقُُى

 يخشخاث انتعهى انًطهىبت ين انبشنايح 

 اسى انًقشس سيز انًقشس انسنت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشنايح
االهذاف انىخذانُت 

 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 

 يشحهت ثانثت/

 انفصم انثانٍ

AS 314 أختُاسٌ  يغناطُسُت االسض √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 نًىرج وصف انًقشس

 يغناطُسُت االسض/ أختُاسٌنًادة /  وصف انًقشس

 انًشحهت انثانثت

 

 يعت بغذاد/ كهُت انعهىوخا انًؤسست انتعهًُُت .1

 انفهك وانفضاء انًشكز / عهًٍانقسى ان .2

 AS 314ِغٕبؽُغُخ االسع/  اسى / سيز انًقشس .3

 اعجىػٍ أشكال انحضىس انًتاحت .4

 2121-2119انثانٍ/ انفصم / انسنت .5

 ساعت نظشٌ  31 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 1/11/2119 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

غُ اٌفٍه واٌفؼبء واٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ رؾذَذا ثبٌّغبي اٌّغٕبؽُغٍ االسػٍ َهذف اٌّمشس اًٌ رؼشَف ؽٍجخ ل

 ووُف َزىٌذ وِب هٍ اهُّزه وِب َزشرت ِٓ ػاللزه ثبٌٕشبؽ اٌشّغٍ .

 

 

 

 
 
 

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

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 انًقشسيخشخاث  .9

  هذاف اٌّؼشيُخ األ -أ

ُ اٌفٍه ٍاٌخبطخ ثؼ وإٌظشَبد ئ واألعظ اٌؼٍُّخاٌّؼشيخ واٌفهُ ٌٍّجبد ػًٍ ٍجخ ِٓ اٌؾظىيطرّىُٓ اٌ -1أ

       .واٌفؼبء

 .اٌفٍه واٌفؼبءٍّىاػُغ اٌؼٍُّخ اٌؾذَضخ واٌّزمذِخ يٍ اخزظبص ٌيهُ  ػًٍٍجخ ِٓ اٌؾظىي طرّىُٓ اٌ -2أ

 .ثبٔىاػهب اٌّخزٍفخ ٌٍّجبدئ االعبعُخ ٌؼًّ اٌزٍغىىثبد اٌفٍىُخيهُ  ػًٍٍجخ ِٓ اٌؾظىي طرّىُٓ اٌ -3أ

 وعغ اثىاثهب اٌؼٍُّخآِ دساعخ ؽجمبد اٌغى ويُضَبء اٌغى واٌفؼبء واٌّغٕبؽُغُخ  االسػُخ  -4أ

 ػٍُ اٌفٍه واٌفؼبء.واٌّؼبدالد اٌخبطخ ثذساعخ  خاٌشَبػُعظ ٌألػًٍ يهُ رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظىي  -5أ

 
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ُخاٌّهبساراألهذاف   -ة 

 جخ ِهبساد ػٍُّخ رخظظُخ ٔظشَخ وػٍُّخٍاٌطاػطبء  -1ة

  ثبٌغبٔت إٌظشٌ واٌؼٍٍّ زؾًٍُاٌزفىُش وجخ ِهبساد اٌٍاٌطاػطبء  -2ة

 .اٌفٍه واٌفؼبءاخزظبص خجشاد ٔظشَخ ورطىَش ِهبساد اٌزؼٍُُ يٍ ػًٍ رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظىي  -3ة

واٌّؼٍّبد اٌفٍىُخ  اٌّؼبِالد ثؼغ ثؾغبة اٌخبطخِهبساد اٌؼٍُّبد  اٌؾغبثُخ  ػًٍ اٌطٍجخ رذسَت -4ة

 ٌٍذساعخ اٌالصِخ واٌفُضَبئُخ

 وِضّش ػشع اٌّؾبػشاد واٌغُّٕبساد ثبعٍىة ثغُؾ وواػؼرؼٍُُ اٌطبٌت ػًٍ  -5ة

 
 ؽشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

( ثىاعطخ شبشبد Power Pointِٓ خالي اٌغجىسح اٌجُؼبء واعزخذاَ ) رىػُؼ وششػ اٌّىاد اٌذساعُخ .1

(LCD( و )Data Show )واٌظفىف االٌىزشؤُخ 

 ِٓ خالي اٌىاعجبد اٌجُزُخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕهظ اٌذساعٍ إٌظشٌ  رضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشيخ .2

  ٌٍؾظىي ػًٍ اٌّؼشيخ االوبدَُّخ بد اٌؼٍُّخِطبٌجخ اٌطالة ثضَبسح اٌّىزج .3

 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِٓ خالي رشغُؼهُ ػًٍ صَبسح اٌّىالغ االٌىزشؤُخودػُ اٌّؼشيخ اٌؼٍُّخ ٌ ورىعُه رؾغُٓ .4

 ػًٍ ِذاس اٌغٕخ اٌذساعُخ اٌّخزجشَخ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رىيُش اِغُبد سطذ يٍىُخدػُ اٌذساعخ اٌؼٍُّخ  .5

واالعزشعبي ثبٌّىاػُغ ِٓ ؽُش اٌظؼىثخ ورطجُمهب ػٍُّب  اٌششػ اٌّجغؾ واٌّزغٍغً ٌٍّىػىع ٔظشَب   .6

 وِٕهب ػًٍ عجًُ اٌّضبي ػًّ اٌفُذَىهبد إٌّبعجخ ٌهزا اٌغشع الَظبي اٌفىشح ثشىً واػؼ
و اٌّفشداد إٌظشَخ اٌخبطخ ثّىاد اٌمغُ اٌزؼٍُُّخ اٌّزٕىػخ ووُف َّىٓ رؾىًَ ثؼغ  رشعّخ اٌّىاػُغ .7

 راد يبئذح ػٍُّخ ورؼٍُّخ وجُشح اٌّؼبٌغبد اًٌ ثشاِظ ؽبعىثُخ

 
 طشائق انتقُُى      

 االعئٍخ اٌشفهُخ اٌّجبششح ؽشػ  .1
 اٌزمبسَشاٌؼٍُّخ واٌىاعجبد اٌُىُِخ  .2

 ( يٍ اٌغبٔت إٌظشٌ Quizالِزؾبٔبد اٌُىُِخ اٌمظُشح )ا .3

 وٌٍزمبسَش اٌؼٍُّخ اٌجُزُخ ٌٍىاعجبد دسعبد وػغو إٌزبئظ وِٕبلشخ إٌّغضح ٌٍزغشثخ رمبسَش ثؼًّ اٌطٍجخ رىٍُف .4
اٌؼٍٍّ اٌظؾُؼ ووُفُخ اشزمبق اٌّؼبدالد وػغ ِغبئً ِزٕىػخ يٍ ٔهبَخ وً يظً ٌزمىَخ اٌطبٌت ػًٍ اٌؾً  .5

 راد اٌظٍخ ثبٌّىػىع واٌفُضَبئُخ اٌشَبػُخ
 ( يٍ اٌغبٔت إٌظشٌ واٌخُبساد اٌّزؼذدح االِزؾبٔبد اٌشهشَخ )راد االعئٍخ اٌّزٕىػخ .6
 إٌهبئُخ االِزؾبٔبد اٌفظٍُخ  .7
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 األهذاف انىخذانُت وانقًُُت  -ج
  وثزي اٌغهىد اٌّّىٕخ ٌٍؾظىي ػًٍ اٌّؼشيخ االوبدَُّخ واٌّىاظجخخ ػًٍ االٌزضاَ جؽش اٌطٍ -1ط

 اٌزفبػً االَغبثٍ واٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشع رؾفُضهُ ػًٍ رمجً اٌّبدح اٌؼٍُّخ -2ط

 رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ رطىَش اٌزفىُش واٌجؾش اٌؼٍٍّ اٌهبدف واالثزؼبد ػٓ ِٕهظ اٌؾفع اٌزمٍُذٌ -3ط

 االٔزشُٔذ ٌزىعُغ االيك اٌّؼشيٍ ٌٍطٍجخرطىَش ِهبساد اٌجؾش يٍ  -4ط

 رطىَش االيىبس االثذاػُخ ٌٍطٍجخ اٌّىهىثُٓ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌؼظف اٌزهٍٕ -5ط

 اٌغُذاٌّضبٌٍطمً شخظُخ اٌطبٌت ػًٍ اوزغبة اٌمُُ اٌغبِؼُخ واٌغٍىن   -6ط

ػاللبره ِغ صِالئه ٔؾى األيؼً ثؾُش َزظشف دائّب" ثأِبٔخ و أخالق يٍ وً ورطىَش لذسح اٌطبٌت  -7ط

 اصٕبء اٌزىاعذ يٍ اٌغبِؼخ وثؼذهبرؼبِالره 

ثبٌٕغجخ الخزظبطه وِذي االعزفبدح ِٕهب اٌؼٍُّخ اٌّؼطبح ٌه اصٕبء اٌذساعخ رؼشَف اٌطبٌت ثبهُّخ اٌّبدح  -8ط

  ثؼذ اٌزخشطٌّشؽٍخ ِب 
 طشائق انتعهُى وانتعهى     

 ٌؾً اٌّغبئً اٌؼٍُّخ اٌشَبػُخخالي اٌّؾبػشح اٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌزفىُش واٌزؾًٍُ اٌؼٍٍّ اٌزفىُشَخ خالي اٌّؾبػشاٌشفهُخ ؽشػ ِغّىػخ ِٓ االعئٍخ  .2

 رزطٍت رفغُشاد رارُخ ثطشق ػٍُّخ  ِزٕىػخ ثبٌغبٔت إٌظشٌػطبء اٌطٍجخ واعجبد ثُزُخ أ .3

 اٌزؼبوْ سوػ رؼضَض أو اٌؼٍُ ٔؼّخ رمذَش أو اإلخىح ثشوػ ٌالٌزضاَ اٌطٍجخ ٌزشغُغ اٌزىػُؾُخ األِضٍخ ػشة .4

 .ثبٌٕفظ صمزه ٌزؼضَض ٌضِالئه ىاعت اٌ ِٓ ثغُؾ عضء ثششػ ثبٌمُبَ ٌٍطبٌت خيشط أػطبء .5

 

 ائق انتقُُى طش   

 ػٍُّخ سحػٓ ؽشَك اعئٍخ ِزؼذدح اٌخُبساد رزطٍت ِهب( Quizرؾشَشَخ لظُشح )اِزؾبٔبد َىُِخ . 1

  ِزٕىػخ ثأعئٍخ ػٍُّخشفهُخ اِزؾبٔبد َىُِخ . 2

 ٌٍطٍجخ وإٌشبؽبد اٌُىُِخ اٌجُزُخ ىاعجبدرمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍ .3

 رمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبسَش اٌؼٍُّخ اٌزخظظُخ ثغبٔجُهب إٌظشٌ  .4

 وِٕبلشزهب رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رىٍُفهُ ثؼًّ عّٕبساد ػٍُّخ رخظظُخ .5

 رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شهشَخ ويظٍُخ .6

 اٌّبدح ثّىػىػبد اٌظٍخ راد اٌؼٍُّخ واٌّشاعغ اٌّظبدس ػًٍ ٌالؽالع اٌّىزجخ َشاعؼىْ اٌطٍجخ عؼً .7

 
  انًنقىنتانتأهُهُت انًهاساث انعايت و -د 

  رؾفُض اٌطٍجخ ػًٍ اٌؼًّ اٌغّبػٍ وخذِخ اٌّغزّغ -1د

 رضُّٓ دوس اٌؼٍّبء االخشَٓ وثبٌزبٌٍ دػُ ورطىَش اٌشخظُخ اٌؼٍُّخ ٌٍطٍجخ -2د

اٌّىاظجخ ػًٍ اٌجؾش اٌؼٍٍّ عىاء يٍ اٌغىأت إٌظشَخ او اٌؼٍُّخ وِهّب  االٌزضاَ و رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ -3د

 عُخ وطؼجخ وػغُشحلب وبٔذ اٌظشوف

 ٌٍّغبهّخ يٍ خذِخ وثٕبء اٌجٍذرطىَش شخظُخ اٌطٍجخ ِٓ ؽُش ديؼهُ ٔؾى اٌزفىُش اٌشطُٓ اٌخالق  -4د

 او اٌؼٕىجىرُخ، اٌّظبدس اٌشجىخ يٍ ثبٌجؾش اٌزمبسَش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّىػخ ٌىً ِؾذدح ِىاػُغ رىصَغ -5د
 اٌّؼزّذح اٌجؾىس طُبغخ اعظ ويك طُبغزه و اٌّىزجخ

ورجبدي االساء اٌؾىاس اداسح و اٌمُبدح ػًٍ رّىُٕهُ و يشَك اٌؼًّ اٌىاؽذ ثُذ إٌمبػ اداسح لُبدح اػطبء -6د

 واٌّؼشيخ اٌفىشَخ واٌشخظُخ وطمً اٌّؼٍىِبد اٌالصِخ

 اٌّزؼٍمخ ثبٌّىػىع اٌمذسح ػًٍ أداسح ورمغُُ اٌىلذ واٌجشاِظ واٌجُبٔبد -7د

رذسَت اٌطبٌت ػًٍ وُفُخ االعزفبدح ِٓ ِؼشيزه ويهّه ٌٍّٕهظ يٍ ػٍُّخ رؾغُٓ ورطىَش ورأهًُ ِؼٍىِبد  -8د

 رخظظه اٌؼٍٍّاٌطبٌت الغشاع اٌزطىَش اٌشخظٍ ثؼذ اٌزخشط ػّٓ 

  اٌؼٍُّخ ٌزطىَش اِىبٔبرهُ رٕجُه اٌطالة ػًٍ االخطبء اٌّىعىدح يٍ اعبثبرهُ  اٌشفىَخ وِٕبلشزهب -9د

 رشغُغ اٌّهبساد اٌزارُخ الػذاد اٌطبٌت الغشاع اٌزىظُف -11د
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 بنُت انًقشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
 ُؽشَمخ اٌزمُُ ؽشَمخ اٌزؼٍُُ اٌّىػىع اعُ

ؽجمبد االسع +  اٌفظً االوي 4 1+2

 ِىىٔبره
اٌىزشؤٍ ثأػطبء 

ِؾبػشاد 

pdf ًُرغغ+

 اٌّؾبػشح طىرُب

االِزؾبْ 

اٌىزشؤٍ 

واٌىاعجبد 

 اٌجُزُخ
وُفُخ رىٌذ اٌّغبي  اٌفظً اٌضبٍٔ 4 3+4

 اٌّغٕبؽُغٍ
اٌىزشؤٍ ثأػطبء 

ِؾبػشاد 

pdf ًُرغغ+

اٌّؾبػشح طىرُب+ 

ػشع طىس 

 اَؼبؽُخ

االِزؾبْ 

شؤٍ اٌىز

واٌىاعجبد 

 اٌجُزُخ

 اٌفظً اٌضبٌش 4 5+6

 اِزؾبْ اوي+
أهُّخ اٌّغبي 

اٌّغٕبؽُغٍ+ اؽضِخ 

 يبْ آٌٓ

اٌىزشؤٍ ثأػطبء 

ِؾبػشاد 

pdf ًُرغغ+

اٌّؾبػشح طىرُب 

 +وعبئً اَؼبػ

االِزؾبْ 

اٌىزشؤٍ 

واٌىاعجبد 

 اٌجُزُخ

إٌشبؽ اٌشّغٍ+ اٌجمغ  اٌفظً اٌشاثغ 4 7+8

اٌشّغُخ+اٌشَبػ 

 )اٌجالصِب(اٌشّغُخ 

 

اٌىزشؤٍ ثأػطبء 

ِؾبػشاد 

pdf ًُرغغ+

اٌّؾبػشح طىرُب 

 +ػشع

االِزؾبْ 

اٌىزشؤٍ 

واٌىاعجبد 

 اٌجُزُخ

اٌؼىاًِ اٌّؤصشح ػًٍ  اٌفظً اٌخبِظ 4 9+11

اػطشاة اٌّغبي 

 اٌّغٕبؽُغٍ 

اٌىزشؤٍ ثأػطبء 

ِؾبػشاد 

pdf ًُرغغ+

اٌّؾبػشح طىرُب 

االِزؾبْ 

اٌىزشؤٍ + 

مشَش ػًّ ر

ثّىػىع 
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 انبنُت انتحتُت  .11

 Earth Magnetism: A Guided Tour Through Magnetic Fields ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1
By Wallace H. Campbell 

Second Edition Elsevier 2001 

ISBN: 9780121581640, 9780080504902 
 Elements of Space Physics ـ اٌّشاعغ اٌشئُغُخ )اٌّظبدس(  2

By R. P. Singhal 

Eastern Economy Edition 2009 
PHI Learning Private Limited – Delhi-110001 
ISBN-978-81-203-3710-7 

 اـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىطً ثهب                

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
Journal of Astrophysics and Astronomy 

 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
Research Gate & Google Scholar  

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 
َش اٌّمشس ِٓ خالي اػبيخ اٌغبٔت اٌؼٍٍّ ورىيُش اٌىزت اٌؾذَضخ ثهزا اٌّغبي وػًّ صَبساد َّىٓ رطى

ٌّؤعغبد اٌذوٌخ اٌٍّّخ ثهزا اٌّغبي ٌزؼشَف اٌطٍجخ ثىً ِب َزؼٍك ثأهُّخ هزا اٌّىػىع ِٓ خالي اٌزؼبوْ 

 اٌشطذ اٌضٌضاٌٍ.  اٌؼٍٍّ اٌّشزشن وّضبي ػًٍ رٌه، وصاسح اٌشجبة/ دائشح اٌشػبَخ اٌؼٍُّخ ووزٌه هُئخ 

 

 
 
 
 

 

 َخض اٌّبدح +وعبئً اَؼبػ
 اٌفظً اٌغبدط+ 4 11+12

 اِزؾبْ صبٍٔ
ألزٕبص اٌجالصِب ِٓ 

 لجً خطىؽ اٌّغبي
اٌىزشؤٍ ثأػطبء 

ِؾبػشاد 

pdf ًُرغغ+

اٌّؾبػشح طىرُب  

 +ػشع َىرُىة

االِزؾبْ 

اٌىزشؤٍ 

واٌىاعجبد 

 اٌجُزُخ

اٌّبوُٕزىعفُش وُف  اٌفظً اٌغبثغ 4 13+14

 َزىٌذ+ ِىىٔبره
أػطبء اٌىزشؤٍ ث

ِؾبػشاد 

pdf ًُرغغ+

اٌّؾبػشح طىرُب 

 +ػشع َىرُىة

االِزؾبْ 

اٌىزشؤٍ 

واٌىاعجبد 

 اٌجُزُخ

 اٌفظً اٌضبِٓ+  4 15+16

 االِزؾبْ إٌهبئٍ
رطجُمبره )اٌشفك 

 اٌمطجٍ(+ِشاعؼخ ػبِخ
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 يخطظ يهاساث انًُهح

 َشخً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشخاث انتعهى انفشدَت يٍ انبشَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخشخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبشَايح 

انسُت / 

 انًستىي
 اسى انًقشس سيز انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشَايح
االهذاف انىخذاَُت 

 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

انًشحهت 

 انشابعت

 نهفصهٍُ
 +انثاٍَاألول

AS 403 Radio 

Astronomy  

I 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسٍ

AS 404 Radio 

Astronomy  

II 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسٍ
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 ًَىرج وصف انًقشس

 (وانثاٍَ انًشحهت انشابعت )انفصم االول //انفهك انشادَىٌ نًادة  وصف انًقشس

 أ.د. كًال يحًذ عبىداسى انتذسَسٍ/ 

ًُىرج وصف انًقشس يٍ قبم يذسس انًادة باالستفادة يٍ ان هزا ****يالحظت هايت// ًَهئ

  فقشاث ًَىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 عبِؼخ ثغداد انًؤسست انتعهًُُت .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ / لعُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء / انًشكز عهًٍانقسى ان .2

  Radio Astronomy I/   AS 403 اسى / سيز انًقشس .3
AS 404  /Radio Astronomy  II 

 ٌٍفظً اٌضبٟٔ + اٌىزسٌٍٟٚٔفظً االٚي  ٚاٌىزسٟٚٔ  ؽؼٛزٞ أشكال انحضىس انًتاحت .4

 2020-2019 انفصم / انسُت .5

 ظبػخ  60 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 2020-10-1 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8
ٚورٌه  اٌفٍه اٌساد٠ِٛٞجبدئ النظرية من خالل دراسة وشرح  استيعاب الطالب للمعلومات الى كورساليهدف 

ؽزٝ ٠ظً اٌطبٌت اٌٝ اٌفُٙ ٚاالظز١ؼبة ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ٘رٖ إٌزبئظ  اٌساد٠ٛ٠خاٌظٛا٘س ٚاٌّعبئً اٌفٍى١خ 

وتعلم كيفية تطبيقها عمليا لتنمية المهارات الفكرية وسرعة البديهة  ّسطٛدحٚو١ف١خ ِمبزٔزٙب ِغ إٌزبئظ اٌ
٠زُ . النفس والتركيز لدى الطالب. وهذا من شأنه رفع الكفاءة العلمية والمعملية للطالب وتزويدهم بالثقة في

رزؼٍك ثبٌّؼبدالد اٌس٠بػ١خ ٚخظبئظٙب إٌظس٠خ ِٓ  اٌّفب١ُ٘ اٌزٟرؼس٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  ىٛزضثٛاظطخ ٘را اٌ

٘س اٌفٍى١خ ٚو١ف١خ رىٛٔٙب ثبٌزٍعىٛة ٛاؽ١ش االثؼبد ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصسح ػ١ٍٙب. ٚٔمَٛ ورٌه ثإػطبء ّٔٛذط ٌٍظ

ظزرساط ثؼغ اٌؼٛاًِ االظبظ١خ يٟ دزاظخ االعساَ بظبد ال١ٚرؾ١ًٍ ٘رٖ إٌزبئظ ٚاعساء ثؼغ اٌم ساد٠ٛٞاٌ

 اٌعّب٠ٚخ. 

 
 
 

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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 ٚؽسائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمسزِرسعبد  .9

  اال٘داف اٌّؼسي١خ -أ

اٌٝ دزاظخ خظبئض إٌظس٠بد ٚاٌّؼبدالد اٌس٠بػ١خ اٌزٟ رزؼٍك ثبٌفٍه اٌساد٠ٛٞ ٚرؾ١ًٍ  ىٛزض٠ٙدف اٌ  -1أ

 ظٍٛوٙب ػ١ٍّب ِّب ٠عبػد اٌطبٌت ػٍٝ يُٙ و١ف١خ رظسف اٌّؼبدٌخ اٌس٠بػ١خ. 

 .يُٙ ٚدزاظخ اٌطبلبد ثّرزٍف إٌطبلبد يٟ اٌط١ف اٌىٙسِٚغٕبؽ١عٟ -2أ

ُ اٌفٍه ٍاٌربطخ ثؼ ٚإٌظس٠بد ئ ٚاألظط اٌؼ١ٍّخفُٙ ٌٍّجبداٌّؼسيخ ٚاٌ ٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اٌ  -3أ

 .      ٚاٌفؼبء

 .اٌفٍه ٚاٌفؼبءٍّٛاػ١غ اٌؼ١ٍّخ اٌؾد٠ضخ ٚاٌّزمدِخ يٟ اخزظبص ٌيُٙ  ٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اٌ -4أ

 .يُٙ يٟ و١ف١خ اظزرداَ اٌزٍعىٛثبد اٌفٍى١خ الغساع اٌسطد اٌفٍىٟ ٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اٌ -5أ

 ػٍُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء.ٚاٌّؼبدالد اٌربطخ ثدزاظخ  خاٌس٠بػ١ٌألظط ػٍٝ يُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي  -6أ

ػٍُ اٌىْٛ ٚٔشٛء ٚرطٛزاٌّغساد ٚإٌغَٛ ِبدح ِبث١ٓ إٌغَٛ ٚاٌغبشاد  اْ ٠عزط١غ اٌطبٌت اٌزؼسف ػٍٝ -7أ

بظ١خ ِٚؼسيخ ٚادزان إٌظس٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاالرسثخ اٌى١ٔٛخ ٚاالشؼبػ١خ ٚاٌزفبػالد ا٠ٌٕٚٛخ يٟ ث١ٕخ اٌىْٛ االظ

 اٌزٟ ٚػؼذ ػٍٝ ٘را االظبض اٌؼٍّٟ اٌفس٠د

رؼس٠ف اٌطبٌت ثى١ف١خ ا٠غبد اؽدا٠ضبد اٌغسَ اٌعّبٚٞ ٚرؾد٠د ثؼدٖ ٚظسػزٗ ٚشخّٗ ٚورٌه رؾ٠ًٛ  -8أ

 االؽداص١بد اٌعّب٠ٚخ اٌّؼسٚيخ ي١ّب ث١ٕٙب

 

  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

بعض الخبرات  لبةالط ات المستخدمةوالبرمجيالتجارب العملية المادة النظرية مع تكسب  - 1ة
 .استنباط وتحليل النتائج العلميةوتعودهم على  والمهارات،

التعامدل وتنمي فيهم القددرة علدى  اإلبداع،التجارب العملية الطالب على المادة النظرية مع  تساعد  - 2ة  

 معها.تعامل وكيفية استخدام المتحسسات المناسبة للمع الطاقات المختلفة 

التجارب العملية الفرصة للطالب لتغلب على بعض الصعوبات العلمية التدي المادة النظرية مع تتيح   - 3ة

 العلمية.تواجه العاملين في المختبرات 

ن بعض التجارب العملية لك أذ العمل،على الدقة في  لبةالتجارب العملية الطالمادة النظرية مع  تعود  -4ة

    التشغيل.تحتاج إلى دقة في ظروف 

 طشائق انتعهُى وانتعهى      

( ثٛاظطخ Power Pointِٓ خالي اٌعجٛزح اٌج١ؼبء ٚاظزرداَ ) رٛػ١ؼ ٚشسػ اٌّٛاد اٌدزاظ١خ .1

 ( LCD( ٚ )Data Showشبشبد )

 ِٓ خالي اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕٙظ اٌدزاظٟ إٌظسٞ ٚاٌؼٍّٟ رص٠ٚد اٌطٍجخ ثبٌّؼسيخ .2

  ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼسيخ االوبد١ّ٠خ بد اٌؼ١ٍّخِطبٌجخ اٌطالة ثص٠بزح اٌّىزج .3

 اٌّرزٍفخ ٍطٍجخ ِٓ خالي رشغ١ؼُٙ ػٍٝ ش٠بزح اٌّٛالغ االٌىزس١ٔٚخٚدػُ اٌّؼسيخ اٌؼ١ٍّخ ٌ ٚرٛع١ٗ رؾع١ٓ .4

 جس٠خ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رٛي١س اِع١بد زطد يٍى١خ ػٍٝ ِداز اٌعٕخ اٌدزاظ١خدػُ اٌدزاظخ اٌؼ١ٍّخ اٌّرز .5

ٚاالظزسظبي ثبٌّٛاػ١غ ِٓ ؽ١ش اٌظؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب  اٌشسػ اٌّجعؾ ٚاٌّزعٍعً ٌٍّٛػٛع ٔظس٠ب   .6

 ِٕٚٙب ػٍٝ ظج١ً اٌّضبي ػًّ اٌف١د٠ٛ٘بد إٌّبظجخ ٌٙرا اٌغسع ال٠ظبي اٌفىسح ثشىً ٚاػؼ
اٌّفسداد إٌظس٠خ اٌربطخ ثّٛاد اٌمعُ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزٕٛػخ ٚو١ف ٠ّىٓ رؾ٠ًٛ ثؼغ رسعّخ اٌّٛاػ١غ ٚ  .7

 ذاد يبئدح ػ١ٍّخ ٚرؼ١ٍّخ وج١سح اٌّؼبٌغبد اٌٝ ثساِظ ؽبظٛث١خ
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 ٌٍطبٌت اٌزؾ١ٍٍٟ ٚاٌس٠بػٟ اٌجسِغٟ اٌغبٔت رط٠ٛس  .8

 طشائق انتقُُى      

 ؽسػ االظئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبشسح  .1
 اٌزمبز٠ساٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 ( يٟ اٌغبٔت إٌظسٞ ٚاٌؼQuizٍّٟاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمظ١سح ) .3

 ٌٍٚزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ اٌج١ز١خ ٌٍٛاعجبد دزعبد ٚػغٚ إٌزبئظ ِٕٚبلشخ إٌّغصح ٌٍزغسثخ رمبز٠س ثؼًّ اٌطٍجخ رى١ٍف .4
ٍّٟ اٌظؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد ٚػغ ِعبئً ِزٕٛػخ يٟ ٔٙب٠خ وً يظً ٌزم٠ٛخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼ .5

 ذاد اٌظٍخ ثبٌّٛػٛع ٚاٌف١ص٠بئ١خ اٌس٠بػ١خ
 االِزؾبٔبد اٌشٙس٠خ )ذاد االظئٍخ اٌّزٕٛػخ ٚاٌر١بزاد اٌّزؼددح( يٟ اٌغبٔت إٌظسٞ ٚاٌؼٍّٟ .6

 إٌٙبئ١خ االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ 

 االهذاف انىخذاَُت وانقًُُت -ج

 ٚثري اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼسيخ االوبد١ّ٠خ  ٚاٌّٛاظجخؽش اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزصاَ  -1ط      

 اٌزفبػً اال٠غبثٟ ٚاٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغسع رؾف١صُ٘ ػٍٝ رمجً اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ -2ط

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛس اٌزفى١س ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙظ اٌؾفع اٌزم١ٍدٞ -3ط

 زس١ٔذ ٌزٛظ١غ االيك اٌّؼسيٟ ٌٍطٍجخرط٠ٛس ِٙبزاد اٌجؾش يٟ االٔ -4ط

 رط٠ٛس االيىبز االثداػ١خ ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ِٓ خالي اظزرداَ اٌؼظف اٌرٕٟ٘ -5ط

 اٌغ١داٌّضبٌٟطمً شرظ١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزعبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌعٍٛن   -6ط

أخالق يٟ وً ػاللبرٗ ِغ شِالئٗ ٔؾٛ األيؼً ثؾ١ش ٠زظسف دائّب" ثأِبٔخ ٚ ٚرط٠ٛس لدزح اٌطبٌت  -7ط

 رؼبِالرٗ اصٕبء اٌزٛاعد يٟ اٌغبِؼخ ٚثؼد٘ب

ثبٌٕعجخ الخزظبطٗ ِٚدٜ االظزفبدح ِٕٙب اٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء اٌدزاظخ رؼس٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌّبدح  -8ط

 ثؼد اٌزرسطٌّسؽٍخ ِب 

 طشائق انتعهُى وانتعهى   

 اٌؼ١ٍّخ اٌس٠بػ١خخالي اٌّؾبػسح اٚ اٌّرزجس ٌؾً اٌّعبئً اٌطٍجخ ِشبزوخ  .1

 ح ٌزشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفى١س ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ اٌزفى١س٠خ خالي اٌّؾبػساٌشف١ٙخ ؽسػ ِغّٛػخ ِٓ االظئٍخ  .2

 رزطٍت رفع١ساد ذار١خ ثطسق ػ١ٍّخِزٕٛػخ ثبٌغبٔت إٌظسٞ ٚاٌّرزجسٞ ػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ أ .3

ٚاٌٍّؼب١ٔخ  اٌفٍه ٚاٌفؼبء ٌفُٙ ظٛا٘س االشؼبع اظزرداَ اٌزعىٛثبد اٌجظس٠خ ٚاٌساد٠ٛ٠خ اٌّزٛيسح يٟ لعُ  .4

ٚزطد  ؽسوخ إٌغَٛ ٚاٌّغساد ٚػ١ٍّبد إٌشٛء إٌغٌّٟٚالعساَ اٌعّب٠ٚخ ٌفُٙ رسو١ت ٚل١بض اٌّعبيبد 

 اٌىٛاوت ػّٓ إٌظبَ اٌشّعٟ ٚخبزعٗ

 اٌزؼبْٚ زٚػ رؼص٠ص أٚ اٌؼٍُ ٔؼّخ رمد٠س أٚ اإلخٛح ثسٚػ ٌالٌزصاَ اٌطٍجخ ٌزشغ١غ اٌزٛػ١ؾ١خ األِضٍخ ػسة .5

 .ثبٌٕفط صمزٗ ٌزؼص٠ص ٌصِالئٗ ٛاعت اٌ ِٓ ثع١ؾ عصء ثشسػ ثبٌم١بَ ٌٍطبٌت خيسط أػطبء .6

 

 طشائق انتقُُى    

 ػ١ٍّخ زحػٓ ؽس٠ك اظئٍخ ِزؼددح اٌر١بزاد رزطٍت ِٙب( Quizرؾس٠س٠خ لظ١سح )اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 1

 ِزٕٛػخ  ثأظئٍخ ػ١ٍّخشف١ٙخ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 2

 ٌٍطٍجخ ٚإٌشبؽبد ا١ِٛ١ٌخ اٌج١ز١خ ٛاعجبدٚاػطبء دزعبد ٌٍرم١١ُ  .3

 رم١١ُ ٚاػطبء دزعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبش اٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ اٌزرظظ١خ ثغبٔج١ٙب إٌظسٞ ٚاٌؼٍّٟ .4

 رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رى١ٍفُٙ ثؼًّ ظّٕبزاد ػ١ٍّخ ررظظ١خ ِٕٚبلشزٙب .5

 ٙس٠خ ٚيظ١ٍخرم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعساء اِزؾبٔبد ش .6

 اٌّبدح ثّٛػٛػبد اٌظٍخ ذاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّساعغ اٌّظبدز ػٍٝ ٌالؽالع اٌّىزجخ ٠ساعؼْٛ اٌطٍجخ عؼً. 7

  . ِٕؼ وزت اٌشىس ٚاٌزمد٠س ٚاٌغٛائص اٌزمد٠س٠خ ٚرض١ّٓ عٙٛد اٌطبٌت اٌّز١ّص8
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 انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انًُقىنت ) انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهُت انتأهُهُت انًهاساث  انعايت و -د 

 رؾف١ص اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخدِخ اٌّغزّغ  -1د

 رض١ّٓ دٚز اٌؼٍّبء االخس٠ٓ ٚثبٌزبٌٟ دػُ ٚرط٠ٛس اٌشرظ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ -2د

اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ظٛاء يٟ اٌغٛأت إٌظس٠خ اٚ اٌؼ١ٍّخ ِّٚٙب رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزصاَ ٚ  -3د

 اٌظسٚف لبظ١خ ٚطؼجخ ٚػع١سحوبٔذ 

 ٌٍّعبّ٘خ يٟ خدِخ ٚثٕبء اٌجٍدرط٠ٛس شرظ١خ اٌطٍجخ ِٓ ؽ١ش ديؼُٙ ٔؾٛ اٌزفى١س اٌسط١ٓ اٌرالق  -4د

 اٚ اٌؼٕىجٛر١خ، اٌّظبدز اٌشجىخ يٟ ثبٌجؾش اٌزمبز٠س دالػدا اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ ٌىً ِؾددح ِٛاػ١غ رٛش٠غ -5د
 اٌّؼزّدح اٌجؾٛس ط١بغخ اظط ٚيك ط١بغزٗ ٚ اٌّىزجخ

ٚرجبدي االزاء اٌؾٛاز ادازح ٚ اٌم١بدح ػٍٝ رّى١ُٕٙ ٚ يس٠ك اٌؼًّ اٌٛاؽد ث١د إٌمبغ ادازح ل١بدح اػطبء -6د

 ٚاٌّؼسيخ اٌفىس٠خ ٚاٌشرظ١خ ٚطمً اٌّؼٍِٛبد اٌالشِخ

 اٌمدزح ػٍٝ أدازح ٚرمع١ُ اٌٛلذ ٚاٌجساِظ ٚاٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛػٛع -7د

االظزفبدح ِٓ ِؼسيزٗ ٚيّٙٗ ٌٍّٕٙظ يٟ ػ١ٍّخ رؾع١ٓ ٚرط٠ٛس ٚرأ١ً٘ ِؼٍِٛبد  ردز٠ت اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ -8د

 ررظظٗ اٌؼٍّٟاٌطبٌت الغساع اٌزط٠ٛس اٌشرظٟ ثؼد اٌزرسط ػّٓ 

 اٌؼ١ٍّخ  ٌزط٠ٛس اِىبٔبرُٙ رٕج١ٗ اٌطالة ػٍٝ االخطبء اٌّٛعٛدح يٟ اعبثبرُٙ  اٌشف٠ٛخ ِٕٚبلشزٙب -9د

 الػداد اٌطبٌت الغساع اٌزٛظ١فرشغ١غ اٌّٙبزاد اٌرار١خ  -11د
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 انفصم االول                                        بُُت انًقشس .11

 ِرسعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌعبػبد األظجٛع
اظُ اٌٛؽدح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽس٠مخ اٌزم١١ُ ؽس٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 

2 

History of Radio 

astronomy 
 

اٌفٍه 

1اٌساد٠ٛٞ   

 

 ) اٌعجٛزح(ٌٛؽخ اٌزؼٍُ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ 

2 

2 

Radio window  ٌٞٛٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌعجٛزح( 1اٌفٍه اٌساد٠ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ  

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

3 

2 

High – frequency, Low-

frequency for Radio 

window 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌعجٛزح( 1اٌفٍه اٌساد٠ٛٞ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ 

 اٌج١ز١خٚاٌٛاعجبد 

ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ  

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

4 

2 

Atmosphere plasma 

frequency  

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌعجٛزح( 1اٌفٍه اٌساد٠ٛٞ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ  

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

5 

2 

Some basic radio 

definitions  

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌعجٛزح( 1اٌفٍه اٌساد٠ٛٞ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ  

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

6 

2 

Total flux of radio source   ٌٞٛٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌعجٛزح( 1اٌفٍه اٌساد٠ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ  

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

7 

2 

Square law in radio 

astronomy 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌعجٛزح( 1اٌفٍه اٌساد٠ٛٞ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ  

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

8 

2 

Total spectral energy 

density 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌعجٛزح( 1اٌفٍه اٌساد٠ٛٞ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

اٌزؾس٠س٠خ االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ  

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

9 

2 

Radiative transfer, 

equation of transfer 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌعجٛزح( 1اٌفٍه اٌساد٠ٛٞ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ  

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

10 

2 

Solution of differential 

equation of transfer 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌعجٛزح( 1اٌفٍه اٌساد٠ٛٞ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ 

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ 

11 

2 

Black body radiation and 

brightness temperature 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌعجٛزح( 1اٌفٍه اٌساد٠ٛٞ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ  

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

12 

2 

Nmax, λmax in Planck 

spectra for black body 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌعجٛزح( 1اٌفٍه اٌساد٠ٛٞ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ

13 

2 

Exam  ٌٞٛٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌعجٛزح( 1اٌفٍه اٌساد٠ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرس

 االٌىزس١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزسٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾس٠س٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاالِزؾبٔبد االٌىزس١ٔٚخ 

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

)ايتحاٌ َهاَت  انفصم انذساسٍ  2 14

 االول(

Final Exam.  First 

Semester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثاٍَانفصم 
 ِرسعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌعبػبد األظجٛع

اظُ اٌٛؽدح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽس٠مخ اٌزم١١ُ ؽس٠مخ اٌزؼ١ٍُ
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 انبُُت انتحتُت  .11

1 

2 

Coherent receivers in 

radio telescope 

اٌفٍه 

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ(
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

2 

2 

Incoherent radiometers  اٌفٍه

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ(
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

3 

2 

Basic compound, 

passive devices 

اٌفٍه 

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 االٌىزسٟٚٔ() اٌزؼ١ٍُ 
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

4 

2 

Thermal noise of an 

attenuator 

اٌفٍه 

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ(
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

5 

2 

Isolators, directional 

couplers 

Phase lock system 

اٌفٍه 

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ(
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

6 

2 

Basic compound, active 

devices 

اٌفٍه 

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ(
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

7 

2 

Cascading of amplifier 

Mixers 

Local oscillator sources 

اٌفٍه 

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ(
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

8 

2 

Radio telescopes  اٌفٍه

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ(
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

9 

2 

Structure of radio 

telescope 

اٌفٍه 

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ(
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

10 

2 

Antenna pattern of 

radio telescope 

اٌفٍه 

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ(
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

11 

2 

Half power beam width 

(HPBW)  

اٌفٍه 

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ() 
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

12 

2 

Effective aperture of 

telescope 

اٌفٍه 

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ(
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

13 

2 

review  اٌفٍه

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ(
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

14 

2 

exam  اٌفٍه

2اٌساد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزس١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٟٚٔ(
 االٌىزس١ٔٚخاالِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبز٠س اٌؼ١ٍّخ

15 

2 

َهاَت  انفصم انذساسٍ )ايتحاٌ 

 االول(

Final Exam.  

second Semester 
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 اٌىزت اٌّمسزح اٌّطٍٛثخ -1
Different References in astronomy and radio 

astronomy (through a library and internet) 

 Tools of radio astronomy اٌّساعغ اٌسئ١ع١خ )اٌّظبدز( -2

by Thomas L. Wilson 

 

اٌىزت ٚاٌّساعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( أ

 اٌّٛصٛلخ ثٙب  ٌٍغصء إٌظسٞ  االٌىزس١ٔٚخ  اٌّساعغ اظزرداَ   )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبز٠س ،.....(
 ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ 

اٌّساعغ االٌىزس١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزس١ٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.
 

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 

ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاظزرساط اٌىزت االٌىزس١ٔٚخ اٌسط١ٕخ ٚاٌؾد٠ضخ  االؽالع ٚاالظزرداَ اٌّعزّس

يٟ اٌظٛا٘س  ًٚرؾد٠ش اٌّفسداد ٚاٌّمسزاد ظ٠ٕٛب ثّب ٠ؼّٓ ِٛاوجخ اٌزطٛز اٌىج١س اٌؾبط

 .اٌفٍى١خ اٌساد٠ٛ٠خ
 
 
 

 



 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 سيض 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

انًشحهت 

 انشابعت

 األول نهفصم

AS 403 Radio 

Astronomy  

I 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسٍ
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 ًَىرج وصف انًقشس

 // انًشحهت انشابعت )انفصم االول(يختبش انفهك انشادَىٌ نًادة /  وصف انًقشس

 اسى انتذسَسٍ/ 

 عذٌ عطُىٌ و. صَُه فاضم، و. ،حسٍُُ حسٍ، و. هذي شاكشاالساتزة //و. د.              
 

ًُىرج وصف انًقشس يٍ قبم يذسط انًادة باالستفادة يٍ ان هزا ****يالحظت هايت// ًَهئ

  فقشاث ًَىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 عبِؼخ ثغذاد انًؤسست انتعهًُُت .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ / لغُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء / انًشكض عهًٍانقسى ان .2

  Radio Astronomy I/   AS 403 اسى / سيض انًقشس .3

 ؽؼٛسٞ + اٌىزشٟٚٔ أشكال انحضىس انًتاحت .4

 2020-2019 انفصم / انسُت .5

 عبػخ  56 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 2020-10-1 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8
المتكامل فً  ءالعاملٌن فً المختبر األداالتعلم وعلى  ةبلوهو ٌسهل على الط التعلٌمٌة، األساسٌاتالمختبر من 

وهو المكان الذي ٌكتمل فٌه استٌعاب الطالب  متناهٌة.بدقة  ةوالبرامج الحاسوبٌالعملٌة  واجراء التجارب شرح
 اٌشاد٠ٛ٠خاٌظٛا٘ش ٚاٌّغبئً اٌفٍى١خ  ٚوزٌه اٌفٍه اٌشاد٠ِٛٞجبدئ النظرٌة من خالل دراسة وشرح  للمعلومات

 ؽزٝ ٠ظً اٌطبٌت اٌٝ اٌفُٙ ٚاالعز١ؼبة ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ إٌزبئظ ٚو١ف١خ ِمبسٔزٙب ِغ إٌزبئظ إٌظش٠خ
وتعلم كٌفٌة تطبٌقها عملٌا لتنمٌة المهارات الفكرٌة وسرعة البدٌهة والتركٌز لدى الطالب. وهذا من شأنه رفع 

ولذا ٌجب توفٌر المكان المالئم باختالف المرحلة الكفاءة العلمٌة والمعملٌة للطالب وتزوٌدهم بالثقة فً النفس. 
 تبرات.المخالتعلٌمٌة والمادة العلمٌة وهً مهمة فنً ومشرف 

٠زُ ثٛاعطخ ٘زا اٌّخزجش رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ رغبسة رزؼٍك ثبٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ ٚخظبئظٙب إٌظش٠خ ِٓ 

٘ش اٌفٍى١خ ٚو١ف١خ رىٛٔٙب ثبٌزٍغىٛة ٛاؽ١ش االثؼبد ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػ١ٍٙب. ٚٔمَٛ وزٌه ثإػطبء ّٔٛرط ٌٍظ

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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ثؼغ اٌؼٛاًِ االعبع١خ فٟ دساعخ بعبد العزخشاط ١ٚرؾ١ًٍ ٘زٖ إٌزبئظ ٚاعشاء ثؼغ اٌم شاد٠ٛٞاٌ

 االعشاَ اٌغّب٠ٚخ. ٠ٚزُ وزٌه اعشاء اٌزظؾ١ؾبد اٌالصِخ ٌٍٛطٛي ػٍٝ افؼً إٌزبئظ.

 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  .9

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ

٠ٙذف اٌّخزجش اٌٝ دساعخ خظبئض إٌظش٠بد ٚاٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ اٌزٟ رزؼٍك ثبٌفٍه اٌشاد٠ٛٞ ٚرؾ١ًٍ   -1أ

 عٍٛوٙب ػ١ٍّب ِّب ٠غبػذ اٌطبٌت ػٍٝ فُٙ و١ف١خ رظشف اٌّؼبدٌخ اٌش٠بػ١خ. 

 .فُٙ ٚدساعخ اٌطبلبد ثّخزٍف إٌطبلبد فٟ اٌط١ف اٌىٙشِٚغٕبؽ١غٟ -2أ

ُ اٌفٍه ٍاٌخبطخ ثؼ ٚإٌظش٠بد ئ ٚاألعظ اٌؼ١ٍّخاٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّجبد ٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اٌ  -3أ

 .      ٚاٌفؼبء

 .اٌفٍه ٚاٌفؼبءٍّٛاػ١غ اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزمذِخ فٟ اخزظبص ٌفُٙ  ٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اٌ -4أ

 .ٌشطذ اٌفٍىٟفُٙ فٟ و١ف١خ اعزخذاَ اٌزٍغىٛثبد اٌفٍى١خ الغشاع ا ٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اٌ -5أ

 ػٍُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء.ٚاٌّؼبدالد اٌخبطخ ثذساعخ  خاٌش٠بػ١ٌألعظ ػٍٝ فُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي  -6أ

ػٍُ اٌىْٛ ٚٔشٛء ٚرطٛساٌّغشاد ٚإٌغَٛ ِبدح ِبث١ٓ إٌغَٛ ٚاٌغبصاد  اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ -7أ

ٚاالرشثخ اٌى١ٔٛخ ٚاالشؼبػ١خ ٚاٌزفبػالد ا٠ٌٕٚٛخ فٟ ث١ٕخ اٌىْٛ االعبع١خ ِٚؼشفخ ٚادسان إٌظش٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ 

 اٌزٟ ٚػؼذ ػٍٝ ٘زا االعبط اٌؼٍّٟ اٌفش٠ذ

بٚٞ ٚرؾذ٠ذ ثؼذٖ ٚعشػزٗ ٚصخّٗ ٚوزٌه رؾ٠ًٛ رؼش٠ف اٌطبٌت ثى١ف١خ ا٠غبد اؽذا٠ضبد اٌغشَ اٌغّ -8أ

 االؽذاص١بد اٌغّب٠ٚخ اٌّؼشٚفخ ف١ّب ث١ٕٙب

 

  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

وتعودهم على  والمهارات،بعض الخبرات  لبةالط ات المستخدمةوالبرمجٌتكسب التجارب العملٌة  - 1ة
 .استنباط وتحلٌل النتائج العلمٌة

التعاماال مااع الطاقااات وتنمااً فااٌهم القاادرة علااى  اإلباادا ،تساااعد التجااارب العملٌااة الطااالب علااى   - 2ة  

 معها.تعامل المختلفة وكٌفٌة استخدام المتحسسات المناسبة لل

تتٌح التجارب العملٌة الفرصة للطالب لتغلب على بعض الصعوبات العلمٌة التً تواجه العاملٌن فً   - 3ة

 العلمٌة.المختبرات 

لك أن بعض التجارب العملٌة تحتاج إلى دقة فً ذ العمل،على الدقة فً  لبةتعود التجارب العملٌة الط  -4ة

    التشغٌل.ظروف 

علاى العمال الجمااعً والعمال اانفارادي حساب والبارامج أدائهم التجاارب العملٌاة  ة أثناءبلٌتعود الط -5ب

  التجارب.نوعٌة 

والالزم مراعاتها أثناء  والتنظٌم،عادة الترتٌب االطالب  ةوالبرامج الحاسوبٌتكسب التجارب العملٌة   -6ب

 المختبرات.العمل فً 
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 العلماً،على التفكٌر وااكتشاف والبحث بتعوٌدهم على طرٌقة البحث  ةتساعد التجارب العملٌة الطلب -7ب    

 .العملٌةوالذي ٌقرب إلى حد كبٌر مع تصمٌم كثٌر من التجارب 

 

 طشائق انتعهُى وانتعهى      

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

 ( LCD( ٚ )Data Showشبشبد )

 ِٓ 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

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

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

 ِٕٚٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبعجخ ٌٙزا اٌغشع ال٠ظبي اٌفىشح ثشىً ٚاػؼ
رشعّخ اٌّٛاػ١غ ٚ اٌّفشداد إٌظش٠خ اٌخبطخ ثّٛاد اٌمغُ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزٕٛػخ ٚو١ف ٠ّىٓ رؾ٠ًٛ ثؼغ  .7

 راد فبئذح ػ١ٍّخ ٚرؼ١ٍّخ وج١شح اٌّؼبٌغبد اٌٝ ثشاِظ ؽبعٛث١خ

 ٌٍطبٌت اٌزؾ١ٍٍٟ ٚاٌش٠بػٟ اٌجشِغٟ اٌغبٔت رط٠ٛش  .8

 طشائق انتقُُى      

 ؽشػ االعئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح  .1
 اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼQuizٍّٟاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمظ١شح ) .3

 ٌٍٚزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌج١ز١خ ٌٍٛاعجبد دسعبد ٚػغٚ إٌزبئظ ِٕٚبلشخ إٌّغضح ٌٍزغشثخ رمبس٠ش ثؼًّ اٌطٍجخ رى١ٍف .4
ٚػغ ِغبئً ِزٕٛػخ فٟ ٔٙب٠خ وً فظً ٌزم٠ٛخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼٍّٟ اٌظؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد  .5

 راد اٌظٍخ ثبٌّٛػٛع ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌش٠بػ١خ
 اٌّزؼذدح( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟاالِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ )راد االعئٍخ اٌّزٕٛػخ ٚاٌخ١بساد  .6

 إٌٙبئ١خ االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ 

 االهذاف انىجذاَُت وانقًُُت -ج

 ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ  ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخ -1ط      

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

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙظ اٌؾفع اٌزم١ٍذٞ -3ط

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

 ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌؼظف اٌزٕٟ٘رط٠ٛش االفىبس االثذاػ١خ  -5ط

 اٌغ١ذاٌّضبٌٟطمً شخظ١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزغبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌغٍٛن   -6ط

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

 رؼبِالرٗ اصٕبء اٌزٛاعذ فٟ اٌغبِؼخ ٚثؼذ٘ب

ثبٌٕغجخ الخزظبطٗ ِٚذٜ االعزفبدح ِٕٙب اٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء اٌذساعخ اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌّبدح  رؼش٠ف -8ط

 ثؼذ اٌزخشطٌّشؽٍخ ِب 

 طشائق انتعهُى وانتعهى   

 خالي اٌّؾبػشح اٚ اٌّخزجش ٌؾً اٌّغبئً اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بػ١خاٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ اٌّؾبػشاٌزفى١ش٠خ خالي اٌشف١ٙخ ؽشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ  .2

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

ٚاٌٍّؼب١ٔخ  اعزخذاَ اٌزغىٛثبد اٌجظش٠خ ٚاٌشاد٠ٛ٠خ اٌّزٛفشح فٟ لغُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء ٌفُٙ ظٛا٘ش االشؼبع  .4
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ٚسطذ  ؽشوخ إٌغَٛ ٚاٌّغشاد ٚػ١ٍّبد إٌشٛء إٌغّٟٚعشاَ اٌغّب٠ٚخ ٌفُٙ رشو١ت ٌالٚل١بط اٌّغبفبد 

 اٌىٛاوت ػّٓ إٌظبَ اٌشّغٟ ٚخبسعٗ

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

 .ثبٌٕفظ صمزٗ ٌزؼض٠ض ٌضِالئٗ ٛاعت اٌ ِٓ ثغ١ؾ عضء ثششػ ثبٌم١بَ ٌٍطبٌت خفشط أػطبء .6

 

 طشائق انتقُُى    

 ػ١ٍّخ سحػٓ ؽش٠ك اعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد رزطٍت ِٙب( Quizرؾش٠ش٠خ لظ١شح )اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 1

 ِزٕٛػخ  ثأعئٍخ ػ١ٍّخشف١ٙخ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 2

 ٌٍطٍجخ ٚإٌشبؽبد ا١ِٛ١ٌخ اٌج١ز١خ ٛاعجبدرم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍ .3

 ٚاػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ ثغبٔج١ٙب إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟرم١١ُ  .4

 رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رى١ٍفُٙ ثؼًّ عّٕبساد ػ١ٍّخ رخظظ١خ ِٕٚبلشزٙب .5

 رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚفظ١ٍخ .6

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

  . ِٕؼ وزت اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٚاٌغٛائض اٌزمذ٠ش٠خ ٚرض١ّٓ عٙٛد اٌطبٌت اٌّز١ّض8
 انًُقىنت ) 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 اٌشخظ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ -2د

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

 وبٔذ اٌظشٚف لبع١خ ٚطؼجخ ٚػغ١شح

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

 اٚ اٌؼٕىجٛر١خ، اٌّظبدس اٌشجىخ فٟ ثبٌجؾش اٌزمبس٠ش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ ٌىً ِؾذدح ِٛاػ١غ رٛص٠غ -5د
 اٌّؼزّذح اٌجؾٛس ط١بغخ اعظ ٚفك ط١بغزٗ ٚ اٌّىزجخ

ٚ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 ثبٌّٛػٛع -7د

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

 رخظظٗ اٌؼٍّٟاٌطبٌت الغشاع اٌزط٠ٛش اٌشخظٟ ثؼذ اٌزخشط ػّٓ 

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

 رشغ١غ اٌّٙبساد اٌزار١خ الػذاد اٌطبٌت الغشاع اٌزٛظ١ف -11د
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 انبُُت انتحتُت  .11

 انفصم االول                                        بُُت انًقشس .11

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 

4 

Electromagnetic Radio 

Wave 
 

ِخزجش اٌفٍه 

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ 

2 

4 

The distance of the 

planets with respect to 

the Sun 

ِخزجش اٌفٍه 

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

  ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

3 

4 

Calculate the wavelength 

and the frequency of the 

radio wave using multi 

frequencies (MHz and 

GHz) 

ِخزجش اٌفٍه 

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(ٌٛؽخ 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

  ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

4 

4 

Calculation of the 

wavelength and 

frequency of Jupiter 

Decametric emission 

(DAM)  

ِخزجش اٌفٍه 

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

  ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

5 

4 

Calculate the flux density 

of Jupiter and the Sun  

ِخزجش اٌفٍه 

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 اٌغجٛسح(ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

  ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

6 

4 

Calculate the flux density 

of Jupiter from the data 

of radio Jove archive  

ِخزجش اٌفٍه 

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 اٌغجٛسح( ٌٛؽخ اٌزؼٍُ )

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

  ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

7 

4 

Calculate the flux density 

of Sun from the data of 

radio Jove archive 

ِخزجش اٌفٍه 

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 اٌغجٛسح(ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) 

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

  ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ
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4 

Calculate the distance for 

travelling radio wave 

ِخزجش اٌفٍه 

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

  ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

9 

4 

Calculate the wavelength 

and the frequency of the 

radio wave using multi 

frequencies (Hz, KHz, 

MHz and GHz) 

ِخزجش اٌفٍه 

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

  ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

10 

4 

Explain the Oscilloscope 

Demonstration 

ِخزجش اٌفٍه 

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ 

11 

4 

Explain the Function 

Generator demonstration 

ِخزجش اٌفٍه 

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

  ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

12 

4 

Exam  ِخزجش اٌفٍه

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 اٌج١ز١خٚاٌٛاعجبد 

 ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

13 

4 

Review   ِخزجش اٌفٍه

1اٌشاد٠ٛٞ   

 

 ٌٛؽخ اٌزؼٍُ ) اٌغجٛسح(

اٌظفٛف  ++اٌىّج١ٛرش

 االٌىزش١ٔٚخ )رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاالِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

 )ايتحاٌ َهاَت  انفصم انذساسٍ 4 14

 االول(

Final Exam.  First 

Semester 
  



  
 8انصفحت 

 
  

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1
Different References in astronomy and radio 

astronomy (through a library and internet) 

 There is no text book اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس( -2

 

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( أ

 اٌّٛصٛلخ ثٙب  ٌٍغضء إٌظشٞ  االٌىزش١ٔٚخ  اٌّشاعغ اعزخذاَ   اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....( )اٌّغالد
 ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ 

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.
 

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 

اٌشط١ٕخ ٚاٌؾذ٠ضخ االؽالع ٚاالعزخذاَ اٌّغزّش ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاعزخشاط اٌىزت االٌىزش١ٔٚخ 

فٟ اٌظٛا٘ش  ًٚرؾذ٠ش اٌّفشداد ٚاٌّمشساد ع٠ٕٛب ثّب ٠ؼّٓ ِٛاوجخ اٌزطٛس اٌىج١ش اٌؾبط

 .اٌفٍى١خ اٌشاد٠ٛ٠خ
 
 
 

 



 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 انًُهح

 َشخً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشخاث انتعهى انفشدَت يٍ انبشَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخشخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبشَايح 

انسُت / 

 انًستىي
 اسى انًقشس سيض انًقشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُت
االهذاف انًهاساتُت 

 انخاصت بانبشَايح
االهذاف انىخذاَُت 

 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

انًشحهت 

 انشابعت

 انثاٍَ نهفصم

AS 404 Radio 

Astronomy  

II 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسٍ
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 ًَىرج وصف انًقشس

 (انثاٍَ// انًشحهت انشابعت )انفصم يختبش انفهك انشادَىٌ نًادة /  وصف انًقشس

 اسى انتذسَسٍ/ 

 عذٌ عطُىٌ و. صَُه فاضم، و. ،حسٍُُ حسٍ، و. هذي شاكشاالساتزة //و. د.              
 

ًُىرج وصف انًقشس يٍ قبم يذسط انًادة باالستفادة يٍ ان هزا ****يالحظت هايت// ًَهئ

  فقشاث ًَىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهقسى

 

 عبِؼخ ثغذاد انًؤسست انتعهًُُت .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ / لغُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء / انًشكض عهًٍانقسى ان .2

  Radio Astronomy II/   AS 404 اسى / سيض انًقشس .3

 اٌىزشٟٚٔ أشكال انحضىس انًتاحت .4

 2020-2019 انفصم / انسُت .5

 عبػخ  44 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 2020-10-1 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8
المتكامل فً  ءالعاملٌن فً المختبر األداالتعلم وعلى  ةبلوهو ٌسهل على الط التعلٌمٌة، األساسٌاتالمختبر من 

وهو المكان الذي ٌكتمل فٌه استٌعاب الطالب  متناهٌة.بدقة  ةوالبرامج الحاسوبٌالعملٌة  واجراء التجارب شرح
 اٌشاد٠ٛ٠خاٌّغبئً اٌفٍى١خ اٌظٛا٘ش ٚٚوزٌه  اٌفٍه اٌشاد٠ِٛٞجبدئ النظرٌة من خالل دراسة وشرح  للمعلومات

 ؽزٝ ٠ظً اٌطبٌت اٌٝ اٌفُٙ ٚاالعز١ؼبة ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ إٌزبئظ ٚو١ف١خ ِمبسٔزٙب ِغ إٌزبئظ إٌظش٠خ
وتعلم كٌفٌة تطبٌقها عملٌا لتنمٌة المهارات الفكرٌة وسرعة البدٌهة والتركٌز لدى الطالب. وهذا من شأنه رفع 

ولذا ٌجب توفٌر المكان المالئم باختالف المرحلة لطالب وتزوٌدهم بالثقة فً النفس. الكفاءة العلمٌة والمعملٌة ل
 المختبرات.التعلٌمٌة والمادة العلمٌة وهً مهمة فنً ومشرف 

٠زُ ثٛاعطخ ٘زا اٌّخزجش رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ رغبسة رزؼٍك ثبٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ ٚخظبئظٙب إٌظش٠خ ِٓ 

٘ش اٌفٍى١خ ٚو١ف١خ رىٛٔٙب ثبٌزٍغىٛة ٛاػ١ٍٙب. ٚٔمَٛ وزٌه ثإػطبء ّٔٛرط ٌٍظؽ١ش االثؼبد ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح 

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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بعبد العزخشاط ثؼغ اٌؼٛاًِ االعبع١خ فٟ دساعخ ١ٚرؾ١ًٍ ٘زٖ إٌزبئظ ٚاعشاء ثؼغ اٌم شاد٠ٛٞاٌ

 االعشاَ اٌغّب٠ٚخ. ٠ٚزُ وزٌه اعشاء اٌزظؾ١ؾبد اٌالصِخ ٌٍٛطٛي ػٍٝ افؼً إٌزبئظ.

 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  .9

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ

٠ٙذف اٌّخزجش اٌٝ دساعخ خظبئض إٌظش٠بد ٚاٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ اٌزٟ رزؼٍك ثبٌفٍه اٌشاد٠ٛٞ ٚرؾ١ًٍ   -1أ

 عٍٛوٙب ػ١ٍّب ِّب ٠غبػذ اٌطبٌت ػٍٝ فُٙ و١ف١خ رظشف اٌّؼبدٌخ اٌش٠بػ١خ. 

 .فُٙ ٚدساعخ اٌطبلبد ثّخزٍف إٌطبلبد فٟ اٌط١ف اٌىٙشِٚغٕبؽ١غٟ -2أ

ُ اٌفٍه ٍاٌخبطخ ثؼ ٚإٌظش٠بد ئ ٚاألعظ اٌؼ١ٍّخاٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّجبد ٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اٌ  -3أ

 .      ٚاٌفؼبء

 .اٌفٍه ٚاٌفؼبءٍّٛاػ١غ اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزمذِخ فٟ اخزظبص ٌفُٙ  ٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اٌ -4أ

 .فُٙ فٟ و١ف١خ اعزخذاَ اٌزٍغىٛثبد اٌفٍى١خ الغشاع اٌشطذ اٌفٍىٟ ٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اٌ -5أ

 ػٍُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء.ٚاٌّؼبدالد اٌخبطخ ثذساعخ  خاٌش٠بػ١ٌألعظ ػٍٝ فُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي  -6أ

ػٍُ اٌىْٛ ٚٔشٛء ٚرطٛساٌّغشاد ٚإٌغَٛ ِبدح ِبث١ٓ إٌغَٛ ٚاٌغبصاد  اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ -7أ

ٚاالرشثخ اٌى١ٔٛخ ٚاالشؼبػ١خ ٚاٌزفبػالد ا٠ٌٕٚٛخ فٟ ث١ٕخ اٌىْٛ االعبع١خ ِٚؼشفخ ٚادسان إٌظش٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ 

 اٌزٟ ٚػؼذ ػٍٝ ٘زا االعبط اٌؼٍّٟ اٌفش٠ذ

بٚٞ ٚرؾذ٠ذ ثؼذٖ ٚعشػزٗ ٚصخّٗ ٚوزٌه رؾ٠ًٛ رؼش٠ف اٌطبٌت ثى١ف١خ ا٠غبد اؽذا٠ضبد اٌغشَ اٌغّ -8أ

 االؽذاص١بد اٌغّب٠ٚخ اٌّؼشٚفخ ف١ّب ث١ٕٙب

 

  االهذاف انًهاساتُت انخاصت بانًقشس  -ب 

وتعودهم على  والمهارات،بعض الخبرات  لبةالط ات المستخدمةوالبرمجٌتكسب التجارب العملٌة  - 1ة
 .استنباط وتحلٌل النتائج العلمٌة

التعاماال مااع الطاقااات وتنمااً فااٌهم القاادرة علااى  اإلباادا ،تساااعد التجااارب العملٌااة الطااالب علااى   - 2ة  

 معها.تعامل المختلفة وكٌفٌة استخدام المتحسسات المناسبة لل

تتٌح التجارب العملٌة الفرصة للطالب لتغلب على بعض الصعوبات العلمٌة التً تواجه العاملٌن فً   - 3ة

 العلمٌة.المختبرات 

لك أن بعض التجارب العملٌة تحتاج إلى دقة فً ذ العمل،على الدقة فً  لبةتعود التجارب العملٌة الط  -4ة

    التشغٌل.ظروف 

علاى العمال الجمااعً والعمال اانفارادي حساب والبارامج أدائهم التجاارب العملٌاة  ة أثناءبلٌتعود الط -5ب

  التجارب.نوعٌة 

والالزم مراعاتها أثناء  والتنظٌم،عادة الترتٌب االطالب  ةج الحاسوبٌوالبرامتكسب التجارب العملٌة   -6ب

 المختبرات.العمل فً 
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 العلماً،على التفكٌر وااكتشاف والبحث بتعوٌدهم على طرٌقة البحث  ةتساعد التجارب العملٌة الطلب -7ب    

 .العملٌةوالذي ٌقرب إلى حد كبٌر مع تصمٌم كثٌر من التجارب 

 

 طشائق انتعهُى وانتعهى      

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

 ( LCD( ٚ )Data Showشبشبد )

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

  ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ اٌؼ١ٍّخبد ِطبٌجخ اٌطالة ثض٠بسح اٌّىزج .3

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

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

ٚاالعزشعبي ثبٌّٛاػ١غ ِٓ ؽ١ش اٌظؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب  ع ٔظش٠ب  اٌششػ اٌّجغؾ ٚاٌّزغٍغً ٌٍّٛػٛ .6

 ِٕٚٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبعجخ ٌٙزا اٌغشع ال٠ظبي اٌفىشح ثشىً ٚاػؼ
رشعّخ اٌّٛاػ١غ ٚ اٌّفشداد إٌظش٠خ اٌخبطخ ثّٛاد اٌمغُ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزٕٛػخ ٚو١ف ٠ّىٓ رؾ٠ًٛ ثؼغ  .7

 راد فبئذح ػ١ٍّخ ٚرؼ١ٍّخ وج١شح ٛث١خاٌّؼبٌغبد اٌٝ ثشاِظ ؽبع

 ٌٍطبٌت اٌزؾ١ٍٍٟ ٚاٌش٠بػٟ اٌجشِغٟ اٌغبٔت رط٠ٛش  .8

 طشائق انتقُُى      

 ؽشػ االعئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح  .1
 اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼQuizٍّٟاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمظ١شح ) .3

 ٌٍٚزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌج١ز١خ ٌٍٛاعجبد دسعبد ٚػغٚ إٌزبئظ ِٕٚبلشخ إٌّغضح ٌٍزغشثخ رمبس٠ش ثؼًّ اٌطٍجخ رى١ٍف .4
ٚػغ ِغبئً ِزٕٛػخ فٟ ٔٙب٠خ وً فظً ٌزم٠ٛخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼٍّٟ اٌظؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد  .5

 راد اٌظٍخ ثبٌّٛػٛع ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌش٠بػ١خ
 خ١بساد اٌّزؼذدح( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟاالِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ )راد االعئٍخ اٌّزٕٛػخ ٚاٌ .6

 إٌٙبئ١خ االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ 

 االهذاف انىخذاَُت وانقًُُت -ج

 ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ  ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخ -1ط      

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

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙظ اٌؾفع اٌزم١ٍذٞ -3ط

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

 ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌؼظف اٌزٕٟ٘رط٠ٛش االفىبس االثذاػ١خ  -5ط

 اٌغ١ذاٌّضبٌٟطمً شخظ١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزغبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌغٍٛن   -6ط

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

 رؼبِالرٗ اصٕبء اٌزٛاعذ فٟ اٌغبِؼخ ٚثؼذ٘ب

ثبٌٕغجخ الخزظبطٗ ِٚذٜ االعزفبدح ِٕٙب اٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء اٌذساعخ اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌّبدح  رؼش٠ف -8ط

 ثؼذ اٌزخشطٌّشؽٍخ ِب 

 طشائق انتعهُى وانتعهى   

 خالي اٌّؾبػشح اٚ اٌّخزجش ٌؾً اٌّغبئً اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بػ١خاٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ اٌّؾبػشاٌزفى١ش٠خ خالي اٌشف١ٙخ ؽشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ  .2

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

ٚاٌٍّؼب١ٔخ  اعزخذاَ اٌزغىٛثبد اٌجظش٠خ ٚاٌشاد٠ٛ٠خ اٌّزٛفشح فٟ لغُ اٌفٍه ٚاٌفؼبء ٌفُٙ ظٛا٘ش االشؼبع  .4
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ٚسطذ  ؽشوخ إٌغَٛ ٚاٌّغشاد ٚػ١ٍّبد إٌشٛء إٌغّٟٚعشاَ اٌغّب٠ٚخ ٌفُٙ رشو١ت ٌالٚل١بط اٌّغبفبد 

 اٌىٛاوت ػّٓ إٌظبَ اٌشّغٟ ٚخبسعٗ

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

 .ثبٌٕفظ صمزٗ ٌزؼض٠ض ٌضِالئٗ ٛاعت اٌ ِٓ ثغ١ؾ عضء ثششػ ثبٌم١بَ ٌٍطبٌت خفشط أػطبء .6

 

 طشائق انتقُُى    

 ػ١ٍّخ سحػٓ ؽش٠ك اعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد رزطٍت ِٙب( Quizرؾش٠ش٠خ لظ١شح )اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 1

 ِزٕٛػخ  ثأعئٍخ ػ١ٍّخشف١ٙخ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 2

 ٌٍطٍجخ ٚإٌشبؽبد ا١ِٛ١ٌخ اٌج١ز١خ ٛاعجبدرم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍ .3

 ٚاػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ ثغبٔج١ٙب إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟرم١١ُ  .4

 رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رى١ٍفُٙ ثؼًّ عّٕبساد ػ١ٍّخ رخظظ١خ ِٕٚبلشزٙب .5

 رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚفظ١ٍخ .6

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

  . ِٕؼ وزت اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٚاٌغٛائض اٌزمذ٠ش٠خ ٚرض١ّٓ عٙٛد اٌطبٌت اٌّز١ّض8
 انًُقىنت ) 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 اٌشخظ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ -2د

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

 وبٔذ اٌظشٚف لبع١خ ٚطؼجخ ٚػغ١شح

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

 اٚ اٌؼٕىجٛر١خ، اٌّظبدس اٌشجىخ فٟ ثبٌجؾش اٌزمبس٠ش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ ٌىً ِؾذدح ِٛاػ١غ رٛص٠غ -5د
 اٌّؼزّذح اٌجؾٛس ط١بغخ اعظ ٚفك ط١بغزٗ ٚ اٌّىزجخ

ٚ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 ثبٌّٛػٛع -7د

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

 رخظظٗ اٌؼٍّٟاٌطبٌت الغشاع اٌزط٠ٛش اٌشخظٟ ثؼذ اٌزخشط ػّٓ 

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

 رشغ١غ اٌّٙبساد اٌزار١خ الػذاد اٌطبٌت الغشاع اٌزٛظ١ف -11د
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 انفصم انثاٍَ                                        بُُت انًقشس .11

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

1 

4 

Determine the observe 

location 

ِخزجش اٌفٍه 

2اٌشاد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ

 االٌىزشٟٚٔ() اٌزؼ١ٍُ 

االِزؾبٔبد 

 االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

2 4 Calculate CMI of  Jupiter 

and phase of Io 

ِخزجش اٌفٍه 

2اٌشاد٠ٛٞ   

 اٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد 

 االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

3 4 Calculate the set for Jupiter 

and the sun 

ِخزجش اٌفٍه 

2اٌشاد٠ٛٞ   

 

 اٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد 

 االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

4 4 Predict the type of radio 

storms and the begin and 

end of each type 

 اٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ 2ِخزجش اٌفٍه اٌشاد٠ٛٞ 

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد 

 االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

5 4 Calculate the Ephemeris of 

Jupiter 

 اٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ 2ِخزجش اٌفٍه اٌشاد٠ٛٞ 

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد 

 االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

6 4 Calculate the yearly 

visibility for Jupiter and the 

Sun 

 اٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ 2ِخزجش اٌفٍه اٌشاد٠ٛٞ 

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد 

 االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

7 4 Study the location of Jupiter 

and the Sun according to the 

sky map 

 اٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ 2ِخزجش اٌفٍه اٌشاد٠ٛٞ 

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد 

 االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

8 4 Draw the locations of  ٞٛاٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ 2ِخزجش اٌفٍه اٌشاد٠ 

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد 

 االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

9 4 Exam  ٞٛاٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ 2ِخزجش اٌفٍه اٌشاد٠ 

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ(

االِزؾبٔبد 

 االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

10 4 Review  ٞٛاٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ 2ِخزجش اٌفٍه اٌشاد٠ 

 االٌىزشٟٚٔ() اٌزؼ١ٍُ 

االِزؾبٔبد 

 االٌىزش١ٔٚخ

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ

)ايتحاٌ َهاَت  انفصم انذساسٍ  4 11

(انثاٍَا  

Final Exam.  

Second Semester 

 اٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ

 ) اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ(
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 انبُُت انتحتُت  .11

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1
Different References in astronomy and radio 

astronomy (through a library and internet) 

 There is no text book اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس( -2

 

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( أ

 اٌّٛصٛلخ ثٙب  ٌٍغضء إٌظشٞ  االٌىزش١ٔٚخ  اٌّشاعغ اعزخذاَ   )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....(
 ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ 

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.
 

 

 خطت تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 

االؽالع ٚاالعزخذاَ اٌّغزّش ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاعزخشاط اٌىزت االٌىزش١ٔٚخ اٌشط١ٕخ ٚاٌؾذ٠ضخ 

فٟ اٌظٛا٘ش  ًِٛاوجخ اٌزطٛس اٌىج١ش اٌؾبطٚرؾذ٠ش اٌّفشداد ٚاٌّمشساد ع٠ٕٛب ثّب ٠ؼّٓ 

 .اٌفٍى١خ اٌشاد٠ٛ٠خ
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 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

 1/9/2020 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 اركة مع الوزأجراء البحوث العلمية التخصصية سواء في القسم أو من خالل المشا.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

 لبيئة ووزارة الشباب وسلطة الطيران المدني والعسكري  والجامعات والعلوم والتكنولوجيا وا

 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

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

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

 .القرارات الصحيحة

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

 .البيانات وتحليلها , وقيادة العمل الجماعي , إلخمع 
 

 (استفادة الطالب من مقررات البرنامج) :المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .10

  .االهداف المعرفية  -أ

       .م الفلك والفضاءلعالخاصة ب 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

 .ية استخدام التلسكوبات الفلكية الغراض الرصد الفلكيفهم في كيف 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 ائيةالفضالصور بمعالجة تعريف الطلبة -7أ

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

ن التي النظريات والقوانيومعرفة 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  هلةتمكين الطالب على ايجاد الكثير من القيم الفلكية المهمة في تحديد اوقات الصالة واال -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

  بالجانب النظري والعملي يلتحلالتفكير 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 ببحسا 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  اسيةتوضيح وشرح المواد الدر .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 االلكترونيةدعم المعرفة العلمية لو 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 مجيالبر الجانب تطوير  .8

 طرائق التقييم 

 االسئلة الشفهية المباشرة طرح  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

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

 للتقارير العلميةو 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

 الهادف واالبتعاد عن منهج الحفظ التقليديتشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي  -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 

 ليم والتعلم طرائق التع

 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 علمية تتطلب تفسيرات ذاتيةمتنوعة 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 

 لميةع 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

 ة تخصصية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل تكليفهم بعمل سمنارات علمي .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
 



  
 4الصفحة 

 
  

 .(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 علميالمواظبة على البحث ال 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 المصادر العنكبوتية, 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 ياناتوالب 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 كاناتهملتطوير ام 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

 يةاعطاء الطلبة واجبات بيتية متنوعة تتطلب تفسيرات علمية ذات .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

 لعلمية التخصصيةالتقارير ا .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

 الفصلية االمتحانات .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
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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  -

 حلة الدراسيةالمر
 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

 المساقأو  
 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

 حلقات الثقافية داخل وخارج العراق المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والورش العلمية وال .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

 لبة وانجازاتهم ودرجاتهم وصف كيفية قيام القسم بمتابعة تقدم وتأهيل الط .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

 ذهنية للفهم والمعرفة العلمية ضمن مجال التخصص العام والخاصتنمية قدرات الطالب العلمية وال .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

 لمية تجارب الجامعات العربية والعا .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 

 برنامجالخاصة بال
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 
AS 402 

Nuclear 

Physics II 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

  جامعة بغداد-كليّة العلوم المؤسسة التعليمية .1

  قسم علوم الفلك والفضاء  المركز/  علميالقسم ال .2

 AS 402: رمز 2 – الفيزياء النووية رمز المقرر/ اسم  .3

  الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020 – 2019/ الثاني الفصل  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 60= ساعة عملي  30+ نظري  ساعة 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

    2020 – 9 – 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 

 في ما يخص الجانب النظري للمادة هذه 

 تنمية الجوانب العلمية لدى طلبة المرحلة الرابعة . 1

  النواة الذرية تفاعالت التعرف على أهمية . 2

 في فيزياء النجوم والفيزياء الفلكية  هافي النوى وتاثيرات ةالحاصلالتفاعالت النووية انواع . 3
 في ما يخص الجانب العملي للمادة هذه 

اعطاء كورس عملي موازي للكورس النظري يساعد الطلبة على استيعاب المخرجات التعليمية أثناء التعليم . 1

 .النظري للتعليم في هذا الفصل الدراسي

 تنمية القدرة المختبرية للحساب التجريبي في الفيزياء النووية. 2
 

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

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

       .والفضاء

 .الفلك والفضاءقدمة في اختصاص لمواضيع العلمية الحديثة والمتلفهم  علىلبة من الحصول طتمكين ال -2أ

المجرات والنجوم مادة مابين النجوم والغازات وتطورعلم الكون ونشوء  ان يستطيع الطالب التعرف على -3أ

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

 علمي الفريدالتي وضعت على هذا االساس ال

 (ما يكسبه الطالب من المهارات بعد أكمال الدراسة والتخرج) : 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 وبتتعلق بة مهارات لالطاعطاء  -3ب

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

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

 راسةللد الالزمة والفيزيائية

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

 وعرض المحاضرات والسيمنارات باسلوب بسيط وواضح ومثمر

 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 ( Data Show)و ( LCD)شاشات 

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

  للحصول على المعرفة االكاديمية ات العلميةمطالبة الطالب بزيارة المكتب .3

 المختلفة ة المواقع االلكترونيةلطلبة من خالل تشجيعهم على زيارودعم المعرفة العلمية ل وتوجيه تحسين .4

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

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

 ل عمل الفيديوهات المناسبة لهذا الغرضومنها على سبيل المثا اليصال الفكرة بشكل واضح
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 البرمجي الجانب تطوير 

 

 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

 ة التخصصية بجانبيها النظري والعمليتقييم واعطاء درجات للطلبة من خالل انجاز التقارير العلمي .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
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 هداف الوجدانية والقيميةاال -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

 ن منهج الحفظ التقليديتشجيع الطلبة على تطوير التفكير والبحث العلمي الهادف واالبتعاد ع -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 " اته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائماعالقوتطوير 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 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

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

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

 طرائق التقييم    

 علمية رةلخيارات تتطلب مهاعن طريق اسئلة متعددة ا( 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

 فهم بعمل سمنارات علمية تخصصية ومناقشتهاتقييم الطلبة من خالل تكلي .5

 تقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وفصلية .6

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

 

 
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقة ) 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

 قاسية وصعبة وعسيرة 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 حوثالب 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

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

 تخصصه العلميالطالب الغراض التطوير الشخصي بعد التخرج ضمن 

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

 عداد الطالب الغراض التوظيفتشجيع المهارات الذاتية ال -10د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
التعرف على 

 الموضوع

Introduction 
 بال شرح نظري

2 2 
التعرف على مساحة 

 المقطع العرضي

2. Nuclear 

Reaction Cross-
Section 

واجب  رح نظريش

 تحريري

3 2 
التعرف على مساحة 

 المقطع العرضي

3. Nuclear 
Reaction Cross-
Section 2 

 شرح نظري

 سؤال شفهي

4 2 
تعرف على قوانين 

 الحفظ

4. Conservation 

Laws-Energy and 
Momentum 

واجب  شرح نظري

 تحريري

5 2 
تعرف على قوانين 

 الحفظ

5. Conservation 
Laws-Charge and 
Mass Number 

امتحان  شرح نظري

 تحريري

 1االمتحان الشهري  2 6
6. First Monthly 
Exam 

امتحان  شرح نظري

 تحريري

 نموذج النواة المركبة 2 7
7. Compound 
Nucleus Model 

واجب  شرح نظري

 تحريري

8 2 
االندماج واالنشطار 

 النووي

8. Nuclear Fission 
and Fusion 

 شرح نظري
 هيسؤال شف

 فيزياء النجوم النووية 2 9
9. Nuclear 
Physics of the 
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 يخطظ يهاساخ انًنهج

 َشجً وضع اشاسج فٍ انًشتعاخ انًقاتهح نًخشجاخ انتعهى انفشدَح ين انثشنايج انخاضعح نهتقُُى

 يخشجاخ انتعهى انًطهىتح ين انثشنايج 

/ انسنح 

 انًستىي
 اسى انًقشس سيض انًقشس

أساسٍ 

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُح
االهذاف انًهاساتُح 

 انخاصح تانثشنايج
االهذاف انىجذانُح 

 وانقًُُح

تأهُهُح انًهاساخ انعايح وال

 انًنقىنح

انًهاساخ األخشي انًتعهقح تقاتهُح )

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

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

2019/

2020 

انًشحهح 

 انشاتعح

AS401 Digital Image 
Processing I 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √اساسٍ 
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 نًىرج وصف انًقشس

 (Iيعانجح انصىس انشقًُح ) Digital Image Processing   Iيختثش /  نًادج وصف انًقشس

سفاه سشُذ اسًاعُم . و.و/نىس صتُش خضش . و.و/ضُاء كًال يهذٌ.و/تششي قاسى نقُة . د.أ//اسى انتذسَسٍ

 

 انًؤسسح انتعهًُُح .1
 و١ٍخ اٌؼٍَٛ/عبِؼخ ثغذاد

 اٌفٍه ٚاٌفضبء  لسُ  انًشكض / عهًٍانقسى ال .2

 Digital Image Processing I/  AS401 سيض انًقشس/ اسى  .3

 ؽضٛس اٌىزشٟٚٔ ٚؽضٛس فؼٍٟ اٌضاِٟ  أشكال انحضىس انًتاحح .4

 2019/2020اٌفظً االٚي ٌسٕخ   انسنح/ انفصم  .5

  سبػخ30 (انكهٍ)عذد انساعاخ انذساسُح  .6

 1/10/2020 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

ثأسزخذاَ ٚ رؾ١ٍٍٙب " اٌغشع اٌشئ١سٟ ِٓ اٌّمشس ٘ٛ دساسخ اٌّجبدٞء األسبس١ٗ ٌّؼبٌغخ اٌظٛس سل١ّب

ِٓ خالي أسزخذاَ رم١ٕبد ِخزٍفٗ رزؼبًِ ِغ اٌظٛس سٛاء وبٔذ اٌظٛس فٟ اٌّغبي (MATLAB)ثشٔبِظ 

 اٌفضبئٟ أٚ اٌؾ١برٟ ٚ وزٌه رؾ٠ًٛ اٌظٛس ِٓ ِغبي اٌٝ ِغبي أخش ثأسزخذاَ ِغّٛػٗ ِٓ اٌزؾ٠ٛالد ِضً

  ٚ اٌّزخظظٗ فٟ رؾ١ًٍ طفبد ٚ خظبئض اٌظٛسFourier رؾ٠ٛالد 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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  وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُىانًقشسيخشجاخ  .9

  االهذاف انًعشفُح- أ

 اٌخبطخ ثّؼبٌغخ اٌظٛس  ٚإٌظش٠بدئ ٚاألسس اٌؼ١ٍّخ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّجبدٌجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اي- 1أ

. اٌشل١ّخ ٚرّض١ً اٌظٛس اٌفٍى١خ ٚاسبس١بد اٌظٛس اٌشل١ّخ ٌألعشاَ اٌسّب٠ٚخ 

ِغبي رؾس١ٓ اٌظٛس اٌشل١ّخ سٛاء ٌّٛاض١غ اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزمذِخ فٟ ي فُٙ ٌجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝطرّى١ٓ اي-2أ

 .وبٔذ فٟ اٌّغبي اٌفضبئٟ اٚ اٌزشددٞ

 .اٌظٛس رّض١ً ٚطش٠مخاٌفضبئٟ ٚاٌزشددٞ اٌزظ٠ٛش ٚأٔظّخاٌفضبئ١خ اٌظٛس ثّؼبٌغخ رؼش٠ف اٌطٍجخ -3أ

 .ٌجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌفُٙ فٟ و١ف١خ رؾ٠ًٛ اٌظٛس ِٓ ِغبي اٌٝ آخش ٚاعشاء اٌّؼبدالد ػٍٝ ث١بٔبرٙب طرّى١ٓ اي-4أ

 .ٚرؾ١ًٍ طٛس االعشاَ اٌسّب٠ٚخ ٚاٌّؼبدالد اٌخبطخ ثذساسخ حاٌش٠بضٌٟألسس ػٍٝ فُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي - 5أ

 . اػطبء اٌطٍجخ ِٕٙظ ػٍّٟ سط١ٓ ٠ؤً٘ اٌطٍجخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌظٛساٌفٍى١خ ثشىً االؽزشافٟ-6أ

ًا - 7أ  .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌظٛس اٌشل١ّخ ٚضغظ ث١بٔبرٙب ٚرغضئزٙب ٚر١١ّض اٌىبئٕبد ِٚؼبٌغزٙب سل١ّب

 
 االهذاف انًهاساتُح انخاصح تانًقشس-  ب 

 اٌطٍجخ ِٙبساد ػ١ٍّخ رخظظ١خ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخاػطبء -1ة

  ثبٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟرؾ١ًٍايرفى١ش ٚاٌطٍجخ ِٙبساد اياػطبء - 2ة

 .ح اٌزٟ رزؼٍك ثّؼبٌغخ ٌجظٛس اٌشل١ّخ اٌش٠بضٟاٌؾسبثبد رط٠ٛش اٌغبٔت اٌجشِغٟ ٚاٌطٍجخ ِٙبساد رزؼٍك ةاػطبء - 3ة

خجشاد ٔظش٠خ ٚرط٠ٛش ِٙبساد فٟ وزبثخ ٚ رط٠ٛش اٌخٛاسص١ِبد اٌزٟ رزؼٍك ػٍٝ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي -4ة

. ثّؼبٌغخ اٌظٛس

  ِٙبساد اٌؼ١ٍّبد  اٌؾسبث١خ فٟ ؽً اٌّشبوً اٌّشرجطٗ ثجشاِظ ِؼبٌغخ اٌظٛسػٍٝ اٌطٍجخ  رذس٠ت-5ة

رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبساد اٌطجبػخ ٚاٌىزبثخ ٚػًّ ٚرٕظ١ُ اٌغذاٚي ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب  ٚػشع -6ة

اٌّؾبضشاد ٚاٌس١ّٕبساد ثبسٍٛة ثس١ظ ٚٚاضؼ ِٚضّش 

  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؼًّ ضّٓ ِغّٛػٗ ٌؾً اٌّشبوً اٌّشرجطٗ ثجشاِظ ِؼبٌغخ اٌظٛس-7ة

      طشائق انتعهُى وانتعهى 

ٚ  (LCD)ثٛاسطخ شبشبد  (Power Point) ِٓ خالي اٌسجٛسح اٌج١ضبء ٚاسزخذاَ رٛض١ؼ ٚششػ اٌّٛاد اٌذساس١خ .1

(Data Show)  ٚاٌظفٛف االٌىزش١ٔٚخ(google classroom.) 
 . ِٓ خالي اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕٙظ اٌذساسٟ إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟرض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2
 . ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خاد اٌؼ١ٍّخِطبٌجخ اٌطالة ثض٠بسح اٌّىزت .3

  اٌّخزٍفخٌطٍجخ ِٓ خالي رشغ١ؼُٙ ػٍٝ ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ٚرٛع١ٗ ٚدػُ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ يرؾس١ٓ .4
. رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّٛاض١غ األسبس١ٗ ٚ اٌضب٠ٛٔٗ اٌّزؼٍمٗ ثّؼبٌغخ اٌظٛس اٌشل١ّٗ .5

ًا ٚاالسزشسبي ثبٌّٛاض١غ ِٓ ؽ١ش اٌظؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب ال٠ظبي  .6 اٌششػ اٌّجسظ ٚاٌّزسٍسً ٌٍّٛضٛع ٔظش٠ب

 . ِٕٚٙب ػٍٝ سج١ً اٌّضبي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبسجخ ٌٙزا اٌغشعاٌفىشح ثشىً ٚاضؼ
 .رشعّخ اٌّٛاض١غ ٚ اٌّفشداد إٌظش٠ٗ اٌخبطٗ ثّؼبٌغخ اٌظٛس اٌشل١ّٗ اٌٝ ثشاِظ ؽبسٛث١ٗ .7
 . ٌٍطبٌتاٌزؾ١ٍٍٟ ٚاٌش٠بضٟ اٌجشِغٟ اٌغبٔتِطبٌجخ اٌطبٌت ثجشاِظ عبسٛث١ٗ راد طٍٗ ثبٌّفشداد إٌظش٠ٗ ٌزط٠ٛش .8

      طشائق انتقُُى 
 طشػ االسئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح  .1
 اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ (Quiz)االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمظ١شح  .3

  ٌٍٚزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخاٌج١ز١خ ٌٍٛاعجبد دسعبد ٚضغ ٚإٌزبئظ ِٕٚبلشخ إٌّغضح رمبس٠شٌٍزغشثخ ثؼًّ رى١ٍفبٌطٍجخ .4
ٚضغ ِسبئً ِزٕٛػخ فٟ ٔٙب٠خ وً فظً ٌزم٠ٛخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼٍّٟ اٌظؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد  .5

  راد اٌظٍخ ثبٌّٛضٛع ٚاٌف١ض٠بئ١خاٌش٠بض١خ
 فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ (راد االسئٍخ اٌّزٕٛػخ ٚاٌخ١بساد اٌّزؼذدح)االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ  .6

 .االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ  إٌٙبئ١خ
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االهذاف انىجذانُح وانقًُُح - ج

 
 ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخ ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ- 1ط

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

 .رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙظ اٌؾفع اٌزم١ٍذٞ-3ط

 رط٠ٛش ِٙبساد اٌجؾش فٟ االٔزش١ٔذ ٌزٛس١غ االفك اٌّؼشفٟ ٌٍطٍجخ-4ط

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

اٌغ١ذاٌّضبٌٟ طمً شخظ١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزسبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌسٍٛن  - 6ط

رؼبِالرٗ اصٕبء  ثأِبٔخ ٚ أخالق فٟ وً" ػاللبرٗ ِغ صِالئٗ ٔؾٛ األفضً ثؾ١ش ٠زظشف دائّبٚ رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت -7ط

 .اٌزٛاعذ فٟ اٌغبِؼخ ٚثؼذ٘ب

ٌّشؽٍخ ِب ثبٌٕسجخ الخزظبطٗ ِٚذٜ االسزفبدح ِٕٙب اٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء اٌذساسخ  رؼش٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌّبدح -8ط

  ثؼذ اٌزخشط

 طشائق انتعهُى وانتعهى 

 خالي اٌّؾبضشح اٚ اٌّخزجش ٌؾً اٌّسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خاٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبضشاٌشف١ٙخ طشػ ِغّٛػخ ِٓ االسئٍخ  .2

 رزطٍت رفس١شاد رار١خ ثطشق ػ١ٍّخِزٕٛػخ ثبٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌّخزجشٞ ػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ أ .3

 اٌزؼبْٚ أٚرؼض٠ضسٚػ اٌؼٍُ أٚرمذ٠شٔؼّخ اإلخٛح ثشٚػ ٌالٌزضاَ اٌطٍجخ ٌزشغ١غ اٌزٛض١ؾ١خ األِضٍخ ضشة .4

 .ثبٌٕفس ٌزؼض٠ضصمزٗ ٌضِالئٗٚاعت اي ِٓ عضءثس١ظ ثششػ ثبٌم١بَ ٌٍطبٌتح فشص أػطبء .5

    طشائق انتقُُى 

 ػ١ٍّخ سحػٓ طش٠ك اسئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد رزطٍت ِٙب( Quiz)رؾش٠ش٠خ لظ١شح اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 1

  ِزٕٛػخثأسئٍخ ػ١ٍّخشف١ٙخ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 2

  ٌٍطٍجخ ٚإٌشبطبد ا١ِٛ١ٌخ اٌج١ز١خٚاعجبدرم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ًٌ.3

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

 رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رى١ٍفُٙ ثؼًّ سّٕبساد ػ١ٍّخ رخظظ١خ ِٕٚبلشزٙب.5

 رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚفظ١ٍخ.6

اٌّبدح  ثّٛضؼبد اٌظٍخ راد اٌؼ١ٍّخ اٌّظبدسٚاٌّشاعغ ػٍٝ ٌالطالع اٌّىزجخ ػٍٝ ِشاعؼخ اٌطٍجخؽش .7

ِٕؼ وزت اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٚاٌغٛائض اٌزمذ٠ش٠خ ٚرض١ّٓ عٙٛد اٌطبٌت اٌّز١ّض .8

 
 .(انًهاساخ األخشي انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ  )انًنقىنح انتأهُهُح انًهاساخ  انعايح و- د 

 

 .رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ-1د

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

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

 .اٌظشٚف لبس١خ ٚطؼجخ ٚػس١شح

 رط٠ٛش شخظ١خ اٌطٍجخ ِٓ ؽ١ش دفؼُٙ ٔؾٛ اٌزفى١ش اٌشط١ٓ اٌخالق ٌٍّسبّ٘خ فٟ خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذ-4د

  اٚاٌؼٕىجٛر١خ اٌشجىخ ػٓ طش٠ك اٌجؾش فٟ اٌزمبس٠شد الػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ ٌىً ِؾذدح ِٛاض١غ  رٛص٠غ-5د

 .اٌّؼزّذح ط١بغخاٌجؾٛس اسس ٚفك ٚط١بغزٗ اٌّظبدساٚاٌّىزجخ

ٚرجبدي االساء ٚاٌّؼشفخ اٌفىش٠خ اٌؾٛاس ٚاداسح اٌم١بدح ٚرّى١ٕٗ فش٠ك اٌؼًّ اٌٛاؽذ ث١ذ إٌمبش اداسح ل١بدح  اػطبء-6د

 .ٚاٌشخظ١خ ٚطمً اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ

 .اٌمذسح ػٍٝ أداسح ٚرمس١ُ اٌٛلذ ٚاٌجشاِظ ٚاٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛضٛع- 7د

رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ االسزفبدح ِٓ ِؼشفزٗ ٚفّٙٗ ٌٍّٕٙظ فٟ ػ١ٍّخ رؾس١ٓ ٚرط٠ٛش ٚرأ١ً٘ ِؼٍِٛبد اٌطبٌت - 8د

 رخظظٗ اٌؼٍّٟالغشاع اٌزط٠ٛش اٌشخظٟ ثؼذ اٌزخشط ضّٓ 

  ٌزط٠ٛش اِىبٔبرُٙ اٌؼ١ٍّخرٕج١ٗ اٌطالة ػٍٝ االخطبء اٌّٛعٛدح فٟ اعبثبرُٙ  اٌشف٠ٛخ ِٕٚبلشزٙب-9د

 رشغ١غ اٌّٙبساد اٌزار١خ الػذاد اٌطبٌت الغشاع اٌزٛظ١ف- 10د
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 طشائق انتعهُى وانتعهى 

  رزطٍت اٌزفى١شٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌفضبءرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبش١خ خالي اٌّؾبضشاد ٌّٕبلشخ ِٛاض١غ رزؼٍك ثؼٍَٛ اٌفٍه .1

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ ِزٕٛػخ رزطٍت رفس١شاد ػ١ٍّخ رار١خ .2

 اغٕبء ِؼشفخ اٌطبٌت اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ .3

 اسزخذاَ أسٍٛة اٌؼظف اٌزٕٟ٘ ٌغشع رط٠ٛش ٚرؾف١ض اٌفىش االثذاػٟ ٌٍطٍجخ .4

.  ٚسفؼٙب فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ٌٗ  ٚاٌٛاعجبدؽً االسئٍخ. 5

.  فزؼ ثبة إٌّبلشبد اٌّسزّشح ٚطشػ االساء ثّٕزٙٝ اٌؾش٠خ ػجش اٌظف.6

.  اٌؼٍّٟ ٚاٌّٛاض١غ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ  رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبالسبس١بد.7

  ٚخفب٠ب اٌىْٛأسشاساٌطج١ؼخ ِؼشفخ فٟ ٔؾٛاٌزفى١شاٌؼ١ّك دفؼُٙ ِٕؾ١ش اٌطٍجخ  رط٠ٛششخظ١خ.8

 طشائق انتقُُى 

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمظ١شح اٌشف١ٙخ ٚاٌزؾش٠ش٠خ .1

 اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخظظ١خ .2

 ػشع اٌسّٕبساد ِٕٚبلشزٙب .3

 اعشاء رذس٠ت ػٍّٟ ثّٛاض١غ إٌّٙظ اٌّمشساٌزٟ رسبُ٘ ثض٠بدح اٌزٛاطً اٌؼٍّٟ ٚاٌّٙبسارٟ ٌٍطبٌت .4

 رم١١ُ اٌطبٌت ثبٌؾضٛس إٌّزظُ ٌٍّؾبضشاد ٚإٌّبلشبد ٚاٌزفبػً اٌؾم١مٟ ِغ اٌّبدح .5

 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ  .6

 االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ  .7

 االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ .8
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 تنُح انًقشس .10

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛضٛع/ اسُ اٌٛؽذح  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد األسجٛع

1 2 
ِؼشفخ ِب اٌّمظٛد ثبٌظٛس اٌشل١ّٗ 

ٚو١ف١خ رّض١ٍٙب  ِٚفَٙٛ ِؼبٌغخ 

 اٌظٛس اٌشل١ّٗ

Digital image in  MATLAB 

environment ,basic concept 
And Digital image 

representation 

اسزخذاَ اٌؾبسجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشع

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعت اٌج١زٟ

2 2 

ِؼشفخ ٚرؼٍُ طشق ػشع اٌظٛس 

اٌشل١ّخ اٌّٛعٛدح فٟ ث١ئخ ِبرالة اٚ 

 ٍِفبد اخشٜ

Experiment of 

Display digital image from 

MATLAB environment or 

Other track 

اسزخذاَ اٌؾبسجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشع

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعت اٌج١زٟ

3-4 4 
ِؼشفخ ٚرؼٍُ أٛاع اٌظٛس ٚاٌؼاللخ 

ث١ٓ ٘زٖ االٔٛاع ٚاٌزؾ٠ًٛ ِٓ ٔٛع 

 اٌٝ اخش

Experiment of 

Image Types and 

Relationship between these 

types 

اسزخذاَ اٌؾبسجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشع

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

5 2 

ِؼشفخ ِب١٘خ اٌظٛس اٌٍّٛٔٗ 

ٚفظٍٙب اٌٝ إٌطبلبد اٌّىٛٔٗ ٌٙب 

 ٚرى٠ٛٓ اٌظٛس اٌٍّٛٔٗ 

Experiment of 

Color Image 

Split color image to its 

bands 

اسزخذاَ اٌؾبسجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشع

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

6 2 

ِؼشفخ ٚرؼٍُ سسُ دائشح ٌغشع 

رؾذ٠ذ إٌّطمخ اٌّشغٛثخ فٟ اٌظٛس 

 اٌشل١ّخ 

Experiment of 

Plot Circle for Region of 

interest 

اسزخذاَ اٌؾبسجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشع

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

7 2 
ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ رى١ُّ اٌظٛس 

 اٌشل١ّخ 
Experiment of 

Image Quantization 

اسزخذاَ اٌؾبسجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشع

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

8 2 

ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ رذ٠ٚش اٌظٛس 

ثضٚا٠ب ِؼ١ٕٗ ثأرغبٖ اٚ ػىس  

 ػمبسة اٌسبػخ 

Experiment of 

Image Rotation 

اسزخذاَ اٌؾبسجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشع

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

9 2 
ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ رؾغ١ُ اٌظٛسح 

 اٌشل١ّخ 
Experiment of 

Image scaling 

اسزخذاَ اٌؾبسجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشع

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعت اٌج١زٟ

10 2 
ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ اػبدح ؽغُ 

 اٌظٛسح اٌشل١ّخ
Experiment of 

Image Re-Size 

اسزخذاَ اٌؾبسجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشع

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

11 2 
ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ ٔمً ؽٛاف اٚ 

 اعضاء ِٓ اٌظٛسح اٌشل١ّخ
Experiment of 

Image translating 

اسزخذاَ اٌؾبسجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشع

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

12 2 
ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ رؾ٠ٛالد 

 فٛس٠ش 
Experiment of 

Fourier Transformation 

اسزخذاَ اٌؾبسجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشع

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

13 2 

ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ االسرجبط ث١ٓ 

اٌظٛس اٌشل١ّخ ثأسزخذاَ رؾ٠ٛالد 

فٛس٠ش  

ٚرطج١ك االسرجبط اٌزٍمبئٟ ٚاالسرجبط 

 اٌّزجبدي 

Experiment of 

Auto correlation 

and cross correlation 

اسزخذاَ اٌؾبسجخ ٚ 

 شبشخ اٌؼشع

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعت اٌج١زٟ

14 2 

ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ االٌزفبف ث١ٓ 

اٌظٛس اٌشل١ّخ  اٚ اٌذٚاي فٟ 

اٌّغبي اٌّىبٟٔ ثأسزخذاَ رؾ٠ٛالد 

فٛس٠ش  

 

Experiment of 

Image coevolution in spatial 

Doman 

رطج١ك ػٍّٟ ثأسخذاَ 

 اٌؾبسٛة ٚ اٌسجٛسح

ٚاعت ث١زٟ 

 ٚاِزؾبٔبد

15 2 

ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ االٌزفبف ث١ٓ 

اٌظٛس اٌشل١ّخ  اٚ اٌذٚاي فٟ 

اٌّغبي اٌزشددٞ ثأسزخذاَ رؾ٠ٛالد 

فٛس٠ش  

 

Experiment of 

Image coevolution in 

frequency  Doman 

رطج١ك ػٍّٟ ثأسخذاَ 

 اٌؾبسٛة ٚ اٌسجٛسح

ٚاعت ث١زٟ 

 ٚاِزؾبٔبد

16 2 
ِشاعؼخ ػبِخ ٚشبٍِخ ٌغ١ّغ 

 اٌزغبسة اػبدح رطج١مٙب
Pandemic review 

رطج١ك ػٍّٟ ثأسخذاَ 

 اٌؾبسٛة ٚ اٌسجٛسح

ٚاعت ث١زٟ 

 ٚاِزؾبٔبد

17 2 
اِزؾبْ ٔٙب٠خ  اٌفظً اٌذساسٟ )

  (االٚي
Final Exam.  First Semester 

رطج١ك ػٍّٟ ثأسخذاَ 

 اٌؾبسٛة ٚ اٌسجٛسح

ٚاعت ث١زٟ 

 ٚاِزؾبٔبد
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 انثنُح انتحتُح  .11

 Rafael C. Gonzalez & Richard E. Wood, “Digital اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1
Image Processing”, 2/E, Prentice-Hall 2001 

 

 Image Processing Toolbox User's Guide(in (اٌّظبدس)اٌّشاعغ اٌشئ١س١خ  -2
MATLAB) 

Gonzales,_Woods,_Eddins_-
_Digital_Image_Processing_Using_MATLAB 

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( أ

 ,”John R. Jensen, “Introductiory Digital Image (.....اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،)
3/E, Prentice-Hall, 2005 

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

ووسائل التواصل  (الجوجل واليوتيوب)مواقع االنترنت  .اٌخ.....،
  مجال التخصصفياالخرى 

 

 خطح تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 
 ٗاألطالع ػٍٝ ِٕٙبط ِؼبٌغخ اٌظٛس اٌشل١ّٗ فٟ ثم١خ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛٗ اٌؼشال١ٗ ٚ األعٕج١. 

 ياٌزط٠ٛش ػٍٝ اٌّؾزٜٛ اٌذساسٟ ثبٌؾزف ٚاالضبفخ ٚاالسزجذا .

 اسزؼّبي طشائك رذس٠س١خ ؽذ٠ضخ ؽست طج١ؼخ اٌّبدح ِٚسزٜٛ اٌّزؼ١ٍّٓ ث١ٓ اٌؾ١ٓ ٚاالخش. 

 سزؼّبي ٚسبئً رم١ّ٠ٛخ ؽذ٠ضخ وبٌزم٠ُٛ اٌجذ٠ً ٚاالٌىزشٟٚٔ ا .

 اٌزٛاطً فٟ رط٠ٛش إٌّٙظ اػزّبدا ػٍٝ االطذاساد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌىزت ٚاٌّشاعغ .

 ِزبثؼخ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ اٌّسزؾذصخ فٟ ٘زا اٌّغبي ٚإضبفزٙب إٌٝ ٚطف ٘زا اٌّمشس. 
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 نًىرج وصف انًقشس

 (IIيعانجح انصىس انشقًُح ) Digital Image Processing IIيختثش /  نًادج وصف انًقشس

سفاه سشُذ اسًاعُم . و.و/نىس صتُش خضش . و.و/ضُاء كًال يهذٌ .و/تششي قاسى نقُة . د.أ//اسى انتذسَسٍ

 

 انًؤسسح انتعهًُُح .1
 و١ٍخ اٌؼٍَٛ/عبِؼخ ثغذاد

 اٌفٍه ٚاٌفضبء  لغُ  انًشكض / عهًٍانقسى ال .2

 Digital Image Processing II/  AS410 سيض انًقشس/ اسى  .3

 ؽضٛس اٌىزشٟٚٔ  أشكال انحضىس انًتاحح .4

 2019/2020اٌفقً  اٌضبٟٔ ٌغٕخ   انسنح/ انفصم  .5

  عبػخ30 (انكهٍ)عذد انساعاخ انذساسُح  .6

 1/10/2020 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

ِٓ خالي (MATLAB)ٚ رؾ١ٍٍٙب ثأعزخذاَ ثشٔبِظ "  ٘ٛ دساعخ اٌّجبدٞء األعبع١ٗ ٌّؼبٌغخ اٌقٛس سل١ّب٘ذف اٌّمشس 

أعزخذاَ رم١ٕبد ِخزٍفٗ رزؼبًِ ِغ اٌقٛس عٛاء وبٔذ اٌقٛس فٟ اٌّغبي اٌفضبئٟ أٚ اٌؾ١برٟ ٚ وزٌه رؾ٠ًٛ اٌقٛس 

 اٌّزخققٗ فٟ Fourierٚ  Waveletِٓ ِغبي اٌٝ ِغبي أخش ثأعزخذاَ ِغّٛػٗ ِٓ اٌزؾ٠ٛالد ِضً رؾ٠ٛالد  

  رؾغ١ٓ اٌقٛس ٚاعزشعبع اٚرش١ُِ اٌقٛس اٌشل١ّخرؾ١ًٍ ففبد ٚ خقبئـ اٌقٛس ٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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  وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُىانًقشسيخشجاخ  .9

  االهذاف انًعشفُح- أ

 اٌخبفخ ثّؼبٌغخ اٌقٛس  ٚإٌظش٠بدئ ٚاألعظ اٌؼ١ٍّخ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّجبدٌجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝطرّى١ٓ اي- 1أ

. اٌشل١ّخ ٚرّض١ً اٌقٛس اٌفٍى١خ ٚاعبع١بد اٌقٛس اٌشل١ّخ ٌألعشاَ اٌغّب٠ٚخ 

ِغبي رؾغ١ٓ اٌقٛس اٌشل١ّخ عٛاء ٌّٛاض١غ اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزمذِخ فٟ ي فُٙ ٌجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝطرّى١ٓ اي-2أ

 .وبٔذ فٟ اٌّغبي اٌفضبئٟ اٚ اٌزشددٞ

 .اٌقٛس رّض١ً ٚطش٠مخاٌفضبئٟ ٚاٌزشددٞ اٌزق٠ٛش ٚأٔظّخاٌفضبئ١خ اٌقٛس ثّؼبٌغخ رؼش٠ف اٌطٍجخ -3أ

 .ٌجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌفُٙ فٟ و١ف١خ رؾ٠ًٛ اٌقٛس ِٓ ِغبي اٌٝ آخش ٚاعشاء اٌّؼبدالد ػٍٝ ث١بٔبرٙب طرّى١ٓ اي-4أ

 .ٚرؾ١ًٍ فٛس االعشاَ اٌغّب٠ٚخ ٚاٌّؼبدالد اٌخبفخ ثذساعخ حاٌش٠بضٌٟألعظ ػٍٝ فُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي - 5أ

 . اػطبء اٌطٍجخ ِٕٙظ ػٍّٟ سف١ٓ ٠ؤً٘ اٌطٍجخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌقٛساٌفٍى١خ ثؾىً االؽزشافٟ-6أ

ًا - 7أ  .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌقٛس اٌشل١ّخ ٚضغظ ث١بٔبرٙب ٚرغضئزٙب ٚر١١ّض اٌىبئٕبد ِٚؼبٌغزٙب سل١ّب

 
 االهذاف انًهاساتُح انخاصح تانًقشس-  ب 

 اٌطٍجخ ِٙبساد ػ١ٍّخ رخقق١خ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخاػطبء -1ة

  ثبٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟرؾ١ًٍايرفى١ش ٚاٌطٍجخ ِٙبساد اياػطبء - 2ة

 .ح اٌزٟ رزؼٍك ثّؼبٌغخ ٌجقٛس اٌشل١ّخ اٌش٠بضٟاٌؾغبثبد رط٠ٛش اٌغبٔت اٌجشِغٟ ٚاٌطٍجخ ِٙبساد رزؼٍك ةاػطبء - 3ة

خجشاد ٔظش٠خ ٚرط٠ٛش ِٙبساد فٟ وزبثخ ٚ رط٠ٛش اٌخٛاسص١ِبد اٌزٟ رزؼٍك ػٍٝ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي -4ة

. ثّؼبٌغخ اٌقٛس

  ِٙبساد اٌؼ١ٍّبد  اٌؾغبث١خ فٟ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطٗ ثجشاِظ ِؼبٌغخ اٌقٛسػٍٝ اٌطٍجخ  رذس٠ت-5ة

رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبساد اٌطجبػخ ٚاٌىزبثخ ٚػًّ ٚرٕظ١ُ اٌغذاٚي ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب  ٚػشك -6ة

اٌّؾبضشاد ٚاٌغ١ّٕبساد ثبعٍٛة ثغ١ظ ٚٚاضؼ ِٚضّش 

  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؼًّ ضّٓ ِغّٛػٗ ٌؾً اٌّؾبوً اٌّشرجطٗ ثجشاِظ ِؼبٌغخ اٌقٛس-7ة

      طشائق انتعهُى وانتعهى 

ٚ  (LCD)ثٛاعطخ ؽبؽبد  (Power Point) ِٓ خالي اٌغجٛسح اٌج١ضبء ٚاعزخذاَ رٛض١ؼ ٚؽشػ اٌّٛاد اٌذساع١خ .1

(Data Show)  ٚاٌقفٛف االٌىزش١ٔٚخ(google classroom.) 
 . ِٓ خالي اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕٙظ اٌذساعٟ إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟرض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2
 . ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خاد اٌؼ١ٍّخِطبٌجخ اٌطالة ثض٠بسح اٌّىزت .3

  اٌّخزٍفخٌطٍجخ ِٓ خالي رؾغ١ؼُٙ ػٍٝ ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ٚرٛع١ٗ ٚدػُ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ يرؾغ١ٓ .4
. رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّٛاض١غ األعبع١ٗ ٚ اٌضب٠ٛٔٗ اٌّزؼٍمٗ ثّؼبٌغخ اٌقٛس اٌشل١ّٗ .5

ًا ٚاالعزشعبي ثبٌّٛاض١غ ِٓ ؽ١ش اٌقؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب ال٠قبي  .6 اٌؾشػ اٌّجغظ ٚاٌّزغٍغً ٌٍّٛضٛع ٔظش٠ب

 . ِٕٚٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبعجخ ٌٙزا اٌغشكاٌفىشح ثؾىً ٚاضؼ
 .رشعّخ اٌّٛاض١غ ٚ اٌّفشداد إٌظش٠ٗ اٌخبفٗ ثّؼبٌغخ اٌقٛس اٌشل١ّٗ اٌٝ ثشاِظ ؽبعٛث١ٗ .7
 . ٌٍطبٌتاٌزؾ١ٍٍٟ ٚاٌش٠بضٟ اٌجشِغٟ اٌغبٔتِطبٌجخ اٌطبٌت ثجشاِظ عبعٛث١ٗ راد فٍٗ ثبٌّفشداد إٌظش٠ٗ ٌزط٠ٛش .8

      طشائق انتقُُى 
 طشػ االعئٍخ اٌؾف١ٙخ اٌّجبؽشح  .1
 اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ (Quiz)االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمق١شح  .3

  ٌٍٚزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخاٌج١ز١خ ٌٍٛاعجبد دسعبد ٚضغ ٚإٌزبئظ ِٕٚبلؾخ إٌّغضح رمبس٠شٌٍزغشثخ ثؼًّ رى١ٍفبٌطٍجخ .4
ٚضغ ِغبئً ِزٕٛػخ فٟ ٔٙب٠خ وً فقً ٌزم٠ٛخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼٍّٟ اٌقؾ١ؼ ٚو١ف١خ اؽزمبق اٌّؼبدالد  .5

  راد اٌقٍخ ثبٌّٛضٛع ٚاٌف١ض٠بئ١خاٌش٠بض١خ
 فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ (راد االعئٍخ اٌّزٕٛػخ ٚاٌخ١بساد اٌّزؼذدح)االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ  .6

 .االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ  إٌٙبئ١خ
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االهذاف انىجذانُح وانقًُُح - ج

 
 ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخ ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ- 1ط

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

 .رؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙظ اٌؾفع اٌزم١ٍذٞ-3ط

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

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

اٌغ١ذاٌّضبٌٟ فمً ؽخق١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزغبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌغٍٛن  - 6ط

رؼبِالرٗ اصٕبء  ثأِبٔخ ٚ أخالق فٟ وً" ػاللبرٗ ِغ صِالئٗ ٔؾٛ األفضً ثؾ١ش ٠زقشف دائّبٚ رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت -7ط

 .اٌزٛاعذ فٟ اٌغبِؼخ ٚثؼذ٘ب

ٌّشؽٍخ ِب ثبٌٕغجخ الخزقبفٗ ِٚذٜ االعزفبدح ِٕٙب اٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء اٌذساعخ  رؼش٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌّبدح -8ط

  ثؼذ اٌزخشط

 طشائق انتعهُى وانتعهى 

 خالي اٌّؾبضشح اٚ اٌّخزجش ٌؾً اٌّغبئً اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خاٌطٍجخ ِؾبسوخ  .1

 ح ٌزؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبضشاٌؾف١ٙخ طشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ  .2

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

 اٌزؼبْٚ أٚرؼض٠ضسٚػ اٌؼٍُ أٚرمذ٠شٔؼّخ اإلخٛح ثشٚػ ٌالٌزضاَ اٌطٍجخ ٌزؾغ١غ اٌزٛض١ؾ١خ األِضٍخ ضشة .4

 .ثبٌٕفظ ٌزؼض٠ضصمزٗ ٌضِالئٗٚاعت اي ِٓ عضءثغ١ظ ثؾشػ ثبٌم١بَ ٌٍطبٌتح فشؿ أػطبء .5

    طشائق انتقُُى 

 ػ١ٍّخ سحػٓ طش٠ك اعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد رزطٍت ِٙب( Quiz)رؾش٠ش٠خ لق١شح اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 1

  ِزٕٛػخثأعئٍخ ػ١ٍّخؽف١ٙخ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ . 2

  ٌٍطٍجخ ٚإٌؾبطبد ا١ِٛ١ٌخ اٌج١ز١خٚاعجبدرم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ًٌ.3

 رم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخقق١خ ثغبٔج١ٙب إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ.4

 رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رى١ٍفُٙ ثؼًّ عّٕبساد ػ١ٍّخ رخقق١خ ِٕٚبلؾزٙب.5

 رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد ؽٙش٠خ ٚفق١ٍخ.6

اٌّبدح  ثّٛضؼبد اٌقٍخ راد اٌؼ١ٍّخ اٌّقبدسٚاٌّشاعغ ػٍٝ ٌالطالع اٌّىزجخ ػٍٝ ِشاعؼخ اٌطٍجخؽش .7

ِٕؼ وزت اٌؾىش ٚاٌزمذ٠ش ٚاٌغٛائض اٌزمذ٠ش٠خ ٚرض١ّٓ عٙٛد اٌطبٌت اٌّز١ّض .8

 
 .(انًهاساخ األخشي انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ  )انًنقىنح انتأهُهُح انًهاساخ  انعايح و- د 

 

 .رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ-1د

 .رض١ّٓ دٚس اٌؼٍّبء االخش٠ٓ ٚثبٌزبٌٟ دػُ ٚرط٠ٛش اٌؾخق١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ-2د

رؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ عٛاء فٟ اٌغٛأت إٌظش٠خ اٚ اٌؼ١ٍّخ ِّٚٙب وبٔذ -3د

 .اٌظشٚف لبع١خ ٚفؼجخ ٚػغ١شح

 رط٠ٛش ؽخق١خ اٌطٍجخ ِٓ ؽ١ش دفؼُٙ ٔؾٛ اٌزفى١ش اٌشف١ٓ اٌخالق ٌٍّغبّ٘خ فٟ خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذ-4د

  اٚاٌؼٕىجٛر١خ اٌؾجىخ ػٓ طش٠ك اٌجؾش فٟ اٌزمبس٠شد الػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ ٌىً ِؾذدح ِٛاض١غ  رٛص٠غ-5د

 .اٌّؼزّذح ف١بغخاٌجؾٛس اعظ ٚفك ٚف١بغزٗ اٌّقبدساٚاٌّىزجخ

ٚرجبدي االساء ٚاٌّؼشفخ اٌفىش٠خ اٌؾٛاس ٚاداسح اٌم١بدح ٚرّى١ٕٗ فش٠ك اٌؼًّ اٌٛاؽذ ث١ذ إٌمبػ اداسح ل١بدح  اػطبء-6د

 .ٚاٌؾخق١خ ٚفمً 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 اٌطبٌت - 8د

 رخققٗ اٌؼٍّٟالغشاك اٌزط٠ٛش اٌؾخقٟ ثؼذ اٌزخشط ضّٓ 

  ٌزط٠ٛش اِىبٔبرُٙ اٌؼ١ٍّخرٕج١ٗ اٌطالة ػٍٝ االخطبء اٌّٛعٛدح فٟ اعبثبرُٙ  اٌؾف٠ٛخ ِٕٚبلؾزٙب-9د

 رؾغ١غ اٌّٙبساد اٌزار١خ الػذاد اٌطبٌت الغشاك اٌزٛظ١ف- 10د
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 طشائق انتعهُى وانتعهى 

  رزطٍت اٌزفى١شٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌفضبءرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبضشاد ٌّٕبلؾخ ِٛاض١غ رزؼٍك ثؼٍَٛ اٌفٍه .1

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ ِزٕٛػخ رزطٍت رفغ١شاد ػ١ٍّخ رار١خ .2

 اغٕبء ِؼشفخ اٌطبٌت اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخقق١خ .3

 اعزخذاَ أعٍٛة اٌؼقف اٌزٕٟ٘ ٌغشك رط٠ٛش ٚرؾف١ض اٌفىش االثذاػٟ ٌٍطٍجخ .4

.  ٚسفؼٙب فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ٌٗ  ٚاٌٛاعجبدؽً االعئٍخ. 5

.  فزؼ ثبة إٌّبلؾبد اٌّغزّشح ٚطشػ االساء ثّٕزٙٝ اٌؾش٠خ ػجش اٌقف.6

.  اٌؼٍّٟ ٚاٌّٛاض١غ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ  رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبالعبع١بد.7

  ٚخفب٠ب اٌىْٛأعشاساٌطج١ؼخ ِؼشفخ فٟ ٔؾٛاٌزفى١شاٌؼ١ّك دفؼُٙ ِٕؾ١ش اٌطٍجخ  رط٠ٛشؽخق١خ.8

 طشائق انتقُُى 

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمق١شح اٌؾف١ٙخ ٚاٌزؾش٠ش٠خ .1

 اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخقق١خ .2

 ػشك اٌغّٕبساد ِٕٚبلؾزٙب .3

 اعشاء رذس٠ت ػٍّٟ ثّٛاض١غ إٌّٙظ اٌّمشساٌزٟ رغبُ٘ ثض٠بدح اٌزٛافً اٌؼٍّٟ ٚاٌّٙبسارٟ ٌٍطبٌت .4

 رم١١ُ اٌطبٌت ثبٌؾضٛس إٌّزظُ ٌٍّؾبضشاد ٚإٌّبلؾبد ٚاٌزفبػً اٌؾم١مٟ ِغ اٌّبدح .5

 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ  .6

 االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ  .7

 االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ .8
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 تنُح انًقشس .10

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع
أٚ / اعُ اٌٛؽذح 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 

رؼٍُ و١ف١خ رطج١ك طش٠مخ 

 ػٍٝ اٌقٛس رؾ٠ًٛ ا٠ٌّٛغبد

اٌشل١ّٗ ٚ ِبٟ٘ اعزخذاِبد 

 ٘زٖ اٌطش٠مٗ

Experiment of 
Wavelet 

Transformation 

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ 

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعت اٌج١زٟ

2 2 

رؼٍُ و١ف١خ رطج١ك طش٠مخ 

 رؾ٠ًٛ اٌغ١ت رّبَ إٌّفقً

ػٍٝ اٌقٛس اٌشل١ّٗ ٚ ِبٟ٘ 

 اعزخذاِبد ٘زٖ اٌطش٠مٗ

Experiment of 
Discrete cosine  

Transformation 

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعت اٌج١زٟ

3-4 4 

رؼٍُ و١ف١خ رطج١ك طش٠مخ 

 ػٍٝ اٌقٛس رؾ٠ًٛ ٘بدِشد

اٌشل١ّٗ ٚ ِبٟ٘ اعزخذاِبد 

 ٘زٖ اٌطش٠مٗ

Experiment of 
Hadamard 

Transformation 

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

5 2 

رؼٍُ و١ف١خ رطج١ك طش٠مخ 

 ػٍٝ اٌقٛس رؾ٠ًٛ ٚاٌؼ

اٌشل١ّٗ ٚ ِبٟ٘ اعزخذاِبد 

 ٘زٖ اٌطش٠مٗ

Experiment of 
Walsh Transformation 

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

6 2 

ِؼشفخ ٚ رؼٍُ طشق رؾغ١ٓ 

اٌشعُ اٌج١بٟٔ )اٌقٛس اٌشل١ّٗ 

 (ٌزٛص٠غ اٌؾذح

Experiment of 
Image enhancement  

(Histogram) 

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

7 2 

ِؼشفخ ٚ رؼٍُ طشق رؾغ١ٓ 

رىض١ف اٌشعُ )اٌقٛس اٌشل١ّٗ 

 (اٌج١بٟٔ ٌزٛص٠غ اٌؾذح

Experiment of 
Image enhancement              

( Histogram 

equalization) 

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

8 2 

ِؼشفخ ٚ رؼٍُ طشق رؾغ١ٓ 

اٌّشؽؼ )اٌقٛس اٌشل١ّٗ 

 (اٌّزٛعظ

Experiment of 
Image enhancement               

Average filter 

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

9 2 

ِؼشفخ ٚ رؼٍُ طشق رؾغ١ٓ 

اٌّشؽؼ )اٌقٛس اٌشل١ّٗ 

 (اٌٛع١ظ

Experiment of 
Image enhancement               

Median  filter 

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعت اٌج١زٟ

10 2 

ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ  رغبٔظ 

 اٌقٛسح فٟ ِغبي اٌزشدد
ِشؽؼ رّش٠ش اٌزشدداد )

 (إٌّخفضخ

Experiment of 
Image Smoothing in 

frequency domain 

(Low pass filter)  

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

11 2 

ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ  رغبٔظ 

 اٌقٛسح فٟ ِغبي اٌزشدد
  (Sobel ػبًِ )

Experiment of 
Image Smoothing in 

frequency domain 

(Sobel Operator) 

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

12 2 

ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ  رغبٔظ 

 اٌقٛسح فٟ ِغبي اٌزشدد
 (ػبًِ الثالط)

Experiment of 
Image Smoothing in 

frequency domain 

( Laplacian Operator ) 

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

13 2 

ِؼشفخ ٚرؼٍُ ثشٔبِظ  رؾذ٠ذ 

ؽٛاف اٌقٛسح فٟ ِغبي 

 اٌزشدد
ِشؽؼ رّش٠ش اٌزشدداد )

 (اٌؼب١ٌخ

Experiment of 
Image sharpening in 

frequency domain 

(High pass filter) 

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

االِزؾبٔبد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

 ٚاٌٛاعت اٌج١زٟ
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 انثنُح انتحتُح  .11

 Rafael C. Gonzalez & Richard E. Wood, “Digital اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1
Image Processing”, 2/E, Prentice-Hall 2001 

 

 Image Processing Toolbox User's Guide(in (اٌّقبدس)اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ  -2
MATLAB) 

Gonzales,_Woods,_Eddins_-
_Digital_Image_Processing_Using_MATLAB 

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب  ( أ

 ,”John R. Jensen, “Introductiory Digital Image (.....اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،)
3/E, Prentice-Hall, 2005 

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

ووسائل التواصل  (الجوجل واليوتيوب)مواقع االنترنت  .اٌخ.....،
  مجال التخصصفياالخرى 

 

 خطح تطىَش انًقشس انذساسٍ .12

 
 ٗاألطالع ػٍٝ ِٕٙبط ِؼبٌغخ اٌقٛس اٌشل١ّٗ فٟ ثم١خ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛٗ اٌؼشال١ٗ ٚ األعٕج١. 

 ياٌزط٠ٛش ػٍٝ اٌّؾزٜٛ اٌذساعٟ ثبٌؾزف ٚاالضبفخ ٚاالعزجذا .

 اعزؼّبي طشائك رذس٠غ١خ ؽذ٠ضخ ؽغت طج١ؼخ اٌّبدح ِٚغزٜٛ اٌّزؼ١ٍّٓ ث١ٓ اٌؾ١ٓ ٚاالخش. 

 عزؼّبي ٚعبئً رم١ّ٠ٛخ ؽذ٠ضخ وبٌزم٠ُٛ اٌجذ٠ً ٚاالٌىزشٟٚٔ ا .

 اٌزٛافً فٟ رط٠ٛش إٌّٙظ اػزّبدا ػٍٝ االفذاساد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌىزت ٚاٌّشاعغ .

 ِزبثؼخ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ اٌّغزؾذصخ فٟ ٘زا اٌّغبي ٚإضبفزٙب إٌٝ ٚفف ٘زا اٌّمشس. 

 
 

14 2 
ِؼشفخ و١ف١خ رش١ُِ ٚاعزشعبع 

  اٌقٛس اٌّؾٛ٘ٗ
Experiment of 

Image Restoration  

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

ٚاعت ث١زٟ 

 ٚاِزؾبٔبد

15 2 
ِشاعؼخ ػبِخ ٚؽبٍِخ ٌغ١ّغ 

 اٌزغبسة اػبدح رطج١مٙب
Pandemic review 

 اٌىزشٟٚٔ ثأعزخذاَ 

Google classroom 

ٚاعزخذاَ اٌؾبعجخ ٚ 

 فذ٠ٛاد ؽشػ ٚرٛض١ؼ

ٚاعت ث١زٟ 

 ٚاِزؾبٔبد

16 2 
اِزؾبْ ٔٙب٠خ  اٌفقً )

(اٌذساعٟ االٚي   
Final Exam.  First 

Semester 

رطج١ك ػٍّٟ ثأعخذاَ 

 اٌؾبعٛة ٚثشٔبِظ
  Google classroom 

ٚاعت ث١زٟ 

 ٚاِزؾبٔبد
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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

المرحلة 

 الرابعة

AS 413 القمار ا

   1الصتاعية 

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

 /المرحلة الرابعة 1االقمار صناعية لمادة /  وصف المقرر

 د.فؤاد محمود عبدهللا اسم التدريسي/ 

 

 

  جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

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

 AS 413  1القمار الصتاعية ا   اسم / رمز المقرر .3

 حضوري + الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019الفصل االول   الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

االقمار الصناعية وانواعها و تركيبها  وكذلك تعريف الطالب  بمدارات االقمار  تهدف المادة الى دراسة 

 الصناعية في الفضاء، وداراسة تطبيقات االقمار الصناعية العلمية.   
 
 

 

 

 

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 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

 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول   -3أ

. تعريف الطالب بكيفية ايجاد احدايثات الجرم السماوي وتحديد بعده وسرعته وزخمه وكذلك تحويل 4أ    

 االحداثيات السماوية المعروفة فيما بينها

 
  

  الخاصة بالمقرر االهداف المهاراتية  -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

   

 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 بالمعرفةتزويد الطلبة  .2

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

  ل بعضترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوعة وكيف يمكن تحوي .4

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة المعالجات الى برامج حاسوبية

 

 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة الشفهية المباشرة  .1
 التقاريرالعلمية والواجبات اليومية  .2

 ( في الجانب النظريQuizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .3

الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل لتقوية الطالب على  .4

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

 النهائية

 
 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



  
 4الصفحة 

 
  

 ترنيت لتوسيع االفق المعرفي للطلبةتطوير مهارات البحث في االن -4ج

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

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

أخالق في كل عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف دائما" بأمانة و 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   

 

 العلمية الرياضية خالل المحاضرة او المختبر لحل المسائلالطلبة 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  الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع  استخدام التسكوبات البصرية والراديوية المتوفرة في قسم .4

ورصد  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

 

 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 واجباتواعطاء درجات للتقييم  .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

 هرية وفصليةتقييم الطلبة من خالل أجراء امتحانات ش .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
 

 

 

 

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

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د

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

كانت المواظبة على البحث العلمي سواء في الجوانب النظرية او العملية ومهما 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

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

 الفكرية والشخصية وصقل المعلومات الالزمة



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 

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

 جيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيفتش -10د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2  

Introduction to 

Satellites. 

شاشة العرض  

ولوحة التعلم 

 ) السبورة(

االمتحانات 

التحريرية 

والواجب 

 البيتي
2 

2  

Satellites 

classifications 

by using 

  

3 

2  

 Orbital 

classifications 

of satellite 

  

4 2   Kepler's laws   

5 
2  

 Dynamic of 

Satellite orbits 
  

6 
2  

 Equations of 

motion 
  

7 

2  

 The Solution 

of the Two-

Body Problem 

  

8 

2  

 Calculation 

the position 

and velocity of 

satellites. 

  

9 

2  

 Calculation 

the orbital 

elements of 

satellites. 

  

10 

2  

 Orbital 

Perturbation 

and methods 

of solution 

  

11 
2  

حلول المسائل 

 الرياضية
  

12 

2  

 امتحان نهاية  الفصل 
 الدراسي االول
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 البنية التحتية  .11

 Satellite Technology Principles and الكتب المقررة المطلوبة -1

Applications 

 Anil K. Maini .Varsha Agrawal 2nd ed. 

(2011) 
 Satellite Orbits models methods and المراجع الرئيسية )المصادر( -2

applications.    

Montenbruck OL, Gill EB.. Springer 

Verlag Berlin Heidelberg. Germany, 3 th 

ed 2001. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Orbital Mechanics for Engineering 

Students 

Curtis HD.  New York: Elsevier. 

(2014).,3th ed 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

 ،.....الخ.
1.  https://www.nasa.gov 
2. https://www.astronomycenter.net 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات واستخراج الكتب االلكترونية الرصينة وتحديث المفردات 

 وعلم الفلك والفضاء  االقمار الصناعيةوالمقررات بما يضمن مواكبة التطور الكبير في 
 
 

 

 

 

https://www.nasa.gov/


 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:   الجامعة 
 العلوم:  ة /المعهد الكلي

 الفلك والفضاء:    القسم العلمي
 1/10/2020تاريخ ملء الملف :  

 
 

 
 التوقيع :      التوقيع :

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

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

المرحلة 

 الرابعة

AS 413 القمار ا

      IIالصتاعية

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 /المرحلة الرابعة  IIاالقمار صناعية لمادة /  وصف المقرر

 د.فؤاد محمود عبدهللا اسم التدريسي/ 

 

 

  جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

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

 II  AS 412القمار الصتاعية ا   اسم / رمز المقرر .3

 حضوري + الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019  ثانيالفصل ال الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

االقمار الصناعية وانواعها و تركيبها  وكذلك تعريف الطالب  بمدارات االقمار  تهدف المادة الى دراسة 

 الصناعية في الفضاء، ودراسة تطبيقات االقمار الصناعية العلمية.   
 
 

 

 

 

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

وبين وصف  المتاحة. والبد من الربط بينهاالتعلم 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 لبة من الحصول علىطتمكين ال -1أ

 والفضاء

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

 علم الفلك والفضاء.والمعادالت الخاصة بدراسة  ةالرياضيلألسس على فهم تمكين الطلبة من الحصول   -3أ

. تعريف الطالب بكيفية ايجاد احدايثات الجرم السماوي وتحديد بعده وسرعته وزخمه وكذلك تحويل 4أ    

 االحداثيات السماوية المعروفة فيما بينها

 
  

  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

   
   

 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

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

  ة وكيف يمكن تحويل بعضترجمة المواضيع و المفردات النظرية الخاصة بمواد القسم التعليمية المتنوع .4

 ذات فائدة علمية وتعلمية كبيرة المعالجات الى برامج حاسوبية
 

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

 ( في الجانب النظريQuizاالمتحانات اليومية القصيرة ) .3

لتقوية الطالب على الحل العلمي الصحيح وكيفية اشتقاق المعادالت وضع مسائل متنوعة في نهاية كل فصل  .4

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

 النهائية
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 االهداف الوجدانية والقيمية -

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

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

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

 الجيدالمثاليصقل شخصية الطالب على اكتساب القيم الجامعية والسلوك   -6ج

دائما" بأمانة و أخالق في كل عالقاته مع زمالئه نحو األفضل بحيث يتصرف 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   

 
 

 المختبر لحل المسائل العلمية الرياضيةخالل المحاضرة او الطلبة 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  وية المتوفرة في قسم الفلك والفضاء لفهم ظواهر االشعاع استخدام التسكوبات البصرية والرادي .4

ورصد  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

 
 

 طرائق التقييم    

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

 متنوعة  علميةبأسئلة شفهية 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

 ن خالل أجراء امتحانات شهرية وفصليةتقييم الطلبة م .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
 

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

 تحفيز الطلبة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  -1د

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

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

 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
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 المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق صياغته و المكتبة

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

 الفكرية والشخصية وصقل المعلومات الالزمة

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

 جيع المهارات الذاتية العداد الطالب الغراض التوظيفتش -10د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2  

Satellite Hardware   شاشة العرض

ولوحة التعلم 

 ) السبورة(

االمتحانات 

التحريرية 

والواجب 

 البيتي
2 2  Satellite launch   

3 
2  

Acquiring the 

Desired Orbit   

4 
2  

Satellite 

Stabilization   

5 

2  

Earth Station's 

Azimuth and 

Elevation Angles 
  

6 
2  

Computing the 

Slant Range   

7 

2  

Computing the 

line-of-Sight 

Distance between 

Two Satellites 

  

8 

2  

Satellite Altitude 

and the Earth 

Coverage Area 
  

9 
2  

Satellite Ground 

Tracks   

10 
2  

Satellite 

Applications   

11 
2  

Global Positioning 

System (GPS)   

12 
2  

Scientific 

Satellites   

   حلول المسائل الرياضية  2 13
14 

2  
 امتحان نهاية  الفصل 

االولالدراسي   
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 البنية التحتية  .11

 Satellite Technology Principles and الكتب المقررة المطلوبة -1

Applications 

 Anil K. Maini .Varsha Agrawal 2nd ed. 

(2011) 
 Satellite Orbits models methods and المراجع الرئيسية )المصادر( -2

applications.    

Montenbruck OL, Gill EB.. Springer 

Verlag Berlin Heidelberg. Germany, 3 th 

ed 2001. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Orbital Mechanics for Engineering 

Students 

Curtis HD.  New York: Elsevier. 

(2014).,3th ed 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

 ،.....الخ.
      

https://www.gps.gov/arabic.php 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات واستخراج الكتب االلكترونية الرصينة وتحديث المفردات 

 وعلم الفلك والفضاء  والمقررات بما يضمن مواكبة التطور الكبير في االقمار الصناعية
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 ٍخطػ ٍهاساخ اىَْهح

 َشخً وظغ اشاسج فٍ اىَشتؼاخ اىَقاتيح ىَخشخاخ اىرؼيٌ اىفشدَح ٍِ اىثشّاٍح اىخاظؼح ىيرقٌُُ

 ٍخشخاخ اىرؼيٌ اىَطيىتح ٍِ اىثشّاٍح 

اىغْح / 

 اىَغرىي
 اعٌ اىَقشس سٍض اىَقشس

 أعاعٍ

 أً اخرُاسٌ

 االهذاف اىَؼشفُح
االهذاف اىَهاساذُح 

 اىخاصح تاىثشّاٍح
االهذاف اىىخذاُّح 

 واىقَُُح

رأهُيُح اىَهاساخ اىؼاٍح واى

 اىَْقىىح

)اىَهاساخ األخشي اىَرؼيقح تقاتيُح 

 (اىرىظُف واىرطىس اىشخصٍ

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

 AS 405 Radiation اىشاتؼح

Astronomy I 
 * * * * * * * * * * * * * * * * اخرُاسٌ
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 َّىرج وصف اىَقشس

 Radiation Astronomy Iىَادج  وصف اىَقشس

 اىَشحيح اىشاتؼح

 

 عبِؼخ ثغذاد اىَؤعغح اىرؼيَُُح .1

 وٍُخ اٌؼٍىَ / لسُ اٌفٍه واٌفعبء / اىَشمض ؼيٍَاىقغٌ اى .2

 Radiation Astronomy I  /AS 405 اعٌ / سٍض اىَقشس .3

 اعثىػٍ أشناه اىحعىس اىَراحح .4

 2121-2119اىفصو اىذساعٍ االوه  اىفصو / اىغْح .5

 ّظشٌ فقػ عاػح  31 )اىنيٍ(ػذد اىغاػاخ اىذساعُح  .6

 1/11/2119 ذاسَخ إػذاد هزا اىىصف  .7

 أهذاف اىَقشس .8

ػيٌ اىفيل االشؼاػٍ اىزٌ َؼرثش ٍِ اىؼيىً اىحذَثح واىَرطىسج  فٍ ػيٌ اىفُضَاء  ذهذف اىَادج اىً دساعح

ٍِ خاله ٍؼشفح  اىَىخىدج حىىْااالشؼاػُح شنو ٍِ أشناه اىطاقح فينُح واىزٌ َهذف اىً اىرؼشف ػيً اى

 واىَرَثيح اىدغَُاخ اىَشحىّح مهشتائًُا ٍغ تؼعها اىثؼط وٍغ اىحقىه اىَغْاغُغُحغشَقح ذفاػو 

اترذاءا ٍِ اىَىخاخ اىشادَىَح راخ  (Electromagnetic radiationاالشؼاع اىنهشوٍغْاغُغٍ )ت

واهٌ  ،َىخٍ اىقصُش(اىاالغىاه اىَىخُح اىطىَيح اىً االشؼح اىنىُّح راخ اىطاقاخ اىؼاىُح )راخ اىطىه 

اىَشاصذ اىفينُح واالقَاس اىصْاػُح اىَصََح ىهزا اىغشض ،ومزىل تُاُ اهَُح هزٓ االشؼاػاخ فٍ دساعح 

، واىطاقح واىَادج اىَظيَح فٍ اىنىُ واىْدىً اهٌ اىظىاهش واالىغاص اىفينُح ٍْها اشؼاع اىثقىب اىغىداء

 ا اىَداه.وذطثُق اىَؼادالخ اىشَاظُح اىَرؼيقح تاىطاقاخ االشؼاػُح فٍ هز

 

. 

 
 

جسٌمات األولٌة والنوى والموجات الكهرومغناطٌسٌة أثناء لل ٌةاإلشعاعٌصف هذا المقرر الدراسً الطاقات 

الخارجً والكون من خالل تطبٌق قوانٌن فٌزٌاء الفلك ذات الطاقات العالٌة  انتشارها عبر الفضاء

والمنخفضة منها قوانٌن االشعاع الحراري وغٌر الحراري والمؤٌن وغٌر المؤٌن وآلٌة اشعاعها فً 

 االجرام السماوٌة المختلفة منها على سبٌل المثال المجرات والنجوم والسدم الكوكبٌة وغٌر ذلك..
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 وغشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ واىرقٌُُ اىَقشسٍخشخاخ  .9

  االهذاف اىَؼشفُح -أ
ٌ اىفيل ياىخاصح تؼ واىْظشَاخ ئ واألعظ اىؼيَُحاىَؼشفح واىفهٌ ىيَثاد يثح ٍِ اىحصىه ػيًطذَنُِ اى -1أ

 .      واىفعاء

 .اىفيل واىفعاءيَىاظُغ اىؼيَُح اىحذَثح واىَرقذٍح فٍ اخرصاص ىفهٌ  يثح ٍِ اىحصىه ػيًطذَنُِ اى -2أ

 ػيٌ اىفيل واىفعاء.واىَؼادالخ اىخاصح تذساعح  حاىشَاظُىألعظ ػيً فهٌ ذَنُِ اىطيثح ٍِ اىحصىه  -3أ

ػيٌ اىنىُ وّشىء وذطىساىَدشاخ واىْدىً ٍادج ٍاتُِ اىْدىً واىغاصاخ  اُ َغرطُغ اىطاىة اىرؼشف ػيً -4أ

ح اىنىُّح واالشؼاػُح واىرفاػالخ اىْىوَح فٍ تُْح اىنىُ االعاعُح وٍؼشفح وادساك اىْظشَاخ واالذشت

 واىقىاُِّ اىرٍ وظؼد ػيً هزا االعاط اىؼيٍَ اىفشَذ

 
  االهذاف اىَهاساذُح اىخاصح تاىَقشس  -ب 

 اىطيثح ٍهاساخ ػيَُح ذخصصُح ّظشَح وػَيُحاػطاء  -1ب

 تاىداّة اىْظشٌ واىؼَيٍ  رحيُواىرفنُش واىطيثح ٍهاساخ اىاػطاء  -2ب

 .اىفيل واىفعاءاخرصاص خثشاخ ّظشَح وذطىَش ٍهاساخ اىرؼيٌُ فٍ ػيً ذَنُِ اىطيثح ٍِ اىحصىه  -3ب

واىَؼيَاخ اىفينُح  اىَؼاٍالخ تؼط تحغاب اىخاصحٍهاساخ اىؼَيُاخ  اىحغاتُح  ػيً اىطيثح ذذسَة -4ب

 ىيذساعح اىالصٍح واىفُضَائُح

 

 غشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ      

( ثىاسطخ Power Pointِٓ خالي اٌسجىسح اٌجُعبء واسزخذاَ ) رىظُؼ وششػ اٌّىاد اٌذساسُخ .1

 ( Data Show( و )LCDشبشبد )

 ِٓ خالي اٌىاعجبد اٌجُزُخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕهظ اٌذساسٍ إٌظشٌ واٌؼٍٍّ رضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2

  ٌٍؾصىي ػًٍ اٌّؼشفخ االوبدَُّخ اٌؼٍُّخبد ِطبٌجخ اٌطالة ثضَبسح اٌّىزج .3

 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِٓ خالي رشغُؼهُ ػًٍ صَبسح اٌّىالغ االٌىزشؤُخودػُ اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ ٌ ورىعُه رؾسُٓ .4

واالسزشسبي ثبٌّىاظُغ ِٓ ؽُش اٌصؼىثخ ورطجُمهب ػٍُّب  اٌششػ اٌّجسػ واٌّزسٍسً ٌٍّىظىع ٔظشَب   .5

 ً سجًُ اٌّضبي ػًّ اٌفُذَىهبد إٌّبسجخ ٌهزا اٌغشضوِٕهب ػٍ الَصبي اٌفىشح ثشىً واظؼ
رشعّخ اٌّىاظُغ و اٌّفشداد إٌظشَخ اٌخبصخ ثّىاد اٌمسُ اٌزؼٍُُّخ اٌّزٕىػخ ووُف َّىٓ رؾىًَ ثؼط  .6

 راد فبئذح ػٍُّخ ورؼٍُّخ وجُشح اٌّؼبٌغبد اًٌ ثشاِظ ؽبسىثُخ

 غشائق اىرقٌُُ      

 غشػ االسئٍخ اٌشفهُخ اٌّجبششح  .1
 اٌزمبسَشاٌؼٍُّخ واٌىاعجبد اٌُىُِخ  .2

 ( فٍ اٌغبٔت إٌظشٌ واٌؼQuizٍٍّاالِزؾبٔبد اٌُىُِخ اٌمصُشح ) .3

وظغ ِسبئً ِزٕىػخ فٍ ٔهبَخ وً فصً ٌزمىَخ اٌطبٌت ػًٍ اٌؾً اٌؼٍٍّ اٌصؾُؼ ووُفُخ اشزمبق اٌّؼبدالد  .4

 راد اٌصٍخ ثبٌّىظىع واٌفُضَبئُخ اٌشَبظُخ
 االسئٍخ اٌّزٕىػخ واٌخُبساد اٌّزؼذدح( فٍ اٌغبٔت إٌظشٌ واٌؼٍٍّاالِزؾبٔبد اٌشهشَخ )راد  .5

 إٌهبئُخ . االِزؾبٔبد اٌفصٍُخ 6
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 االهذاف اىىخذاُّح واىقَُُح -ج

 وثزي اٌغهىد اٌّّىٕخ ٌٍؾصىي ػًٍ اٌّؼشفخ االوبدَُّخ  ؽش اٌطٍجخ ػًٍ االٌزضاَ واٌّىاظجخ -1ط

 اٌزفبػً االَغبثٍ واٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشض رؾفُضهُ ػًٍ رمجً اٌّبدح اٌؼٍُّخ -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

 طٍجخ اٌّىهىثُٓ ِٓ خالي اسزخذاَ اٌؼصف اٌزهٍٕرطىَش االفىبس االثذاػُخ ٌٍ -5ط

 اٌّضبٌٍ اٌغُذصمً شخصُخ اٌطبٌت ػًٍ اوزسبة اٌمُُ اٌغبِؼُخ واٌسٍىن   -6ط

ػاللبره ِغ صِالئه ٔؾى األفعً ثؾُش َزصشف دائّب" ثأِبٔخ و أخالق فٍ وً ورطىَش لذسح اٌطبٌت  -7ط

 رؼبِالره اصٕبء اٌزىاعذ فٍ اٌغبِؼخ وثؼذهب

ثبٌٕسجخ الخزصبصه وِذي االسزفبدح ِٕهب اٌؼٍُّخ اٌّؼطبح ٌه اصٕبء اٌذساسخ اٌطبٌت ثبهُّخ اٌّبدح رؼشَف  -8ط

 ثؼذ اٌزخشطٌّشؽٍخ ِب 

  

 غشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ   

 خالي اٌّؾبظشح او اٌّخزجش ٌؾً اٌّسبئً اٌؼٍُّخ اٌشَبظُخاٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌزفىُش واٌزؾًٍُ اٌؼٍٍّ اٌّؾبظشاٌزفىُشَخ خالي اٌشفهُخ غشػ ِغّىػخ ِٓ االسئٍخ  .2

 رزطٍت رفسُشاد رارُخ ثطشق ػٍُّخِزٕىػخ ثبٌغبٔت إٌظشٌ ػطبء اٌطٍجخ واعجبد ثُزُخ أ .3

 اٌزؼبوْ سوػ رؼضَض أو اٌؼٍُ ٔؼّخ رمذَش أو اإلخىح ثشوػ ٌالٌزضاَ اٌطٍجخ ٌزشغُغ اٌزىظُؾُخ األِضٍخ ظشة .4

 .ثبٌٕفس صمزه ٌزؼضَض ٌضِالئه ىاعت اٌ ِٓ ثسُػ عضء ثششػ ثبٌمُبَ ٌٍطبٌت خفشص أػطبء. 5

 

 غشائق اىرقٌُُ    

 ( ػٓ غشَك اسئٍخ ِزؼذدح اٌخُبساد رزطٍت ِهبسح ػٍُّخQuiz. اِزؾبٔبد َىُِخ رؾشَشَخ لصُشح )1

 . اِزؾبٔبد َىُِخ شفهُخ ثأسئٍخ ػٍُّخ ِزٕىػخ 2

 وإٌشبغبد اٌُىُِخ ٌٍطٍجخ. رمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍىاعجبد اٌجُزُخ 3

 . رمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبسَش اٌؼٍُّخ اٌزخصصُخ ثغبٔجُهب إٌظشٌ واٌؼ4ٍٍّ

 . رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رىٍُفهُ ثؼًّ سّٕبساد ػٍُّخ رخصصُخ وِٕبلشزهب5

 . رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شهشَخ وفصٍُخ6

 ؼىْ اٌّىزجخ ٌالغالع ػًٍ اٌّصبدس واٌّشاعغ اٌؼٍُّخ راد اٌصٍخ ثّىظىػبد اٌّبدح. عؼً اٌطٍجخ َشاع7

 
 اىَْقىىح ) اىَهاساخ األخشي اىَرؼيقح تقاتيُح اىرىظُف واىرطىس اىشخصٍ (.اىرأهُيُح اىَهاساخ  اىؼاٍح و -د 

 رؾفُض اٌطٍجخ ػًٍ اٌؼًّ اٌغّبػٍ وخذِخ اٌّغزّغ  -1د

اٌّىاظجخ ػًٍ اٌجؾش اٌؼٍٍّ سىاء فٍ اٌغىأت إٌظشَخ او اٌؼٍُّخ وِهّب رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ االٌزضاَ و  -2د

 وبٔذ اٌظشوف لبسُخ وصؼجخ وػسُشح

 ٌٍّسبهّخ فٍ خذِخ وثٕبء اٌجٍذرطىَش شخصُخ اٌطٍجخ ِٓ ؽُش دفؼهُ ٔؾى اٌزفىُش اٌشصُٓ اٌخالق  -3د

 او اٌؼٕىجىرُخ، اٌّصبدس اٌشجىخ فٍ ثبٌجؾش اٌزمبسَش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّىػخ ٌىً ِؾذدح ِىاظُغ رىصَغ -4د
 اٌّؼزّذح اٌجؾىس صُبغخ اسس وفك صُبغزه و اٌّىزجخ

 اٌمذسح ػًٍ أداسح ورمسُُ اٌىلذ واٌجشاِظ واٌجُبٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّىظىع -5د

رذسَت اٌطبٌت ػًٍ وُفُخ االسزفبدح ِٓ ِؼشفزه وفهّه ٌٍّٕهظ فٍ ػٍُّخ رؾسُٓ ورطىَش ورأهًُ ِؼٍىِبد  -6د

 رخصصه اٌؼٍٍّاٌطبٌت الغشاض اٌزطىَش اٌشخصٍ ثؼذ اٌزخشط ظّٓ 

 اٌؼٍُّخ  ٌزطىَش اِىبٔبرهُ رٕجُه اٌطالة ػًٍ االخطبء اٌّىعىدح فٍ اعبثبرهُ  اٌشفىَخ وِٕبلشزهب -7د

 اٌّهبساد اٌزارُخ الػذاد اٌطبٌت الغشاض اٌزىظُف رشغُغ -8د
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 تُْح اىَقشس .11
 Radiation Astronomy I اىفصو  االوه /

 2اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ / ػذد اٌسبػبد إٌظشٌ 

 غشَقح اىرقٌُُ غشَقح اىرؼيٌُ اعٌ اىىحذج / أو اىَىظىع ٍخشخاخ اىرؼيٌ اىَطيىتح اىغاػاخ األعثىع

1 

2 
 

High energy 

Radiation 

astrophysics 

The sky in different 

astronomical 

wavebands+ 

Electromagnetic 

astronomies 

اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد

2 

2 

High energy 

Radiation 

astrophysics 

Optical waveband+ 

Infrared waveband + 

Millimeter and sub-

millimeter waveband 

+ Radio waveband 

 

اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد

3 

2 

High energy 

Radiation 

astrophysics 

Ultraviolet waveband 

+ X-ray waveband + 

γ -ray waveband 

 

اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد

4 

2 

High energy 

Radiation 

astrophysics 

Observing the 

Universe without 

Using 

Electromagnetic 

Radiation ) 

اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 اٌجُزُخواٌىاعجبد 

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد

5 

2 

High energy 

Radiation 

astrophysics 

Presenting 

Homework and 

Writing 

Assignments+  Solve 

Problems (Chapter 1) 

 

 

 

 

 

 

اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد
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6 

2 

The Radiation 

Properties of Stars 
Preview of radiation 

properties stars 
اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 اٌجُزُخواٌىاعجبد 

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد

7 

2 

The Radiation 

Properties of Stars 

Continuous Radiation 

from Stars 

اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 (االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد

8 

2 
The Radiation 

Properties of Stars 

Spectral lines and 

Luminosity 

Classifications in 

Stars 

اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد

9 

2 

The Radiation 

Properties of Stars 
Stellar Energy 

Sources 
اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد

10 

2 

The Radiation 

Properties of Stars 

The Radiation of Old 

Age Stars 
اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد

11 

2 

The Radiation 

Properties of Stars 

Cepheid Variables+ 

Planetary Nebulae+ 

White Dwarfs 

Radiation 

 

 

 

 

 

 

اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد
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 اىثُْح اىرحرُح  .11

 ,”Peter  J. , “Astronomy  (journey to the universe)-1 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1

2007. 

2- Karttunen, H., Kroger, P., Oia, H., Poutanen, M., 

Donner, K.J. "Fundamental Astronomy", Springer-

Verlag, Germany, 2007.  

 

  ,"Kutner M. L., "Astronomy A Physical Perspective -1 )اٌّصبدس( اٌّشاعغ اٌشئُسُخ -2

J.Wiley & Sons Inc., New York, 1987. 

2- Longair M.S. ,“High Energy Astrophysics”, Third 

Edition, University of Cambridge, Cambridge, 2011. 

 
 

12 

2 

The Radiation 

Properties of Stars 

The Radiation of high 

–Mass Stars 
اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد

13 

2 

The Radiation 

Properties of Stars 

Supernovae+ Neutron 

stars+ 

Pulsars Radiation 

اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد

14 
 

2 

The Radiation 

Properties of Stars 

Presenting 

Homework and 

Writing 

Assignments +  Solve 

Problems chapter 2 

اٌسجىسح اٌجُعبء 

واسزخذاَ 

(Power 

Point ثىاسطخ )

( LCDشبشبد )

 Dataو )

Show) 

واٌزؼٍُُ 

 االٌىزشؤٍ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

واٌزمبسَش 

 واٌىىَضاد

15 

 

The Radiation 

Properties of Stars 

Final Exam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االٍرحاّاخ 

 االىنرشوُّح
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اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ( أ

  ،اٌزمبسَش ،.....()اٌّغالد اٌؼٍُّخ 

1- J. Bennett, M. Donahue, N. Schneider and M. Voit, 

“The Cosmic Perspective”, Eight Edition, PEARSON, 

United States of America, 2017. 

2-Longair M.S.,“High Energy Astrophysics”, Third 

Edition, University of Cambridge, Cambridge, 2011. 

3-SAO/NASA Astrophysics Data System 

 

اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ،ِىالغ االٔزشُٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.

ٌٍّبدح اٌؼٍُّخ  اٌّىصىلخ ثهب  ٌٍغضء إٌظشٌ  االٌىزشؤُخ  اٌّشاعغ اسزخذاَ 

 (.NEDِٓ ظّٕهب اٌّىلغ اٌؼٍٍّ اٌىجُش اٌزبثغ ٌىوبٌخ ٔبسب اٌفعبئُخ )
https://ned.ipac.caltech.edu 
https://ui.adsabs.harvard.edu 
 

 

 خطح ذطىَش اىَقشس اىذساعٍ .12

االغالع واالسزخذاَ اٌّسزّش ٌزمُٕخ اٌّؼٍىِبد واسزخشاط اٌىزت االٌىزشؤُخ اٌشصُٕخ  -1

واٌؾذَضخ ورؾذَش اٌّفشداد واٌّمشساد سٕىَب ثّب َعّٓ ِىاوجخ اٌزطىس اٌىجُشاٌؾبصً  

 High Energy) وػٍُ فُضَبء فٍه اٌطبلبد اٌؼبٌُخ االشؼبػٍ ػٍُ اٌفٍهفٍ 

Astrophysical.) 

ووبٌخ ٔبسب اٌفعبئُخ وثؼط اٌّىالغ اهُ ووبالد اٌفعبئُخ اٌؼبٌُّخ وثبالخص  ِزبثؼخ -2

واالؽذاس اٌفٍىُخ راد اٌصٍخ  واٌجُبٔبد الخز اخش اٌّؼٍىِبد اٌؼٍُّخ اٌفٍىُخ اٌّشهىسح

 .واٌؾصىي ػًٍ ِصبدس االشؼبع فٍ اٌىىْ ثبٌّىظىع
 
 

 

https://ned.ipac.caltech.edu/
https://ui.adsabs.harvard.edu/
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 ِخطظ ِهبساد إٌّهظ

 َشعً وضغ اشبسح فٍ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌفشدَخ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌخبضؼخ ٌٍزمُُُ

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍىثخ ِٓ اٌجشٔبِظ 

اٌغٕخ / 

 اٌّغزىي
 أعبعٍ اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس

 أَ اخزُبسٌ
االهذاف اٌّهبسارُخ  االهذاف اٌّؼشفُخ

 اٌخبطخ ثبٌجشٔبِظ
االهذاف اٌىعذأُخ 

 واٌمُُّخ
 زأهٍُُخ إٌّمىٌخاٌّهبساد اٌؼبِخ واٌ

)اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ 

 (اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 AS 406 Radiation اٌشاثؼخ
Astronomy 

II 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اخزُبسٌ
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 ّٔىرط وطف اٌّمشس

 Radiation Astronomy IIٌّبدح  وطف اٌّمشس

 اٌّشحٍخ اٌشاثؼخ

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 وٍُخ اٌؼٍىَ / لسُ اٌفٍه واٌفؼبء / اٌّشوض ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

 IRadiation Astronomy I  /AS 406 اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجىػٍ أشىبي اٌحضىس اٌّزبحخ .4

 2121-2119 اٌضبٍٔاٌفظً اٌذساعٍ  اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ  ٔظشٌ فمظ 31 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 1/11/2119 ربسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

رؼشَف اٌطبٌت ػًٍ ِظبدس  ٍه االشؼبػٍ ثبٌغضء اٌضبٍٔ ِٕه ِٓ حُشػٍُ اٌف رهذف اٌّبدح اًٌ دساعخ

 خحشاسَ أجؼبسعىاء وبٔذ اٌىىٍٔ وطجُؼخ اٌؼٍُّبد اٌفُضَبئُخ اٌّظبحجخ ٌىً ػٍُّخ  واالشؼبع االصجؼبس

حبطٍخ فٍ إٌغىَ واٌّغشاد اٌؼبدَخ واٌفؼبٌخ وطجُؼخ إٌىي اٌّغشَخ اٌ خ وآٌُخ االشؼبعغُش حشاسَ اَ

رٕب واَضب دساعخ خظبئض االشؼبع إٌّجؼش ِٓ ِغش ، وطُفهب وطبلزهب االشؼبػُخ اٌفؼبٌخ واشؼبػزهب

 ورطجُمبرهب فٍ اٌىىْ راد اٌطبلبد اٌؼبٌُخ واٌىاطئخ ، واهُ لىأُٓ االشؼبعMilky Way) (دسة اٌزجبٔخ

وطشق اٌحظىي ػًٍ ِظبدس االشؼبع اٌّخزٍفخ ِٓ عُّغ االعشاَ اٌغّبوَخ إٌّزششح فٍ حبفبد اٌىىْ 

 .اٌّشئٍ

 
 
 
 

جسٌمات األولٌة والنوى والموجات الكهرومغناطٌسٌة أثناء لل ٌةاإلشعاعٌصف هذا المقرر الدراسً الطاقات 

الخارجً والكون من خالل تطبٌق قوانٌن فٌزٌاء الفلك ذات الطاقات العالٌة  انتشارها عبر الفضاء

والمنخفضة منها قوانٌن االشعاع الحراري وغٌر الحراري والمؤٌن وغٌر المؤٌن وآلٌة اشعاعها فً 

 منها على سبٌل المثال المجرات والنجوم والسدم الكوكبٌة وغٌر ذلك..االجرام السماوٌة المختلفة 
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 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ اٌّمشسِخشعبد  .9

  االهذاف اٌّؼشفُخ -أ
ُ اٌفٍه ٍاٌخبطخ ثؼ وإٌظشَبد ئ واألعظ اٌؼٍُّخاٌّؼشفخ واٌفهُ ٌٍّجبد ٍجخ ِٓ اٌحظىي ػًٍطرّىُٓ اٌ -1أ

 .      واٌفضبء

 .اٌفٍه واٌفضبءٍّىاضُغ اٌؼٍُّخ اٌحذَضخ واٌّزمذِخ فٍ اخزظبص ٌفهُ  ٍجخ ِٓ اٌحظىي ػًٍطرّىُٓ اٌ -2أ

 .فهُ فٍ وُفُخ اعزخذاَ اٌزٍغىىثبد اٌفٍىُخ الغشاع اٌشطذ اٌفٍىٍ ٍجخ ِٓ اٌحظىي ػًٍطرّىُٓ اٌ -3أ

 ػٍُ اٌفٍه واٌفضبء.واٌّؼبدالد اٌخبطخ ثذساعخ  خاٌشَبضٌُألعظ ػًٍ فهُ رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظىي  -4أ

ػٍُ اٌىىْ ؤشىء ورطىساٌّغشاد وإٌغىَ ِبدح ِبثُٓ إٌغىَ واٌغبصاد  اْ َغزطُغ اٌطبٌت اٌزؼشف ػًٍ -5أ

واالرشثخ اٌىىُٔخ واالشؼبػُخ واٌزفبػالد إٌىوَخ فٍ ثُٕخ اٌىىْ االعبعُخ وِؼشفخ وادسان إٌظشَبد 

 واٌمىأُٓ اٌزٍ وضؼذ ػًٍ هزا االعبط اٌؼٍٍّ اٌفشَذ

 
  االهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبطخ ثبٌّمشس  -ة 

 جخ ِهبساد ػٍُّخ رخظظُخ ٔظشَخ وػٍُّخٍاٌطاػطبء  -1ة

  ثبٌغبٔت إٌظشٌ واٌؼٍٍّ زؾًٍُاٌزفىُش وجخ ِهبساد اٌٍاٌطاػطبء  -2ة

 .اٌفٍه واٌفؼبءاخزظبص خجشاد ٔظشَخ ورطىَش ِهبساد اٌزؼٍُُ فٍ ػًٍ رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظىي  -3ة

واٌّؼٍّبد اٌفٍىُخ  اٌّؼبِالد ثؼغ ثؾسبة اٌخبطخِهبساد اٌؼٍُّبد  اٌؾسبثُخ  ػًٍ اٌطٍجخ رذسَت -4ة

 ٌٍذساسخ اٌالصِخ واٌفُضَبئُخ

 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ِٕهب اٌظفىف االٌىزشؤُخ ِٓ خالي  رىػُؼ وششػ اٌّىاد اٌذساسُخ .1

 ِٓ خالي اٌىاعجبد اٌجُزُخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕهظ اٌذساسٍ إٌظشٌ واٌؼٍٍّ رضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ .2

  ٌٍؾظىي ػًٍ اٌّؼشفخ االوبدَُّخ بد اٌؼٍُّخِطبٌجخ اٌطالة ثضَبسح اٌّىزج .3

 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِٓ خالي رشغُؼهُ ػًٍ صَبسح اٌّىالغ االٌىزشؤُخودػُ اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ ٌ ورىعُه رؾسُٓ .4

واالسزشسبي ثبٌّىاػُغ ِٓ ؽُش اٌظؼىثخ ورطجُمهب ػٍُّب  ّىػىع ٔظشَب  اٌششػ اٌّجسؾ واٌّزسٍسً ٌٍ .5

 وِٕهب ػًٍ سجًُ اٌّضبي ػًّ اٌفُذَىهبد إٌّبسجخ ٌهزا اٌغشع الَظبي اٌفىشح ثشىً واػؼ
رشعّخ اٌّىاػُغ و اٌّفشداد إٌظشَخ اٌخبطخ ثّىاد اٌمسُ اٌزؼٍُُّخ اٌّزٕىػخ ووُف َّىٓ رؾىًَ ثؼغ  .6

 راد فبئذح ػٍُّخ ورؼٍُّخ وجُشح ؽبسىثُخ اٌّؼبٌغبد اًٌ ثشاِظ

  

 طشائك اٌزمُُُ      

 االسئٍخ اٌشفهُخ اٌّجبششح ؽشػ  .1
 اٌزمبسَشاٌؼٍُّخ واٌىاعجبد اٌُىُِخ  .2

 ( فٍ اٌغبٔت إٌظشٌ واٌؼQuizٍٍّالِزؾبٔبد اٌُىُِخ اٌمظُشح )ا .3
ووُفُخ اشزمبق اٌّؼبدالد  وػغ ِسبئً ِزٕىػخ فٍ ٔهبَخ وً فظً ٌزمىَخ اٌطبٌت ػًٍ اٌؾً اٌؼٍٍّ اٌظؾُؼ .4

 راد اٌظٍخ ثبٌّىػىع واٌفُضَبئُخ اٌشَبػُخ
 ( فٍ اٌغبٔت إٌظشٌ واٌؼٍٍّواٌخُبساد اٌّزؼذدح االِزؾبٔبد اٌشهشَخ )راد االسئٍخ اٌّزٕىػخ .5

 إٌهبئُخ االٌىزشؤُخ االِزؾبٔبد اٌفظٍُخ  .6
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 االهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ -ط

  وثزي اٌغهىد اٌّّىٕخ ٌٍؾظىي ػًٍ اٌّؼشفخ االوبدَُّخ واٌّىاظجخخ ػًٍ االٌزضاَ جؽش اٌطٍ -1ط

 اٌزفبػً االَغبثٍ واٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشع رؾفُضهُ ػًٍ رمجً اٌّبدح اٌؼٍُّخ -2ط

 رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ رطىَش اٌزفىُش واٌجؾش اٌؼٍٍّ اٌهبدف واالثزؼبد ػٓ ِٕهظ اٌؾفع اٌزمٍُذٌ -3ط

 االٔزشُٔذ ٌزىسُغ االفك اٌّؼشفٍ ٌٍطٍجخرطىَش ِهبساد اٌجؾش فٍ  -4ط

 رطىَش االفىبس االثذاػُخ ٌٍطٍجخ اٌّىهىثُٓ ِٓ خالي اسزخذاَ اٌؼظف اٌزهٍٕ -5ط

 اٌّضبٌٍ اٌغُذطمً شخظُخ اٌطبٌت ػًٍ اوزسبة اٌمُُ اٌغبِؼُخ واٌسٍىن   -6ط

ػاللبره ِغ صِالئه ٔؾى األفؼً ثؾُش َزظشف دائّب" ثأِبٔخ و أخالق فٍ وً ورطىَش لذسح اٌطبٌت  -7ط

 اصٕبء اٌزىاعذ فٍ اٌغبِؼخ وثؼذهبرؼبِالره 

ثبٌٕسجخ الخزظبطه وِذي االسزفبدح ِٕهب اٌؼٍُّخ اٌّؼطبح ٌه اصٕبء اٌذساسخ رؼشَف اٌطبٌت ثبهُّخ اٌّبدح  -8ط

  ثؼذ اٌزخشطٌّشؽٍخ ِب 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ   

 خالي اٌّؾبػشح او اٌّخزجش ٌؾً اٌّسبئً اٌؼٍُّخ اٌشَبػُخاٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌزفىُش واٌزؾًٍُ اٌؼٍٍّ اٌزفىُشَخ خالي اٌّؾبػشاٌشفهُخ ؽشػ ِغّىػخ ِٓ االسئٍخ  .2

 ثطشق ػٍُّخ رزطٍت رفسُشاد رارُخِزٕىػخ ثبٌغبٔت إٌظشٌ ػطبء اٌطٍجخ واعجبد ثُزُخ أ .3

 اٌزؼبوْ سوػ رؼضَض أو اٌؼٍُ ٔؼّخ رمذَش أو اإلخىح ثشوػ ٌالٌزضاَ اٌطٍجخ ٌزشغُغ اٌزىػُؾُخ األِضٍخ ػشة .4

 .ثبٌٕفس صمزه ٌزؼضَض ٌضِالئه ىاعت اٌ ِٓ ثسُؾ عضء ثششػ ثبٌمُبَ ٌٍطبٌت خفشط أػطبء .5

 طشائك اٌزمُُُ    

 اسئٍخ ِزؼذدح اٌخُبساد رزطٍت ِهبسح ػٍُّخ ( ػٓ ؽشَكQuiz. اِزؾبٔبد َىُِخ رؾشَشَخ لظُشح )1 

 . اِزؾبٔبد َىُِخ شفهُخ ثأسئٍخ ػٍُّخ ِزٕىػخ 2

 . رمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍىاعجبد اٌجُزُخ وإٌشبؽبد اٌُىُِخ ٌٍطٍجخ3

 . رمُُُ واػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبسَش اٌؼٍُّخ اٌزخظظُخ ثغبٔجُهب إٌظشٌ واٌؼ4ٍٍّ

 اٌطٍجخ ِٓ خالي رىٍُفهُ ثؼًّ سّٕبساد ػٍُّخ رخظظُخ وِٕبلشزهب. رمُُُ 5

 . رمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شهشَخ وفظٍُخ6

 . عؼً اٌطٍجخ َشاعؼىْ اٌّىزجخ ٌالؽالع ػًٍ اٌّظبدس واٌّشاعغ اٌؼٍُّخ راد اٌظٍخ ثّىػىػبد اٌّبدح7

 
 د األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ (.إٌّمىٌخ ) اٌّهبسااٌزأهٍُُخ اٌّهبساد  اٌؼبِخ و -د 

 رؾفُض اٌطٍجخ ػًٍ اٌؼًّ اٌغّبػٍ وخذِخ اٌّغزّغ  -1د

اٌّىاظجخ ػًٍ اٌجؾش اٌؼٍٍّ سىاء فٍ اٌغىأت إٌظشَخ او اٌؼٍُّخ وِهّب رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ االٌزضاَ و  -2د

 وبٔذ اٌظشوف لبسُخ وطؼجخ وػسُشح

 ٌٍّسبهّخ فٍ خذِخ وثٕبء اٌجٍذرطىَش شخظُخ اٌطٍجخ ِٓ ؽُش دفؼهُ ٔؾى اٌزفىُش اٌشطُٓ اٌخالق  -3د

 او اٌؼٕىجىرُخ، اٌّظبدس اٌشجىخ فٍ ثبٌجؾش اٌزمبسَش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّىػخ ٌىً ِؾذدح ِىاػُغ رىصَغ -4د
 اٌّؼزّذح اٌجؾىس طُبغخ اسس وفك طُبغزه و اٌّىزجخ

 ورمسُُ اٌىلذ واٌجشاِظ واٌجُبٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّىػىعاٌمذسح ػًٍ أداسح  -5د

رذسَت اٌطبٌت ػًٍ وُفُخ االسزفبدح ِٓ ِؼشفزه وفهّه ٌٍّٕهظ فٍ ػٍُّخ رؾسُٓ ورطىَش ورأهًُ ِؼٍىِبد  -6د

 رخظظه اٌؼٍٍّاٌطبٌت الغشاع اٌزطىَش اٌشخظٍ ثؼذ اٌزخشط ػّٓ 

 اٌؼٍُّخ  ٌزطىَش اِىبٔبرهُ ٌشفىَخ وِٕبلشزهبرٕجُه اٌطالة ػًٍ االخطبء اٌّىعىدح فٍ اعبثبرهُ  ا -7د

 رشغُغ اٌّهبساد اٌزارُخ الػذاد اٌطبٌت الغشاع اٌزىظُف -8د
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 ثُٕخ اٌّمشس .11
 Radiation Astronomy II  -بٍٔاٌفظً اٌض

 اٌّشحٍخ اٌشاثؼخ  عبػخ ثبالعجىع(  2إٌظشٌ  )
 

 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ أو اٌّىضىع اعُ اٌىحذح / ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍىثخ اٌغبػبد األعجىع

1 

2 

Radiation Mechanisms of 

Electromagnetic 

Emissions 

Thermal Radiation 

Mechanisms 

(Blackbody Radiation 

Characteristics 

+ Properties of 

thePlanck radiation 

Law) 

 

 

 اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ
االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد

2 

2 

Radiation Mechanisms of 

Electromagnetic 

Emissions 

Thermal Radiation 

Mechanisms 

( Bremsstrahlung 

(Free-free Radio 

Emissions 

Continuum+ Free-free 

Radio Emissions from 

Ionized Gas+ 

Spectral Line 

Emission from Atoms 

and Molecules) 

اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ 

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد

3 

2 

Radiation Mechanisms of 

Electromagnetic 

Emissions 

Non-thermal 

Radiation Mechanisms 

(Synchrotron radiation 

and Interactions of 

high energy photons+ 

Astrophysical Sources 

of Non-thermal 

Radiation synchrotron 

radiation) 

 

اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ 

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد

4 

2 

Radiation Mechanisms of 

Electromagnetic 

Emissions 

Non-thermal 

Radiation Mechanisms 

(The total energy loss 

rate+ The polarization 

of synchrotron 

radiation+ Inverse 

Compton scattering 

radiation+ Masers 

radiation) 

اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ 

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد

5 

2 

Radiation Mechanisms 

of Electromagnetic 

Emissions 

 

First Exam. 

 
 
 
 

االِزحبٔبد 

 االٌىزشؤُخ



  
 6اٌظفحخ 

 
  

 

6 
2 

The Radiation Properties 

of galaxies 

The Radiation of our 

Galaxy (Milky Way) 
اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ 

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد

7 

2 

The Radiation Properties 

of galaxies 

Gas and dust in our 

Galaxy+  The gaseous 

content of the disc in 

the Milky Way+ 

Milky Way in the 

different wavebands 

اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ 

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد

8 
2 

The Radiation Properties 

of galaxies 

The Radiation of Normal 

Galaxies 

 

اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ 

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد

9 
2 

The Radiation Properties 

of galaxies 

The classification of 

galaxies +The radiation 

law of elliptical galaxies 

 

اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ 

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد

10 
2 

The Radiation Properties 

of galaxies 

The radiation law of 

Spiral galaxies+ Dark 

matter in galaxies 

 

اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ 

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد

11 

2 

The Radiation Properties 

of galaxies 

The determination of the 

distances of galaxies 

I. Methods based on 

geometry 

II. Methods involving 

a 'standard candle' 

III. Supernova 

methods 

اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ 

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد

12 

2 

The Radiation Properties 

of galaxies 

The radiation properties 

of distant galaxies+ The 

spectra emission of 

Normal galaxies 

 

اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ 

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد

13 

2 

The Radiation Properties 

of galaxies 

The radiation properties 

of Active Galaxies 

(AGN) + Radiation 

properties of Starburst 

Galaxies 

اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ 

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد
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The Radiation Properties 

of galaxies 

Radiation properties of 

Luminous Infrared and 

Megamaser Galaxies+ 

X-ray emission in the 

normal and active 

galaxies 

اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ 

واٌظفىف 

 االٌىزشؤُخ

االِزؾبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

 واٌىاعجبد اٌجُزُخ

 واٌزمبسَش واٌىىَضاد
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The Radiation 

Properties of galaxies 

Final Exam.   

 
االِزحبٔبد 

االٌىزشؤُخ 

  اٌؼٍُّخواٌزمبسَش 



  
 7اٌظفحخ 

 
  

 اٌجُٕخ اٌزحزُخ  .11

 ,”Peter  J. , “Astronomy  (journey to the universe)-1 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1

2007. 

2- Karttunen, H., Kroger, P., Oia, H., Poutanen, M., 

Donner, K.J. "Fundamental Astronomy", Springer-

Verlag, Germany, 2007.  

 

  ,"Kutner M. L., "Astronomy A Physical Perspective -1 )اٌّظبدس(اٌّشاعغ اٌشئُسُخ  -2

J.Wiley & Sons Inc., New York, 1987. 

2- Longair M.S. ,“High Energy Astrophysics”, Third 

Edition, University of Cambridge, Cambridge, 2011. 

3- Jones M.H., Lambourne R.J , “An 

Introduction to Galaxies and Cosmology”, 

Cambridge University Press, 2003. 
 

 

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىطً ثهب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼٍُّخ ،اٌزمبسَش ،.....(

1- J. Bennett, M. Donahue, N. Schneider and M. Voit, 

“The Cosmic Perspective”, Eight Edition, PEARSON, 

United States of America, 2017. 

2- Jones M.H., Lambourne R.J , “An Introduction to 

Galaxies and Cosmology”, Cambridge University Press, 

2003 

3-SAO/NASA Astrophysics Data System 

اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ،ِىالغ االٔزشُٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.

ٌٍّبدح اٌؼٍُّخ  اٌّىصىلخ ثهب  ٌٍغضء إٌظشٌ  االٌىزشؤُخ  اٌّشاعغ اسزخذاَ 

 (.NEDِٓ ػّٕهب اٌّىلغ اٌؼٍٍّ اٌىجُش اٌزبثغ ٌىوبٌخ ٔبسب اٌفؼبئُخ )
https://ned.ipac.caltech.edu 
https://ui.adsabs.harvard.edu 
 

 
 
 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ .12

االؽالع واالسزخذاَ اٌّسزّش ٌزمُٕخ اٌّؼٍىِبد واسزخشاط اٌىزت االٌىزشؤُخ اٌشطُٕخ  -1

واٌؾذَضخ ورؾذَش اٌّفشداد واٌّمشساد سٕىَب ثّب َؼّٓ ِىاوجخ اٌزطىس اٌىجُشاٌؾبطً  

 High Energy) وػٍُ فُضَبء فٍه اٌطبلبد اٌؼبٌُخ االشؼبػٍ ػٍُ اٌفٍهفٍ 

Astrophysical.) 

 الخز اخش اٌّؼٍىِبد ٔبسب اٌفؼبئُخ وثؼغ اٌّىالغ اٌؼٍُّخ اٌفٍىُخ اٌّشهىسحِزبثؼخ ووبٌخ  -2

واٌؾظىي ػًٍ طىس وثُبٔبد  واالؽذاس اٌفٍىُخ راد اٌظٍخ ثبٌّىػىع واٌجُبٔبد

 .وِؼٍىِبد رخض ِظبدس االشؼبع فٍ اٌّغشاد اٌمشَجخ واٌجؼُذح
 

 

https://ned.ipac.caltech.edu/
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 1انصفحخ 

 
  
 

 
 

 يخطظ يهبساد انًُهظ

 َشعً وضغ اشبسح فٍ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدَخ يٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزمُُى

 يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ يٍ انجشَبيظ 

 اعى انًمشس سيض انًمشس انًغزىي/ انغُخ 
 أعبعٍ

 أو اخزُبسٌ

 االهذاف انًؼشفُخ
االهذاف انًهبسارُخ 

 انخبصخ ثبنجشَبيظ
االهذاف انىعذاَُخ 

 وانمًُُخ

 انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ
انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ )

 (انزىظُف وانزطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ
/ المرحلة 2020
 الرابعة

AS 415 اساسي تقنيات رصدية + + + + + + + + + + + + + + + + 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 2انصفحخ 

 
  
 

 ًَىرط وصف انًمشس

 انًشحهخ انشاثؼخ )انكىسط االول( .....تقنٌات رصدٌة ...وصف انًمشس نًبدح /.

 و.د.أَظ عهًبٌ طهاعى انزذسَغٍ/ 

****يالحظخ هبيخ// ًَهئ هزا انًُىرط وصف انًمشس يٍ لجم يذسط انًبدح ثبالعزفبدح يٍ فمشاد 

  ًَىرط انىصف االكبدًٍَ انًىحذ نهمغى

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 

 انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1
 بغدادجامعة 

 انًشكض/ انمغى انؼهًٍ  .2
 العلومقسم الفلك والفضاء / كلٌة  

 سيض انًمشس/ اعى  .3
 AS 415  / تقنٌات رصدٌة

 أشكبل انحضىس انًزبحخ .4
 حضوري + الكترونً

 انغُخ/ انفصم  .5
 2221-2222االول / 

 (انكهٍ)ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6
30 

 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7
1/10/2020 

 أهذاف انًمشس .8

 وانواعها. البصرٌة فٌما ٌخص التلسكوباتالى دراسة وتعلٌم طالب الفلك والفضاء  المقررٌهدف .1

 التلسكوبات االرضً والفضائٌة.. ٌهدف المقرر الى تعلٌم الطالب ماهو الفرق بٌن 2
 .CCD Camera. ٌهدف المقرر الى تعلٌم الطالب اجهزة الرصد الفلكً وماهً خصائص الـ 3
 الطالب كٌفٌه القٌام بالرصد الفلكً وطرق تحسٌن الصور الفلكٌة.. ٌهدف المقرر الى تعلٌم 4

 Singal to Noiseة كل من وماهً اهمٌ الرصد الفلكًاساسٌات الطالب  تعرٌف. ٌهدف المقرر الى 5
Ratio  وSeeing , AirMass .عل الصور الفلكٌة 

 
 
 
 



 

 
 3انصفحخ 

 
  
 

 يخشعبد انًمشس وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 االهذاف انًؼشفُخ  - أ

تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمبادئ واألسس العلمٌة والنظرٌات الخاصة بعلم الفلك  -1أ
 والفضاء.

 الطلبة من الحصول على فهم للمواضٌع العلمٌة الحدٌثة والمتقدمة فً اختصاص الفلك والفضاء.تمكٌن  -2أ 

 التلسكوبات البصرٌة وطرق استخدامها.تمكٌن الطالب من معرفة    -3أ

 .الفرق بٌن التلكسوبات االرضٌة والفضائٌة تمكٌن  الطالب من معرفة ماهو   -4أ

 .كامٌرا وطرٌقة عملها  CCDماهو  تمكٌن الطالب من معرفة   -5أ

باستخدام التلسكوب وتحدٌد اماكن االجرام السماوٌة  تمكٌن الطالب من التعرف على طرق الرصد الفلكً   -6أ
 .فً السماء

 االهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنًمشس   -ة 
 .تخصص الرصد الفلكً البصريفً وعلمٌة  اعطاء الطلبة مهارات علمٌة تخصصٌة نظرٌة -1ب
 .ثبنغبَت انُظشٌ وانؼًهٍ اػطبء انطهجخ يهبساد انزفكُش وانزحهُم -2ب

الرصد اللٌلً وكٌفٌه التقاط الصور ذات الجودة العالٌة وطرق تقلٌل تاثٌر تدرٌب الطلبة على مهارات  -3ب
 .الغالف الجوي على الصورة الفلكٌة

واستخراج البٌانات من تلك الصور استخدام بعض برامج تحلٌل الصور تعلٌم الطالب على مهارات  -4ب
 وتحلٌلها.

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى 

( بواسطة Power Pointتوضٌح وشرح المواد الدراسٌة من خالل السبورة البٌضاء واستخدام ) .1
  .(Data Show( و )LCDشاشات )

 .والعملًتزوٌد الطلبة بالمعرفة من خالل الواجبات البٌتٌة المتعلقة بالمنهج الدراسً النظري  .2

 .مطالبة الطالب بزٌارة المكتبات العلمٌة للحصول على المعرفة االكادٌمٌة .3

تحسٌن وتوجٌه ودعم المعرفة العلمٌة للطلبة من خالل تشجٌعهم على زٌارة المواقع االلكترونٌة  .4
 .المختلفة

 .استخدام التلسكوبات المتوفره فً المختبر الجراء عملٌات الرصد اللٌلً فً القسم  .5

 طشائك انزمُُى 

  .طرح االسئلة الشفهٌة المباشرة .1

 .التقارٌرالعلمٌة والواجبات الٌومٌة  .2

  .(Quizاالمتحانات الٌومٌة القصٌرة ) .3

تكلٌف الطلبة بعمل تقارٌر للتجربة المنجزة ومناقشة النتائج ووضع درجات للواجبات البٌتٌة وللتقارٌر  .4
 .العلمٌة

لتقوٌة الطالب على الحل العلمً الصحٌح وكٌفٌة اشتقاق المعادالت وضع مسائل متنوعة فً نهاٌة كل فصل  .5
 .الرٌاضٌة والفٌزٌائٌة ذات الصلة بالموضوع

 االمتحانات الشهرٌة )ذات االسئلة المتنوعة والخٌارات المتعددة( فً الجانب النظري والعملً .6

 .االمتحانات الفصلٌة  النهائٌة
 
 
 



 

 
 4انصفحخ 

 
  
 

 االهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ -ط
  .وثزل انغهىد انًًكُخ نهحصىل ػهً انًؼشفخ االكبدًَُخ حش انطهجخ ػهً االنزضاو وانًىاظجخ-1ط

 .انزفبػم االَغبثٍ وانجُبء يغ انطهجخ نغشض رحفُضهى ػهً رمجم انًبدح انؼهًُخ -2ط

 .رشغُغ انطهجخ ػهً رطىَش انزفكُش وانجحش انؼهًٍ انهبدف واالثزؼبد ػٍ يُهظ انحفع انزمهُذٌ -3ط

 .رطىَش يهبساد انجحش فٍ االَزشَُذ نزىعُغ االفك انًؼشفٍ نهطهجخ -4ط

 .رطىَش االفكبس االثذاػُخ نهطهجخ انًىهىثٍُ يٍ خالل اعزخذاو انؼصف انزهٍُ -5ط

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى   

 .يشبسكخ انطهجخ خالل انًحبضشح او انًخزجش نحم انًغبئم انؼهًُخ انشَبضُخ .1

 طشػ يغًىػخ يٍ االعئهخ انشفهُخ انزفكُشَخ خالل انًحبضشح نزشغُغ انطهجخ ػهً انزفكُش وانزحهُم انؼهًٍ  .2

 .أػطبء انطهجخ واعجبد ثُزُخ يزُىػخ .3

 ضشة األيضهخ انزىضُحُخ نزشغُغ انطهجخ نالنزضاو ثشوػ اإلخىح أو رمذَش َؼًخ انؼهى أو رؼضَض سوػ انزؼبوٌ .4

 ششػ عضء ثغُظ يٍ انىاعت  نضيالئه نزؼضَض صمزه ثبنُفظ.أػطبء فشصخ نهطبنت ثبنمُبو ث .5

 طشائك انزمُُى    

 .( ػٍ طشَك اعئهخ يزؼذدح انخُبسادQuizايزحبَبد َىيُخ رحشَشَخ لصُشح )  .1

  .يزحبَبد َىيُخ شفهُخ ثأعئهخ ػهًُخ يزُىػخا 2 .

 .رمُُى واػطبء دسعبد نهىاعجبد انجُزُخ وانُشبطبد انُىيُخ نهطهجخ 3 .

 .رمُُى واػطبء دسعبد نهطهجخ يٍ خالل اَغبص انزمبسَش انؼهًُخ انزخصصُخ 4 .

 .رمُُى انطهجخ يٍ خالل ركهُفهى ثؼًم عًُبساد ػهًُخ رخصصُخ ويُبلشزهب 5 .

 .رمُُى انطهجخ يٍ خالل أعشاء ايزحبَبد شهشَخ وفصهُخ 6 .

 .ػهً انًصبدس وانًشاعغ انؼهًُخ راد انصهخ ثًىضىػبد انًبدح اطالع انطالة 7 .
 (.انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ ) انًهبساد  انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ  -د 

 . رحفُض انطهجخ ػهً انؼًم انغًبػٍ وخذيخ انًغزًغ -1د

 .ورطىَش انشخصُخ انؼهًُخ نهطهجخرضًٍُ دوس انؼهًبء االخشٍَ وثبنزبنٍ دػى  -2د

رشغُغ انطهجخ ػهً االنزضاو و انًىاظجخ ػهً انجحش انؼهًٍ عىاء فٍ انغىاَت انُظشَخ او انؼًهُخ ويهًب  -3د

 .كبَذ انظشوف لبعُخ وصؼجخ وػغُشح

 .رطىَش شخصُخ انطهجخ يٍ حُش دفؼهى َحى انزفكُش انشصٍُ انخالق نهًغبهًخ فٍ خذيخ وثُبء انجهذ -4د

رىصَغ يىاضُغ يحذدح نكم يغًىػخ يٍ انطهجخ الػذاد انزمبسَش ثبنجحش فٍ انشجكخ انؼُكجىرُخ، انًصبدس او  -5د

 .انًكزجخ و صُبغزه وفك اعظ صُبغخ انجحىس انًؼزًذح

اػطبء لُبدح اداسح انُمبػ ثُذ فشَك انؼًم انىاحذ و رًكُُهى ػهً انمُبدح و اداسح انحىاسورجبدل االساء  -6د

 .انفكشَخ وانشخصُخ وصمم انًؼهىيبد انالصيخوانًؼشفخ 

 .انمذسح ػهً أداسح ورمغُى انىلذ وانجشايظ وانجُبَبد انًزؼهمخ ثبنًىضىع -7د

 .رذسَت انطبنت ػهً كُفُخ االعزفبدح يٍ يؼشفزه وفهًه نهًُهظ فٍ ػًهُخ رحغٍُ ورطىَش ورأهُم يؼهىيبد -8د

 .خصصه انؼهًٍانطبنت الغشاض انزطىَش انشخصٍ ثؼذ انزخشط ضًٍ ر

 .رُجُه انطالة ػهً االخطبء انًىعىدح فٍ اعبثبرهى  انشفىَخ ويُبلشزهب نزطىَش ايكبَبرهى انؼهًُخ  -9د
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 ثُُخ انًمشس .12

 يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ انغبػبد األعجىع
/ اعى انىحذح 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 Introduction 1 االول
 Data تقنيات رصذية

Show 
امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 1 الثاني
Magnitudes, Brightness 

and Flux of the stars. 

 Data تقنيات رصذية
Show 

امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 1 الثالث
The CCD Camera define 

and components 

 Data تقنيات رصذية
Show 

امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 1 الرابع
The concept of the CCD 

Camera work 

 Data تقنيات رصذية
Show 

امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 1 الخامس
 

 Types of noise in a CCD 

 Data تقنيات رصذية
Show 

امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 Image Format 1 السادس
 Data تقنيات رصذية

Show 
امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 1 السابع
 Astronomical Seeing, Air 

mass, atmospheric 
extinctions  

 Data تقنيات رصذية
Show 

امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 1 الثامن
Zero Conditions for CCD 

Imaging 
 Data تقنيات رصذية

Show 
امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 1 التاسع

CCD Application to Detect 
Stellar Magnitudes, Faint 

Object, and Line Emissions 
Objects  

 Data تقنيات رصذية
Show 

امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 1 العاشر
Color CCD Imaging, Filter 

Types, Luminosity, (Bayer) 
Filtering and RGB Filters 

 Data تقنيات رصذية
Show 

امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 1 الحادي عشر
 Data تقنيات رصذية مراجعة

Show 
امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 1 الثاني عشر
 Data تقنيات رصذية امتحان فصلي

Show 
امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 1 الثالث عشر
 Data تقنيات رصذية مراجعة عامة

Show 
امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

 1 الرابع عشر
 Data تقنيات رصذية امتحان نهائي

Show 
امتحانات فصلية 

كىزات +

 اسبىعية

      



 

 
 6انصفحخ 

 
  
 

 انجُُخ انزحزُخ  .11

 An introduction to CCD., David Ratledge,1997 .1 انكزت انًمشسح انًطهىثخ -1
     2.   Handbook of  CCD Astronomy, Steve B. 

Howell, University of Arizona,2006. 

انًشاعغ انشئُغُخ  -2

 (انًصبدس)
1. An introduction to CCD., David Ratledge,1997 

     2.   Handbook of  CCD Astronomy, Steve B. 

Howell, University of Arizona,2006 
انكزت وانًشاعغ انزٍ َىصً ثهب  (1

انًغالد انؼهًُخ ،انزمبسَش )

،.. )... 

 

انًشاعغ االنكزشوَُخ ،يىالغ  (2

 .انخ.....االَزشَُذ ،

1. http://www.specinst.com/What_Is_A_CCD.html 
 

https://www.noao.edu/meetings/gdw/files/Howell_CCDs.pdf2.  

 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ .12

وكذلك  فً تخصص الرصد الفلكًالعلمٌة والكتب من خالل متابعة البحوث والعملٌة تحدٌث المادة العلمٌة 
 .استحداث مختبر االطٌاف الفلكٌة

 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Steve%20B.%20Howell&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Steve%20B.%20Howell&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Steve%20B.%20Howell&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Steve%20B.%20Howell&eventCode=SE-AU
http://www.specinst.com/What_Is_A_CCD.html
https://www.noao.edu/meetings/gdw/files/Howell_CCDs.pdf
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 1انصفحخ 

 
  
 

 

 يخطظ يهبساد انًُهظ

 َشعً وضغ اشبسح فٍ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدَخ يٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزمُُى

 يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ يٍ انجشَبيظ 

/ انغُخ 
 انًغزىي

 اعى انًمشس سيض انًمشس
 أعبعٍ

 أو اخزُبسٌ

 االهذاف انًؼشفُخ
االهذاف انًهبسارُخ 

 انخبصخ ثبنجشَبيظ
االهذاف انىعذاَُخ 

 وانمًُُخ

 انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ
انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ )

 (انزىظُف وانزطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 / االول2019

للمرحلة 
 الرابعة

AS 405  اختٌاري  1فٌزٌاء الكواكب + + + + + + + + + + + + + + + + 

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 2انصفحخ 

 
  
 

 



 

 
 3انصفحخ 

 
  
 

 ًَىرط وصف انًمشس

 نهًشحهخ انشاثؼخ ....انفصم االول......فُضَبء انكىاكت.... وصف انًمشس نًبدح /

 و.د.أَظ عهًبٌ طهاعى انزذسَغٍ/ 

****يالحظخ هبيخ// ًَهئ هزا انًُىرط وصف انًمشس يٍ لجم يذسط انًبدح ثبالعزفبدح يٍ فمشاد 

  ًَىرط انىصف االكبدًٍَ انًىحذ نهمغى

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 

 انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1
 بغدادجامعة 

 انًشكض/ انمغى انؼهًٍ  .2
 العلومقسم الفلك والفضاء / كلٌة  

 I /AS 405 فٌزٌاء الكواكب سيض انًمشس/ اعى  .3
 

 أشكبل انحضىس انًزبحخ .4
 حضوري + الكترونً

 انغُخ/ انفصم  .5
 2121-2119االول / 

 (انكهٍ)ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6
24 

 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7
1/11/2121 

 أهذاف انًمشس .8

ٌهدف البرنامج الى دراسة وتعلٌم طالب الفلك والفضاء كل ما ٌتعلق بتكوٌن الكواكب فً مجموعتنا .1
 .الشمسٌة او الكواكب الخارجٌة 

دراسة ماهو القرص الغباري الذي ٌحٌط بالنجم والذي تتكون فٌه الكواكب وماهً الخصائص التعرف و. 2
 للقرص الغباري. الفٌزٌائٌة 

 .وكٌفٌه تكوٌنه وماهً عالقته بالكواكبالذي ٌتكون فٌما بعد حول النجوم الفتٌة القرص المحطم  دراسة  . 3
 طرق رصد الكواكب الخارجٌة . . دراسة 4
 
 
 



 

 
 4انصفحخ 

 
  
 

 يخشعبد انًمشس وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 االهذاف انًؼشفُخ  - أ

تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمبادئ واألسس العلمٌة والنظرٌات الخاصة بعلم الفلك  -1أ
 والفضاء.

 الفلك والفضاء.تمكٌن الطلبة من الحصول على فهم للمواضٌع العلمٌة الحدٌثة والمتقدمة فً اختصاص  -2أ 

الداخلٌة والخارجٌة واحزمة الكوٌكبات التً تقع بٌن  تمكٌن الطالب من معرفة كٌفٌة تكون الكواكب  -3أ
 الكواكب السٌارة.

 تمكٌن  الطالب من معرفة ماهو القرص الغباري الذي ٌحٌط بالنجوم الفتٌة.   -4أ

 تمكٌن الطالب من معرفة ماهو االقراص المحطمة التً تحٌط بنجوم التتابع الرئٌسً.   -5أ

 لكواكب الخارجٌة.رصد اتمكٌن الطالب من التعرف على طرق   -6أ
 االهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنًمشس   -ة 
 فً اختصاص تكوٌن الكواكب الخارجٌة.اعطاء الطلبة مهارات علمٌة تخصصٌة نظرٌة  -1ب
 وحل بعض المسائل الرٌاضٌة . اعطاء الطلبة مهارات التفكٌر والتحلٌل -2ب

تدرٌب الطلبة على مهارات العملٌات  الحسابٌة الخاصة بحساب بعض المعامالت والمعلمات الفلكٌة  -3ب
 .والفٌزٌائٌة الالزمة للدراسة

لتعامل مع البٌانات وتحلٌلها  تعلٌم الطالب على مهارات الطباعة والكتابة وعمل وتنظٌم الجداول وا -4ب
 وعرض المحاضرات والسٌمنارات باسلوب بسٌط وواضح ومثمر

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى 

( بواسطة Power Pointتوضٌح وشرح المواد الدراسٌة من خالل السبورة البٌضاء واستخدام ) .1
  .(Data Show( و )LCDشاشات )

 .البٌتٌة المتعلقة بالمنهج الدراسً النظري والعملًتزوٌد الطلبة بالمعرفة من خالل الواجبات  .2

 .مطالبة الطالب بزٌارة المكتبات العلمٌة للحصول على المعرفة االكادٌمٌة .3

تحسٌن وتوجٌه ودعم المعرفة العلمٌة للطلبة من خالل تشجٌعهم على زٌارة المواقع االلكترونٌة  .4
 .المختلفة

واالسترسال بالمواضٌع من حٌث الصعوبة وتطبٌقها عملٌا الشرح المبسط والمتسلسل للموضوع نظرٌاً  .5
 .الٌصال الفكرة بشكل واضح ومنها على سبٌل المثال عمل الفٌدٌوهات المناسبة لهذا الغرض

 طشائك انزمُُى 

  .طرح االسئلة الشفهٌة المباشرة .1

 .التقارٌرالعلمٌة والواجبات الٌومٌة  .2

  .(Quizاالمتحانات الٌومٌة القصٌرة ) .3

تكلٌف الطلبة بعمل تقارٌر للتجربة المنجزة ومناقشة النتائج ووضع درجات للواجبات البٌتٌة وللتقارٌر  .4
 .العلمٌة

وضع مسائل متنوعة فً نهاٌة كل فصل لتقوٌة الطالب على الحل العلمً الصحٌح وكٌفٌة اشتقاق المعادالت  .5
 .الرٌاضٌة والفٌزٌائٌة ذات الصلة بالموضوع

 ة )ذات االسئلة المتنوعة والخٌارات المتعددة( فً الجانب النظري والعملًاالمتحانات الشهرٌ .6

 .االمتحانات الفصلٌة  النهائٌة
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 االهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ -ط
  .وثزل انغهىد انًًكُخ نهحصىل ػهً انًؼشفخ االكبدًَُخ حش انطهجخ ػهً االنزضاو وانًىاظجخ-1ط

 .انطهجخ نغشض رحفُضهى ػهً رمجم انًبدح انؼهًُخانزفبػم االَغبثٍ وانجُبء يغ  -2ط

 .رشغُغ انطهجخ ػهً رطىَش انزفكُش وانجحش انؼهًٍ انهبدف واالثزؼبد ػٍ يُهظ انحفع انزمهُذٌ -3ط

 .رطىَش يهبساد انجحش فٍ االَزشَُذ نزىعُغ االفك انًؼشفٍ نهطهجخ -4ط

 .خذاو انؼصف انزهٍُرطىَش االفكبس االثذاػُخ نهطهجخ انًىهىثٍُ يٍ خالل اعز -5ط

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى   

 .يشبسكخ انطهجخ خالل انًحبضشح او انًخزجش نحم انًغبئم انؼهًُخ انشَبضُخ .1

 طشػ يغًىػخ يٍ االعئهخ انشفهُخ انزفكُشَخ خالل انًحبضشح نزشغُغ انطهجخ ػهً انزفكُش وانزحهُم انؼهًٍ  .2

 .أػطبء انطهجخ واعجبد ثُزُخ يزُىػخ .3

 األيضهخ انزىضُحُخ نزشغُغ انطهجخ نالنزضاو ثشوػ اإلخىح أو رمذَش َؼًخ انؼهى أو رؼضَض سوػ انزؼبوٌضشة  .4

 أػطبء فشصخ نهطبنت ثبنمُبو ثششػ عضء ثغُظ يٍ انىاعت  نضيالئه نزؼضَض صمزه ثبنُفظ. .5

 طشائك انزمُُى    

 .انخُبساد( ػٍ طشَك اعئهخ يزؼذدح Quizايزحبَبد َىيُخ رحشَشَخ لصُشح )  .1

  .يزحبَبد َىيُخ شفهُخ ثأعئهخ ػهًُخ يزُىػخا 2 .

 .رمُُى واػطبء دسعبد نهىاعجبد انجُزُخ وانُشبطبد انُىيُخ نهطهجخ 3 .

 .رمُُى واػطبء دسعبد نهطهجخ يٍ خالل اَغبص انزمبسَش انؼهًُخ انزخصصُخ 4 .

 .ويُبلشزهبرمُُى انطهجخ يٍ خالل ركهُفهى ثؼًم عًُبساد ػهًُخ رخصصُخ  5 .

 .رمُُى انطهجخ يٍ خالل أعشاء ايزحبَبد شهشَخ وفصهُخ 6 .

 .ػهً انًصبدس وانًشاعغ انؼهًُخ راد انصهخ ثًىضىػبد انًبدح اطالع انطالة 7 .
 (.انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ ) انًهبساد  انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ  -د 

 . انطهجخ ػهً انؼًم انغًبػٍ وخذيخ انًغزًغرحفُض  -1د

 .رضًٍُ دوس انؼهًبء االخشٍَ وثبنزبنٍ دػى ورطىَش انشخصُخ انؼهًُخ نهطهجخ -2د

رشغُغ انطهجخ ػهً االنزضاو و انًىاظجخ ػهً انجحش انؼهًٍ عىاء فٍ انغىاَت انُظشَخ او انؼًهُخ ويهًب  -3د

 .كبَذ انظشوف لبعُخ وصؼجخ وػغُشح

 .شخصُخ انطهجخ يٍ حُش دفؼهى َحى انزفكُش انشصٍُ انخالق نهًغبهًخ فٍ خذيخ وثُبء انجهذرطىَش  -4د

رىصَغ يىاضُغ يحذدح نكم يغًىػخ يٍ انطهجخ الػذاد انزمبسَش ثبنجحش فٍ انشجكخ انؼُكجىرُخ، انًصبدس او  -5د

 .انًكزجخ و صُبغزه وفك اعظ صُبغخ انجحىس انًؼزًذح

بػ ثُذ فشَك انؼًم انىاحذ و رًكُُهى ػهً انمُبدح و اداسح انحىاسورجبدل االساء اػطبء لُبدح اداسح انُم -6د

 .وانًؼشفخ انفكشَخ وانشخصُخ وصمم انًؼهىيبد انالصيخ

 .انمذسح ػهً أداسح ورمغُى انىلذ وانجشايظ وانجُبَبد انًزؼهمخ ثبنًىضىع -7د

 .فٍ ػًهُخ رحغٍُ ورطىَش ورأهُم يؼهىيبد رذسَت انطبنت ػهً كُفُخ االعزفبدح يٍ يؼشفزه وفهًه نهًُهظ -8د

 .انطبنت الغشاض انزطىَش انشخصٍ ثؼذ انزخشط ضًٍ رخصصه انؼهًٍ

 .رُجُه انطالة ػهً االخطبء انًىعىدح فٍ اعبثبرهى  انشفىَخ ويُبلشزهب نزطىَش ايكبَبرهى انؼهًُخ  -9د

 
 



 

 
 6انصفحخ 

 
  
 

 

 ثُُخ انًمشس .11

 يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ انغبػبد األعجىع
أو / اعى انىحذح 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 1فيزياء الكواكب  Introduction 2 االول

Data show 
+ Google 
classroom 

االمتحانات 
التحرٌرٌه 

الواجبات البٌتٌة +
االمتحانات + 

االلكترونٌة 
 رٌر العلمٌةاالتق+

 2 الثاني
Introduction to Star 

Formation 
 1الكواكب فيزياء 

Data show 
+ Google 
classroom 

االمتحانات 
التحرٌرٌه 

+الواجبات البٌتٌة 
+ االمتحانات 

االلكترونٌة 
 +التقارٌر العلمٌة

 2 الثالث
Spectral Energy 

Distribution 
 1فيزياء الكواكب 

Data show 
+ Google 
classroom 

االمتحانات 
التحرٌرٌه 

+الواجبات البٌتٌة 
االمتحانات + 

االلكترونٌة 
 +التقارٌر العلمٌة

 1فيزياء الكواكب  Protoplanetary Disk 2 الرابع

Data show 
+ Google 
classroom 

االمتحانات 
التحرٌرٌه 

+الواجبات البٌتٌة 
+ االمتحانات 

االلكترونٌة 
 +التقارٌر العلمٌة

 1فيزياء الكواكب  Disk Structure 2 الخامش

Data show 
+ Google 
classroom 

االمتحانات 
التحرٌرٌه 

+الواجبات البٌتٌة 
+ االمتحانات 

االلكترونٌة 
 +التقارٌر العلمٌة

 1فيزياء الكواكب  Disk Evolution 2 الضادس

Data show 
+ Google 
classroom 

االمتحانات 
التحرٌرٌه 

+الواجبات البٌتٌة 
+ االمتحانات 

االلكترونٌة 
 +التقارٌر العلمٌة

 1فيزياء الكواكب  Turbulence 2 الضابع

Data show 
+ Google 
classroom 

االمتحانات 
التحرٌرٌه 

+الواجبات البٌتٌة 
+ االمتحانات 

االلكترونٌة 
 +التقارٌر العلمٌة
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 1فيزياء الكواكب  Episodic accretion 2 الثامن

Data show 
+ Google 
classroom 

االمتحانات 
التحرٌرٌه 

البٌتٌة +الواجبات 
+ االمتحانات 

االلكترونٌة 
 +التقارٌر العلمٌة

 2 التاصع
Ice lines and 

persistent radial 
structure 

 1فيزياء الكواكب 

Data show 
+ Google 
classroom 

االمتحانات 
التحرٌرٌه 

+الواجبات البٌتٌة 
+ االمتحانات 

االلكترونٌة 
 +التقارٌر العلمٌة

 2 العاشر
Transient structures 

in disks 
 1فيزياء الكواكب 

Data show 
+ Google 
classroom 

االمتحانات 
التحرٌرٌه 

+الواجبات البٌتٌة 
+ االمتحانات 

االلكترونٌة 
 +التقارٌر العلمٌة

 1فيزياء الكواكب  Disk dispersal 2 الحادي عشر

Data show 
+ Google 
classroom 

االمتحانات 
التحرٌرٌه 

البٌتٌة +الواجبات 
+ االمتحانات 

االلكترونٌة 
 +التقارٌر العلمٌة

 1فيزياء الكواكب  Planet Formation 2 الثاني عشر

Data show 
+ Google 
classroom 

االمتحانات 
التحرٌرٌه 

+الواجبات البٌتٌة 
+ االمتحانات 

االلكترونٌة 
 +التقارٌر العلمٌة
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 انجُُخ انزحزُخ  .11

 .Astrophysics of Planet formation, ARMITAGE,2010 .1 انكزت انًمشسح انًطهىثخ -1

2. From Disks to Planets, Andrew N. Youdin, 2012. 

 

 .Astrophysics of Planet formation, ARMITAGE,2010 .1 (انًصبدس)انًشاعغ انشئُغُخ  -2

2. From Disks to Planets, Andrew N. Youdin, 2012. 

انكزت وانًشاعغ انزٍ َىصً ثهب  (1

 .....( انًغالد انؼهًُخ ،انزمبسَش ،)

Planetary Systems, ARMITAGE, 2009 

انًشاعغ االنكزشوَُخ ،يىالغ  (2

 .انخ.....االَزشَُذ ،
 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ .12

التً تصدر فً موضوع تكوٌن الكواكب او الكتب العلمٌة البحوث اخر تحدٌث المادة العلمٌة من خالل متابعة 
 الخارجٌة.

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  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. 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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 يخطظ يهاساخ انًُهح

 َشخً وضع اشاسج فٍ انًشتعاخ انًماتهح نًخشخاخ انتعهى انفشدَح يٍ انثشَايح انخاضعح نهتمُُى

 يخشخاخ انتعهى انًطهىتح يٍ انثشَايح 

انسُح / 

 انًستىي
 اسى انًمشس سيض انًمشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًعشفُح
االهذاف انًهاساتُح 

 انخاصح تانثشَايح
االهذاف انىخذاَُح 

 وانمًُُح

تأهُهُح انًهاساخ انعايح وان

 انًُمىنح

)انًهاساخ األخشي انًتعهمح تماتهُح 

 (انتىظُف وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
/انًشحهح 2222

انشاتعح/انفصم 

 االول
 

AS 407 Nuclear 
Physics I 

 ِخزجش

 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسٍ

/انًشحهح 2222

انفصم /انشاتعح 

 انثاٍَ

AS 402 Nuclear 

Physics II 

 يختثش

 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسٍ

                   

                    

                   

                    



  
 2انصفحح 

 
  

 ًَىرج وصف انًمشس

 ......انفُضَاء انُىوَحنًادج / يختثش.. وصف انًمشس

ا.و.د. احًذ عثذ انشصاق سهًاٌ +و. صَُة فاضم +و. نُُا عىاد+ اسى انتذسَسٍ/ 

 و.و. هثه اسايه

تاالستفادج يٍ ًُىرج وصف انًمشس يٍ لثم يذسط انًادج ان هزا ****يالحظح هايح// ًَهئ

  فمشاخ ًَىرج انىصف االكادًٍَ انًىحذ نهمسى

 

 خايعح تغذاد انًؤسسح انتعهًُُح .1

 كهُح انعهىو /لسى انفهك وانفضاء  / انًشكض عهًٍانمسى ان .2

  Nuclear Physics I  AS 407/ يختثش اسى / سيض انًمشس .3

 AS 402 / Nuclear Physics IIيختثش 
 نهفصم انذساسٍ االول حضىسٌ+انكتشوٍَ أشكال انحضىس انًتاحح .4

 انذساسٍ انثاٍَانكتشوٍَ نهفصم 
 انفصم انذساسٍ انثاٍَ+انفصم انذساسٍ االول/2219/2222 انفصم / انسُح .5

 62 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذساسُح  .6

 1/12/2222 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8
 ٌٙذف ِخزجش إٌٌٛٚخ اٌى اال٘ذاف اٌزبٌٍخ:

 االٔشطبس إٌٛٚي ٚؽغبة اٌّمطغ اٌؼشضًٌزؼٍُ اٌطبٌت فً ٔٙبٌخ اٌفصً ؽغبة اٌطبلخ إٌبرغخ ِٓ 

 ٚأٛاػٗ ِٚؼشفخ االعضاء االعبعٍخ ٌّىٛٔبد اٌّفبػً إٌٛٚي ٚأٛاع اٌّفبػالد إٌٌٛٚخ األٔشطبسٌخ

 ٚاألٔذِبعٍخ ٚػًّ وً ِٕٙب ٚفبئذرٙب ِٚؼشفخ وٍفٍخ ؽغبة اٌفؼبٌٍخ األشؼبػٍخ اٌّزشاوّخ داخً اٌّفبػالد

 .ٚوزٌه ِؼشفخ وٍف اٌٛلبٌخ ِٓ اٌّخٍفبد األشؼبػٍخ داخً اٌّفبػً

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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 وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى انًمشسيخشخاخ  .9

  االهذاف انًعشفُح -أ/
رّىٍٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي ػٍى اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّجبدئ ٚاألعظ اٌؼٍٍّخ ٚإٌظشٌبد اٌخبصخ ثؼٍُ  -1أ

 اٌفٍه ٚاٌفضبء.      

اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي ػٍى فُٙ ٌٍّٛاضٍغ اٌؼٍٍّخ اٌؾذٌضخ ٚاٌّزمذِخ فً اخزصبص اٌفٍه رّىٍٓ  -2أ

 ٚاٌفضبء

رّىٍٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي ػٍى فُٙ ٌألعظ اٌشٌبضٍخ ٚاٌّؼبدالد اٌخبصخ ثذساعخ ػٍُ اٌفٍه  -3أ

 ٚاٌفضبء.

اٌغشَ اٌغّبٚي ٚرؾذٌذ ثؼذٖ ٚعشػزٗ ٚصخّٗ ٚوزٌه رؾًٌٛ  رؼشٌف اٌطبٌت ثىٍفٍخ اٌغبد اؽذاٌضبد -4أ

 االؽذاصٍبد اٌغّبٌٚخ اٌّؼشٚفخ فٍّب ثٍٕٙب

اْ ٌغزطٍغ اٌطبٌت اٌزؼشف ػٍى  ػٍُ اٌىْٛ ٚٔشٛء ٚرطٛساٌّغشاد ٚإٌغَٛ ِبدح ِبثٍٓ إٌغَٛ 

ِؼشفخ ٚادسان ٚاٌغبصاد ٚاالرشثخ اٌىٍٛٔخ ٚاالشؼبػٍخ ٚاٌزفبػالد إٌٌٛٚخ فً ثٍٕخ اٌىْٛ االعبعٍخ ٚ

 -4أإٌظشٌبد ٚاٌمٛأٍٓ اٌزً ٚضؼذ ػٍى ٘زا االعبط اٌؼًٍّ اٌفشٌذ
   

  االهذاف انًهاساتُح انخاصح تانًمشس  -ب 

 اػطبء اٌطٍجخ ِٙبساد ػٍٍّخ رخصصٍخ ٔظشٌخ ٚػٍٍّخ -1ة

 اػطبء اٌطٍجخ ِٙبساد اٌزفىٍش ٚاٌزؾًٍٍ ثبٌغبٔت إٌظشي ٚاٌؼًٍّ  -2ة

 اػطبء اٌطٍجخ ِٙبساد رزؼٍك ثزطٌٛش اٌغبٔت اٌجشِغً ٚاٌؾغبثبد اٌشٌبضٍخ اٌزخصصٍخ  -3ة

رّىٍٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾصٛي ػٍى خجشاد ٔظشٌخ ٚرطٌٛش ِٙبساد اٌزؼٍٍُ فً اخزصبص اٌفٍه  -4ة

 ٚاٌفضبء.

 طشائك انتعهُى وانتعهى      

 اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕٙظ اٌذساعً إٌظشي ٚاٌؼًٍّرضٌٚذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ ِٓ خالي اٌٛاعجبد اٌجٍزٍخ  .1

 ِطبٌجخ اٌطالة ثضٌبسح اٌّىزجبد اٌؼٍٍّخ ٌٍؾصٛي ػٍى اٌّؼشفخ االوبدٌٍّخ  .2

 رؾغٍٓ ٚرٛعٍٗ ٚدػُ اٌّؼشفخ اٌؼٍٍّخ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رشغٍؼُٙ ػٍى صٌبسح اٌّٛالغ االٌىزشٍٚٔخ اٌّخزٍفخ .3

 رطٌٛش اٌغبٔت اٌجشِغً ٚاٌشٌبضً اٌزؾًٍٍٍ ٌٍطبٌت  .4

 

 طشائك انتمُُى      

 طشػ االعئٍخ اٌشفٍٙخ اٌّجبششح  .1

 اٌزمبسٌشاٌؼٍٍّخ ٚاٌٛاعجبد اٌٍٍِٛخ  .2

 ( فً اٌغبٔت إٌظشي ٚاٌؼQuizًٍّاالِزؾبٔبد اٌٍٍِٛخ اٌمصٍشح ) .3

إٌزبئظ ٚٚضغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌجٍزٍخ ٌٍٚزمبسٌش رىٍٍف اٌطٍجخ ثؼًّ رمبسٌش ٌٍزغشثخ إٌّغضح ِٕٚبلشخ  .4

 اٌؼٍٍّخ

ٚضغ ِغبئً ِزٕٛػخ فً ٔٙبٌخ وً فصً ٌزمٌٛخ اٌطبٌت ػٍى اٌؾً اٌؼًٍّ اٌصؾٍؼ ٚوٍفٍخ اشزمبق  .5

 اٌّؼبدالد اٌشٌبضٍخ ٚاٌفٍضٌبئٍخ راد اٌصٍخ ثبٌّٛضٛع

 ً اٌغبٔت إٌظشي ٚاٌؼًٍّاالِزؾبٔبد اٌشٙشٌخ )راد االعئٍخ اٌّزٕٛػخ ٚاٌخٍبساد اٌّزؼذدح( ف .6

 االِزؾبٔبد اٌفصٍٍخ  إٌٙبئٍخ .7
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 االهذاف انىخذاَُح وانمًُُح -ج

 ؽش اٌطٍجخ ػٍى االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخ ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾصٛي ػٍى اٌّؼشفخ االوبدٌٍّخ  -1ط

 اٌزفبػً االٌغبثً ٚاٌجٕبء ِغ اٌطٍجخ ٌغشض رؾفٍضُ٘ ػٍى رمجً اٌّبدح اٌؼٍٍّخ -2ط

 رشغٍغ اٌطٍجخ ػٍى رطٌٛش اٌزفىٍش ٚاٌجؾش اٌؼًٍّ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙظ اٌؾفع اٌزمٍٍذي -3ط

 رطٌٛش ِٙبساد اٌجؾش فً االٔزشٍٔذ ٌزٛعٍغ االفك اٌّؼشفً ٌٍطٍجخ -4ط

  

 

 

 طشائك انتعهُى وانتعهى   

 اٌذساعً إٌظشي ٚاٌؼًٍّرضٌٚذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ ِٓ خالي اٌٛاعجبد اٌجٍزٍخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕٙظ  .1

 ِطبٌجخ اٌطالة ثضٌبسح اٌّىزجبد اٌؼٍٍّخ ٌٍؾصٛي ػٍى اٌّؼشفخ االوبدٌٍّخ  .2

 رؾغٍٓ ٚرٛعٍٗ ٚدػُ اٌّؼشفخ اٌؼٍٍّخ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رشغٍؼُٙ ػٍى صٌبسح اٌّٛالغ االٌىزشٍٚٔخ اٌّخزٍفخ .3

 رطٌٛش اٌغبٔت اٌجشِغً ٚاٌشٌبضً اٌزؾًٍٍٍ ٌٍطبٌت  .4

 

 طشائك انتمُُى    

 طشػ االعئٍخ اٌشفٍٙخ اٌّجبششح  .1

 اٌزمبسٌشاٌؼٍٍّخ ٚاٌٛاعجبد اٌٍٍِٛخ  .2

 ( فً اٌغبٔت إٌظشي ٚاٌؼQuizًٍّاالِزؾبٔبد اٌٍٍِٛخ اٌمصٍشح ) .3

رىٍٍف اٌطٍجخ ثؼًّ رمبسٌش ٌٍزغشثخ إٌّغضح ِٕٚبلشخ إٌزبئظ ٚٚضغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌجٍزٍخ ٌٍٚزمبسٌش  .4

 اٌؼٍٍّخ

ٚضغ ِغبئً ِزٕٛػخ فً ٔٙبٌخ وً فصً ٌزمٌٛخ اٌطبٌت ػٍى اٌؾً اٌؼًٍّ اٌصؾٍؼ ٚوٍفٍخ اشزمبق  .5

 اٌّؼبدالد اٌشٌبضٍخ ٚاٌفٍضٌبئٍخ راد اٌصٍخ ثبٌّٛضٛع

 االِزؾبٔبد اٌشٙشٌخ )راد االعئٍخ اٌّزٕٛػخ ٚاٌخٍبساد اٌّزؼذدح( فً اٌغبٔت إٌظشي ٚاٌؼًٍّ .6

 إٌٙبئٍخ االِزؾبٔبد اٌفصٍٍخ  .7

 
 انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُح انًهاساخ  انعايح و -د 

 رضٍّٓ دٚس اٌؼٍّبء االخشٌٓ ٚثبٌزبًٌ دػُ ٚرطٌٛش اٌشخصٍخ اٌؼٍٍّخ ٌٍطٍجخ -1د

اٌغٛأت إٌظشٌخ اٚ اٌؼٍٍّخ رشغٍغ اٌطٍجخ ػٍى االٌزضاَ ٚ اٌّٛاظجخ ػٍى اٌجؾش اٌؼًٍّ عٛاء فً  -2د

 ِّٚٙب وبٔذ اٌظشٚف لبعٍخ ٚصؼجخ ٚػغٍشح

 رطٌٛش شخصٍخ اٌطٍجخ ِٓ ؽٍش دفؼُٙ ٔؾٛ اٌزفىٍش اٌشصٍٓ اٌخالق ٌٍّغبّ٘خ فً خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذ -3د

رٛصٌغ ِٛاضٍغ ِؾذدح ٌىً ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ الػذاد اٌزمبسٌش ثبٌجؾش فً اٌشجىخ اٌؼٕىجٛرٍخ،  -4د

 ٌّىزجخ ٚ صٍبغزٗ ٚفك اعظ صٍبغخ اٌجؾٛس اٌّؼزّذحاٌّصبدس اٚ ا
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 بنية المقرر .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 

 
Matlab program 

 

محاضرة تعريفية 
بالتجارب  واعطاء نبذة 
عن كيفية اعداد تقارير 

 المختبر

Google 
classroom 

استخدام الحاسبة 
ولوحة التعلم  

 السبورة

االمتحانات 
االلكالتحريرية+

والواجب ترونية 
 البيتي

والتقارير 
 العلمية

0 2 

Matlab program. 

 

 

 

 

 

The 
behavior of 

nuclear radius 
with mass 

number A  في هذه
التجربة سنقوم بأجراء 
محاكاة برمجية لغرض 

العدد تحديد العالقة بين 
الكتلي للنواة ونصف 

 قطرها المحسوب

Google 
classroom 

استخدام الحاسبة 
ولوحة التعلم  

 السبورة

االمتحانات 
االلكالتحريرية+

ترونية والواجب 
البيتي والتقارير 

 العلمية

3 2 Matlab program 
 

Nuclear 
Radioactivity 

في هذه التجربة سنقوم  
بأجراء محاكاة برمجية 

ثابت لغرض حساب 
االنحالل االشعاعي لنواة 

  معينة

Google 
classroom. 

استخدام الحاسبة 
ولوحة التعلم  

 السبورة

االمتحانات 
االلكالتحريرية+

ترونية والواجب 
البيتي والتقارير 

 العلمية

4 2 Matlab program. 
 

Semi-Empirical 
Mass Formula 
(Liquid Drop 
Model) في هذه  

التجربة سنقوم بمحاكاة 
 لحساب ثابت حد السطح

Google 
classroom. 

استخدام الحاسبة 
ولوحة التعلم  

 السبورة

االمتحانات 
االلكالتحريرية+
 ترونية

والواجبات 
والتقارير  البيتية

 العلمية

5 2 Matlab program. 
 

Semi-Empirical 
Mass Formula 
(Liquid Drop 
Model) في هذه  

التجربة سنقوم بمحاكاة 
 لحساب ثابت حد كولوم

Google 
classroom. 

استخدام الحاسبة 
ولوحة التعلم  

 السبورة

االمتحانات 
االلكالتحريرية+

ترونية والتقاري 
العلمية والواجب 

 البيتي

6 2 Matlab program. 
 

Production of 
Radioisotopes - 

Part 1 
توليد النظائر المشعة 

الجزء  –بالقصف النووي 
 األول

في هذه التجربة سنحسب 
المعادالت الخاصة 
 باالنحالل المتعدد

Google 
classroom. 

استخدام الحاسبة 
ولوحة التعلم  

 السبورة

االمتحانات 
 التحريرية+
االلكترونية 
والتقارير 

العلمية والواجب 
 البيتي

7 2 Matlab program. 
 

Production of 
Radioisotopes - 

Google 
classroom. 

االمتحانات 
 التحريرية+
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Part 2 
توليد النظائر المشعة 

الجزء  –بالقصف النووي 
الثاني في هذه التجربة 
سنحسب المعادالت 

الخاصة باالنحالل من 
 مستويين بسبب القصف

استخدام الحاسبة 
ولوحة التعلم  

 السبورة

االلكترونية 
 والتقارير

العلمية والواجب 
 البيتي

8 2 Matlab program. 
 

 مراجعة عامة للتجارب

Google 
classroom. 

استخدام الحاسبة 
ولوحة التعلم  

 السبورة

االمتحاانت 
االلكرتونالتحريرية+

ية والتقارير العلمية 
 والواجب البييت

 IIالفصل  الثاني  مختبرفيزياء نووية 
 2العملي 

1 2 
Matlab program. 

 

Geometric
al Reaction 

Cross-Section 
الهدف من التجربة هو 
إجراء محاكاة برمجية 

لغرض حساب العالقة بين 
مع مساحة  A العدد الكتلي
  المقطع العرضي الهندسية

σg 

Google 
classroom 

 
 

االمتحاانت 
االلكرتونية 

والتقارير العلمية 
 والواجب البييت

0 2 Matlab program. 
 

Experiment
al Cross-Section 

الهدف من التجربة هو 
إجراء محاكاة برمجية 
لغرض حساب معامل 
االمتصاص لشريحة 

 سميكة

 
Google 

classroom  

االمتحاانت 
االلكرتونية 

والتقارير العلمية 
 والواجب البييت

3 2 Matlab program. 
 

Gamma Reaction 
Cross-Section 

الهدف من التجربة هو 
إجراء محاكاة برمجية 
لغرض حساب طول 

 موجة كومبتون

Google 
classroom 

 

االمتحاانت 
االلكرتونية 

والتقارير العلمية 
 والواجب البييت

4 2 Matlab program. 
 

Gamma 
Reaction Cross-

Section  
الهدف من التجربة هو 
إجراء محاكاة برمجية 
لغرض حساب ثابت 

في مادة معينة اإلشعاع  

Google 
classroom 

االمتحاانت 
االلكرتونية 

والتقارير العلمية 
 والواجب البييت

5 2 Matlab program. 
 

Gamma  decay  
في هذه التجربة ندرس 

 انحالل اشعة كاما

Google 

Classroom 
االمتحاانت 
االلكرتونية 

والتقارير العلمية 
 والواجب البييت

6 2 Matlab program. 
 

Nuclear Fusion 
الهدف من التجربة هو 

Google 

Classroom 
االمتحاانت 
االلكرتونية 
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 انثُُح انتحتُح  .11

 Nuclear physics اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1

 الكتب املرجعية يف القسم والشبكة العنكبوتية اٌّشاعغ اٌشئٍغٍخ )اٌّصبدس( -2

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزً ٌٛصى ثٙب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼٍٍّخ ،اٌزمبسٌش ،.....(

Theoritical Nuclear physic  
Experimental NUCLEAR PHYSICS 

اٌّشاعغ االٌىزشٍٚٔخ ،ِٛالغ االٔزشٍٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.
Nuclear Physics - Definition, Applications & 

Nuclear Force 

 

 خطح تطىَش انًمشس انذساسٍ .12

 
 

 ػٓ طشٌك اػذاد رغبسة إضبفٍخ ٚ ادخبي اٌزؼٍٍُ االٌىزشًٚٔ ٚ ادخبي أعبٌٍت ششػ ؽذٌضخ
 
 

 

إجراء محاكاة برمجية 
لغرض حساب طاقة 

التفاعل النووي للبروتون 
 البروتون

والتقارير العلمية 
 والواجب البييت

7 2 
Matlab program. 

 

Geometric
al Reaction 

Cross-Section 
الهدف من التجربة هو 
إجراء محاكاة برمجية 

لغرض حساب العالقة بين 
مع مساحة  A العدد الكتلي
  المقطع العرضي الهندسية

σg 

Google 
classroom 

 
 

االمتحاانت 
االلكرتونية 

والتقارير العلمية 
 والواجب البييت



 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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 ٍخطظ ٍهاساخ اىَْهح

 َشخً وضغ اشاسج فٍ اىَشتؼاخ اىَقاتيح ىَخشخاخ اىرؼيٌ اىفشدَح ٍِ اىثشّاٍح اىخاضؼح ىيرقٌُُ

 ٍخشخاخ اىرؼيٌ اىَطيىتح ٍِ اىثشّاٍح 

اىغْح / 

 اىَغرىي
 اعٌ اىَقشس سٍض اىَقشس

 أعاعٍ

 أً اخرُاسٌ

 االهذاف اىَؼشفُح
االهذاف اىَهاساذُح 

 اىخاصح تاىثشّاٍح
االهذاف اىىخذاُّح 

 واىقَُُح

رأهُيُح اىَهاساخ اىؼاٍح واى

 اىَْقىىح

)اىَهاساخ األخشي اىَرؼيقح تقاتيُح 

 (اىرىظُف واىرطىس اىشخصٍ

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

 * * * * * * * * * * * * * * * * اعاعٍ IIاىنىُّاخ  9AS 40 اىشاتؼح
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 َّىرج وصف اىَقشس

 II اىنىُّاخىَادج  وصف اىَقشس

 صَذاُ خيفعيَاُ  .دأاىرذسَغٍ/ اعٌ 

َْىرج وصف اىَقشس ٍِ قثو ٍذسط اىَادج تاالعرفادج ٍِ اى هزا ****ٍالحظح هاٍح// ََيئ

  فقشاخ َّىرج اىىصف االمادٍََ اىَىحذ ىيقغٌ

 

 عبِؼخ ثغذاد اىَؤعغح اىرؼيَُُح .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ / لسُ اٌفٍه ٚاٌفعبء / اىَشمض ؼيٍَاىقغٌ اى .2

 II  /9AS 40 اىنىُّاخ اعٌ / سٍض اىَقشس .3

 اىنرشوٍّ حضىسٌ + أشناه اىحضىس اىَراحح .4

 2121-2119 ىثاٍّااىفصو اىذساعٍ  اىفصو / اىغْح .5

 عاػح  31 )اىنيٍ(ػذد اىغاػاخ اىذساعُح  .6

 1/11/2121 ذاسَخ إػذاد هزا اىىصف  .7

 أهذاف اىَقشس .8

٘ٛ اٌجبؽش اٌّزخصص فٟ ػٍُ )  (cosmologisteاٌفشٔس١خ )) (Cosmologistأٚ ػبٌُ اٌىْٛ )ثبإلٔغ١ٍض٠خ عالم كونيات

ٌزٞ ٠شوض ػٍٝ ثؾٛس أصً ٚٔشأح ٚربس٠خ ١٘ٚىً ِٚؾز٠ٛبد ٚرطٛس اٌىْٛ، ٚدساسخ اٌج١ٕخ اٌٛاسؼخ إٌطبق ا .اٌى١ٔٛبد

٠ٚزفبػً ِؼٗ. ٠ٚٙزُ ػبٌُ اٌى١ٔٛبد ثبإلظبفخ إٌٝ اإلعبثخ  اإلٔسبْ ثٌٍٗفعبء اٌىٟٛٔ.ثىً ِب ف١ٗ ِٓ ِبدح ٚغبلخ وّىبْ ٠ؼ١ش 

ِٚب إٌٝ رٌه، ٚػالٚح ػٍٝ رٌه  اٌضمٛة اٌسٛداء ػٓ األسئٍخ األسبس١خ ؽٛي ث١ٕخ اٌىْٛ ٚٔشأرٗ ٚرشىٍٗ ٚرطٛسٖ. وذساسخ

٠سؼٝ ػبٌُ اٌى١ٔٛبد إٌٝ ِؾبٌٚخ اٌزٕجؤ ثطش٠مخ ٔٙب٠خ اٌىْٛ ِٚسبسٖ، ِٓ خالي "ػٍُ ِسزمج١ٍبد وٟٛٔ" ثطشق 

 .١ّخ ِؾعخ"س٠بظ١خ/ف١ض٠بئ١خ" ػٍ

ٔظش٠خ إٌسج١خ  ٚرشرجػ ثؾٛس اٌؼٍّبء ؽٛي دٚس اٌغبرث١خ فٟ اٌىْٛ، ومٛح ِؤصشح ػٍٝ خبص١خ اٌىْٛ وىً، ٚرؼزجش

أل٠ٕشزب٠ٓ وأفعً ٔظش٠خ ِمذِخ فٟ ػٍُ اٌغبرث١خ إٌٝ ؽذٚد ا١ٌَٛ، ٌٚٙزا ٠ؼزجش عضء وج١ش ِٓ ثؾٛس ػٍّبء اٌفٍه  اٌؼبِخ

اٌف١ض٠بء  أٚ ػبٌُ ػبٌُ فٍه . ٚػبدح ِب ٠زخصص فٟ ػٍُ اٌى١ٔٛبدٚاٌىْٛ أػّبي ػٍٝ رطج١ك ٔظش٠خ أ٠ٕشز١ٓ ػٍٝ اٌىْٛ

ِٚب إٌٝ رٌه..  "بد فٟ ػٍُ اٌى١ٔٛبدوف١ض٠بء اٌغس١ّ "اٌز٠ٓ رىْٛ رخصصبرُٙ فٟ اٌطبلخ اٌؼب١ٌخ، ٚاٌغس١ّبد األ١ٌٚخ اٌفٍى١خ

 .ػٍُ اٌى١ٔٛبد لجً أْ رزّذد ثؾٛصُٙ إٌٝ

 

 

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/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A8_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A8_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 وطشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ واىرقٌُُ اىَقشسٍخشخاخ  .9

  االهذاف اىَؼشفُح -أ
فُضَاء ٌ ياىخاصح تؼ واىْظشَاخ ئ واألعظ اىؼيَُحاىَؼشفح واىفهٌ ىيَثاد يثح ٍِ اىحصىه ػيًطذَنُِ اى -1أ

 اىنىُّاخ اىحذَثح

 .اىنىُّاخيَىاضُغ اىؼيَُح اىحذَثح واىَرقذٍح فٍ اخرصاص ىفهٌ  يثح ٍِ اىحصىه ػيًطذَنُِ اى -2أ

 .اىنىُّاخػيٌ واىَؼادالخ اىخاصح تذساعح  حاىشَاضُىألعظ ػيً فهٌ ذَنُِ اىطيثح ٍِ اىحصىه  -3أ

ػيٌ اىنىُ وّشىء وذطىساىَدشاخ واىْدىً ٍادج ٍاتُِ اىْدىً واىغاصاخ  اُ َغرطُغ اىطاىة اىرؼشف ػيً -4أ

واىرفاػالخ اىْىوَح فٍ تُْح اىنىُ االعاعُح وٍؼشفح وادساك اىْظشَاخ واىقىاُِّ  واىَدشاخ واالذشتح اىنىُّح 

 اىرٍ وضؼد ػيً هزا االعاط اىؼيٍَ اىفشَذ

 
  االهذاف اىَهاساذُح اىخاصح تاىَقشس  -ب 

 اىطيثح ٍهاساخ ػيَُح ذخصصُح ّظشَح وػَيُحاػطاء  -1ب

 تاىداّة اىْظشٌ واىؼَيٍ  رحيُواىرفنُش واىطيثح ٍهاساخ اىاػطاء  -2ب

اىفيل  فُضَاء  اخرصاصخثشاخ ّظشَح وذطىَش ٍهاساخ اىرؼيٌُ فٍ ػيً ذَنُِ اىطيثح ٍِ اىحصىه  -3ب

 .واىفضاء

واىَؼيَاخ اىفينُح  اىَؼاٍالخ تؼض تحغاب اىخاصحٍهاساخ اىؼَيُاخ  اىحغاتُح  ػيً اىطيثح ذذسَة -4ب

 ىيذساعح اىالصٍح واىفُضَائُح

 

 طشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ      

( ثٛاسطخ Power Pointِٓ خالي اٌسجٛسح اٌج١عبء ٚاسزخذاَ ) رٛظ١ؼ ٚششػ اٌّٛاد اٌذساس١خ .1

 ( LCD( ٚ )Data Showشبشبد )

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

  ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ اٌؼ١ٍّخبد ِطبٌجخ اٌطالة ثض٠بسح اٌّىزج .3

 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِٓ خالي رشغ١ؼُٙ ػٍٝ ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخٚدػُ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٌ ٚرٛع١ٗ رؾس١ٓ .4

ٚاالسزشسبي ثبٌّٛاظ١غ ِٓ ؽ١ش اٌصؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب  اٌششػ اٌّجسػ ٚاٌّزسٍسً ٌٍّٛظٛع ٔظش٠ب   .5

 ِٕٚٙب ػٍٝ سج١ً اٌّضبي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبسجخ ٌٙزا اٌغشض ال٠صبي اٌفىشح ثشىً ٚاظؼ
رشعّخ اٌّٛاظ١غ ٚ اٌّفشداد إٌظش٠خ اٌخبصخ ثّٛاد اٌمسُ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزٕٛػخ ٚو١ف ٠ّىٓ رؾ٠ًٛ ثؼط  .6

 راد فبئذح ػ١ٍّخ ٚرؼ١ٍّخ وج١شح اٌّؼبٌغبد اٌٝ ثشاِظ ؽبسٛث١خ

 طشائق اىرقٌُُ      

 غشػ االسئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح  .1
 اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼQuizٍّٟاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمص١شح ) .3

ٚظغ ِسبئً ِزٕٛػخ فٟ ٔٙب٠خ وً فصً ٌزم٠ٛخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼٍّٟ اٌصؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد  .4
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 راد اٌصٍخ ثبٌّٛظٛع ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌش٠بظ١خ
 االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ )راد االسئٍخ اٌّزٕٛػخ ٚاٌخ١بساد اٌّزؼذدح( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ .5

 إٌٙبئ١خ . االِزؾبٔبد اٌفص١ٍخ 6

 

 
 االهذاف اىىخذاُّح واىقَُُح -ج

 ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ  ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخ -1ط

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

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙظ اٌؾفع اٌزم١ٍذٞ -3ط

 س١غ االفك اٌّؼشفٟ ٌٍطٍجخرط٠ٛش ِٙبساد اٌجؾش فٟ االٔزش١ٔذ ٌزٛ -4ط

 رط٠ٛش االفىبس االثذاػ١خ ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ِٓ خالي اسزخذاَ اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -5ط

 اٌّضبٌٟ اٌغ١ذصمً شخص١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزسبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌسٍٛن   -6ط

وً  ػاللبرٗ ِغ صِالئٗ ٔؾٛ األفعً ثؾ١ش ٠زصشف دائّب" ثأِبٔخ ٚ أخالق فٟٚرط٠ٛش لذسح اٌطبٌت  -7ط

 رؼبِالرٗ اصٕبء اٌزٛاعذ فٟ اٌغبِؼخ ٚثؼذ٘ب

ثبٌٕسجخ الخزصبصٗ ِٚذٜ االسزفبدح ِٕٙب اٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء اٌذساسخ رؼش٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌّبدح  -8ط

 ثؼذ اٌزخشطٌّشؽٍخ ِب 

  

 طشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ   

 اٌش٠بظ١خخالي اٌّؾبظشح اٚ اٌّخزجش ٌؾً اٌّسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبظشاٌشف١ٙخ غشػ ِغّٛػخ ِٓ االسئٍخ  .2

 رزطٍت رفس١شاد رار١خ ثطشق ػ١ٍّخِزٕٛػخ ثبٌغبٔت إٌظشٞ ػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ أ .3

 اٌزؼبْٚ سٚػ رؼض٠ض أٚ اٌؼٍُ ٔؼّخ رمذ٠ش أٚ اإلخٛح ثشٚػ ٌالٌزضاَ اٌطٍجخ ٌزشغ١غ اٌزٛظ١ؾ١خ األِضٍخ ظشة .4

 .ثبٌٕفس صمزٗ ٌزؼض٠ض ٌضِالئٗ ٛاعت اٌ ِٓ ثس١ػ عضء ثششػ ثبٌم١بَ ٌٍطبٌت خفشص أػطبء. 5

 

 طشائق اىرقٌُُ    

 ( ػٓ غش٠ك اسئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد رزطٍت ِٙبسح ػ١ٍّخQuiz. اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ رؾش٠ش٠خ لص١شح )1

 . اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ شف١ٙخ ثأسئٍخ ػ١ٍّخ ِزٕٛػخ 2

 . رم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌشبغبد ا١ِٛ١ٌخ ٌٍطٍجخ3

 . رم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخصص١خ ثغبٔج١ٙب إٌظشٞ ٚاٌؼ4ٍّٟ

 ص١خ ِٕٚبلشزٙب. رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رى١ٍفُٙ ثؼًّ سّٕبساد ػ١ٍّخ رخص5

 . رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚفص١ٍخ6

 . عؼً اٌطٍجخ ٠شاعؼْٛ اٌّىزجخ ٌالغالع ػٍٝ اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ اٌؼ١ٍّخ راد اٌصٍخ ثّٛظٛػبد اٌّبدح7

 
 اىشخصٍ (.اىَْقىىح ) اىَهاساخ األخشي اىَرؼيقح تقاتيُح اىرىظُف واىرطىس اىرأهُيُح اىَهاساخ  اىؼاٍح و -د 

 رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ  -1د

اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ سٛاء فٟ اٌغٛأت إٌظش٠خ اٚ اٌؼ١ٍّخ ِّٚٙب رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚ  -2د

 وبٔذ اٌظشٚف لبس١خ ٚصؼجخ ٚػس١شح

 بّ٘خ فٟ خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذٌٍّسرط٠ٛش شخص١خ اٌطٍجخ ِٓ ؽ١ش دفؼُٙ ٔؾٛ اٌزفى١ش اٌشص١ٓ اٌخالق  -3د

 اٚ اٌؼٕىجٛر١خ، اٌّصبدس اٌشجىخ فٟ ثبٌجؾش اٌزمبس٠ش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ ٌىً ِؾذدح ِٛاظ١غ رٛص٠غ -4د
 اٌّؼزّذح اٌجؾٛس ص١بغخ اسس ٚفك ص١بغزٗ ٚ اٌّىزجخ

 اٌمذسح ػٍٝ أداسح ٚرمس١ُ اٌٛلذ ٚاٌجشاِظ ٚاٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛظٛع -5د

رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ االسزفبدح ِٓ ِؼشفزٗ ٚفّٙٗ ٌٍّٕٙظ فٟ ػ١ٍّخ رؾس١ٓ ٚرط٠ٛش ٚرأ١ً٘ ِؼٍِٛبد  -6د
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 رخصصٗ اٌؼٍّٟاٌطبٌت الغشاض اٌزط٠ٛش اٌشخصٟ ثؼذ اٌزخشط ظّٓ 

 اٌؼ١ٍّخ  ٌزط٠ٛش اِىبٔبرُٙ رٕج١ٗ اٌطالة ػٍٝ االخطبء اٌّٛعٛدح فٟ اعبثبرُٙ  اٌشف٠ٛخ ِٕٚبلشزٙب -7د

 اٌّٙبساد اٌزار١خ الػذاد اٌطبٌت الغشاض اٌزٛظ١ف رشغ١غ -8د
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 تُْح اىَقشس .11
 Cosmology I/ اٍّثاىفصو  اى

 2اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ / ػذد اٌسبػبد إٌظشٞ 

 طشَقح اىرقٌُُ طشَقح اىرؼيٌُ اعٌ اىىحذج / أو اىَىضىع ٍخشخاخ اىرؼيٌ اىَطيىتح اىغاػاخ األعثىع

1 

2 
 

The nature of 

galaxies 

 Introduction and 

formation of  Stars 

and galaxies 

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

2 

2 

The nature of 

galaxies 
Hubble constant  اٌج١عبء اٌسجٛسح

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

3 

2 

The nature of 

galaxies 
Newtonian of 

universe  
اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

 ٚ(Data 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

4 

2 

The nature of 

galaxies 
The cosmic 

Microwave 

background 

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

5 

2 

The nature of 

galaxies 
The structure of the 

universe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد
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6 

2 

Galactic evaluation Quasars and black 

hole 
اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

7 

2 

Galactic evaluation The cosmological 

principle  

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 (االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

8 

2 Cosmology  II First Exam 

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ) ثٛاسطخ

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

9 

2 

Galactic evaluation Model of the universe 

 

 

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

10 

2 

Galactic evaluation Density and 

Deceleration 

parameters  

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

11 

2 

Galactic evaluation Angular diameter 

distance,luminosity 

distance and red shift 

 

 

 

 

 

 

 

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد
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 اىثُْح اىرحرُح  .11

 Bradley W. , carroll,A.Ostlie“An introduction to-1 اٌّطٍٛثخاٌىزت اٌّمشسح  -1

Modren galactic Astrophysics and cosmology)”, 2007. 

2-John W.,Sons Ltd,”An introduction to Modren 

Cosmology”USA,2003 

 

 

  ,"Kutner M. L., "Astronomy A Physical Perspective -1 اٌّشاعغ اٌشئ١س١خ )اٌّصبدس( -2

J.Wiley & Sons Inc., New York, 1987. 

 
 

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....(

1- J. Bennett, M. Donahue, N. Schneider and M. Voit, 

“The Cosmic Perspective”, Eight Edition, PEARSON, 

United States of America, 2017. 

2-chandra data analysis observation/NASA 

12 

2 

The structure of the 

universe  

Observation of 

cosmology 
اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

13 

2 

The structure of the 

universe 

The friedmann 

equation 
اٌسجٛسح اٌج١عبء 
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Extragalactic distance Geometry of 

gravitational lensing 
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ٚاٌزؼ١ٍُ 
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االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 
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Astrophysics Data System 

 

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

 ،.....اٌخ.

ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ  اٌّٛصٛلخ ثٙب  ٌٍغضء إٌظشٞ  االٌىزش١ٔٚخ  اٌّشاعغ اسزخذاَ 

 (.NEDِٓ ظّٕٙب اٌّٛلغ اٌؼٍّٟ اٌىج١ش اٌزبثغ ٌٛوبٌخ ٔبسب اٌفعبئ١خ )
https://ned.ipac.caltech.edu 
https://ui.adsabs.harvard.edu 
Arxiv.org 
 

 

 خطح ذطىَش اىَقشس اىذساعٍ .12

االغالع ٚاالسزخذاَ اٌّسزّش ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاسزخشاط اٌىزت االٌىزش١ٔٚخ اٌشص١ٕخ  -1

ٚاٌؾذ٠ضخ ٚرؾذ٠ش اٌّفشداد ٚاٌّمشساد س٠ٕٛب ثّب ٠عّٓ ِٛاوجخ اٌزطٛس اٌىج١شاٌؾبصً  

 (.Cosmologyٚػٍُ ف١ض٠بء فٍه ) اٌى١ٔٛبد ػٍُ فٟ 

ٔبسب اٌفعبئ١خ ٚثؼط اٌّٛالغ ٚوبٌخ اُ٘ ٚوبالد اٌفعبئ١خ اٌؼب١ٌّخ ٚثبالخص  ِزبثؼخ -2

ٚاالؽذاس اٌفٍى١خ  ٚاٌج١بٔبد الخز اخش اٌّؼٍِٛبد( Chandra)))اٌؼ١ٍّخ اٌفٍى١خ اٌّشٙٛسح

 .اٌى١ٔٛخٚاٌؾصٛي ػٍٝ ِصبدس  راد اٌصٍخ ثبٌّٛظٛع
 
 

 

https://ned.ipac.caltech.edu/
https://ui.adsabs.harvard.edu/
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 ٍخطظ ٍهاساخ اىَْهح

 َشخً وضغ اشاسج فٍ اىَشتؼاخ اىَقاتيح ىَخشخاخ اىرؼيٌ اىفشدَح ٍِ اىثشّاٍح اىخاضؼح ىيرقٌُُ

 ٍخشخاخ اىرؼيٌ اىَطيىتح ٍِ اىثشّاٍح 

اىغْح / 

 اىَغرىي
 اعٌ اىَقشس سٍض اىَقشس

 أعاعٍ

 أً اخرُاسٌ

 االهذاف اىَؼشفُح
االهذاف اىَهاساذُح 

 اىخاصح تاىثشّاٍح
االهذاف اىىخذاُّح 

 واىقَُُح

رأهُيُح اىَهاساخ اىؼاٍح واى

 اىَْقىىح

)اىَهاساخ األخشي اىَرؼيقح تقاتيُح 

 (اىرىظُف واىرطىس اىشخصٍ

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

 * * * * * * * * * * * * * * * * اعاعٍ Iاىنىُّاخ  9AS 40 اىشاتؼح
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 َّىرج وصف اىَقشس

 I اىنىُّاخىَادج  وصف اىَقشس

 صَذاُ خيفعيَاُ  .دأاىرذسَغٍ/ اعٌ 

َْىرج وصف اىَقشس ٍِ قثو ٍذسط اىَادج تاالعرفادج ٍِ اى هزا ****ٍالحظح هاٍح// ََيئ

  فقشاخ َّىرج اىىصف االمادٍََ اىَىحذ ىيقغٌ

 

 عبِؼخ ثغذاد اىَؤعغح اىرؼيَُُح .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ / لسُ اٌفٍه ٚاٌفعبء / اىَشمض ؼيٍَاىقغٌ اى .2

 I  /9AS 40 اىنىُّاخ اعٌ / سٍض اىَقشس .3

 اىنرشوٍّ حضىسٌ + أشناه اىحضىس اىَراحح .4

 2121-2119اىفصو اىذساعٍ االوه  اىفصو / اىغْح .5

 عاػح  31 )اىنيٍ(ػذد اىغاػاخ اىذساعُح  .6

 1/11/2121 ذاسَخ إػذاد هزا اىىصف  .7

 أهذاف اىَقشس .8

٘ٛ اٌجبؽش اٌّزخصص فٟ ػٍُ )  (cosmologisteاٌفشٔس١خ )) (Cosmologistأٚ ػبٌُ اٌىْٛ )ثبإلٔغ١ٍض٠خ كونيات عالم

ٌزٞ ٠شوض ػٍٝ ثؾٛس أصً ٚٔشأح ٚربس٠خ ١٘ٚىً ِٚؾز٠ٛبد ٚرطٛس اٌىْٛ، ٚدساسخ اٌج١ٕخ اٌٛاسؼخ إٌطبق ا .اٌى١ٔٛبد

٠ٚزفبػً ِؼٗ. ٠ٚٙزُ ػبٌُ اٌى١ٔٛبد ثبإلظبفخ إٌٝ اإلعبثخ  اإلٔسبْ ٌٍفعبء اٌىٟٛٔ.ثىً ِب ف١ٗ ِٓ ِبدح ٚغبلخ وّىبْ ٠ؼ١ش ثٗ

ِٚب إٌٝ رٌه، ٚػالٚح ػٍٝ رٌه  اٌضمٛة اٌسٛداء ػٓ األسئٍخ األسبس١خ ؽٛي ث١ٕخ اٌىْٛ ٚٔشأرٗ ٚرشىٍٗ ٚرطٛسٖ. وذساسخ

٠سؼٝ ػبٌُ اٌى١ٔٛبد إٌٝ ِؾبٌٚخ اٌزٕجؤ ثطش٠مخ ٔٙب٠خ اٌىْٛ ِٚسبسٖ، ِٓ خالي "ػٍُ ِسزمج١ٍبد وٟٛٔ" ثطشق 

 .ِؾعخ"س٠بظ١خ/ف١ض٠بئ١خ" ػ١ٍّخ 

ٔظش٠خ إٌسج١خ  ٚرشرجػ ثؾٛس اٌؼٍّبء ؽٛي دٚس اٌغبرث١خ فٟ اٌىْٛ، ومٛح ِؤصشح ػٍٝ خبص١خ اٌىْٛ وىً، ٚرؼزجش

أل٠ٕشزب٠ٓ وأفعً ٔظش٠خ ِمذِخ فٟ ػٍُ اٌغبرث١خ إٌٝ ؽذٚد ا١ٌَٛ، ٌٚٙزا ٠ؼزجش عضء وج١ش ِٓ ثؾٛس ػٍّبء اٌفٍه  اٌؼبِخ

اٌف١ض٠بء  أٚ ػبٌُ ػبٌُ فٍه . ٚػبدح ِب ٠زخصص فٟ ػٍُ اٌى١ٔٛبدٚاٌىْٛ أػّبي ػٍٝ رطج١ك ٔظش٠خ أ٠ٕشز١ٓ ػٍٝ اٌىْٛ

ِٚب إٌٝ رٌه..  "بد فٟ ػٍُ اٌى١ٔٛبدوف١ض٠بء اٌغس١ّ "اٌز٠ٓ رىْٛ رخصصبرُٙ فٟ اٌطبلخ اٌؼب١ٌخ، ٚاٌغس١ّبد األ١ٌٚخ اٌفٍى١خ

 .ػٍُ اٌى١ٔٛبد لجً أْ رزّذد ثؾٛصُٙ إٌٝ

 

 

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/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A8_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A8_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 وطشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ واىرقٌُُ اىَقشسٍخشخاخ  .9

  االهذاف اىَؼشفُح -أ
فُضَاء ٌ ياىخاصح تؼ واىْظشَاخ ئ واألعظ اىؼيَُحاىَؼشفح واىفهٌ ىيَثاد يثح ٍِ اىحصىه ػيًطذَنُِ اى -1أ

 اىنىُّاخ اىحذَثح

 .اىنىُّاخيَىاضُغ اىؼيَُح اىحذَثح واىَرقذٍح فٍ اخرصاص ىفهٌ  يثح ٍِ اىحصىه ػيًطذَنُِ اى -2أ

 .اىنىُّاخػيٌ واىَؼادالخ اىخاصح تذساعح  حاىشَاضُىألعظ ػيً فهٌ ذَنُِ اىطيثح ٍِ اىحصىه  -3أ

ػيٌ اىنىُ وّشىء وذطىساىَدشاخ واىْدىً ٍادج ٍاتُِ اىْدىً واىغاصاخ  اُ َغرطُغ اىطاىة اىرؼشف ػيً -4أ

واىرفاػالخ اىْىوَح فٍ تُْح اىنىُ االعاعُح وٍؼشفح وادساك اىْظشَاخ واىقىاُِّ  واىَدشاخ واالذشتح اىنىُّح 

 اىرٍ وضؼد ػيً هزا االعاط اىؼيٍَ اىفشَذ

 
  االهذاف اىَهاساذُح اىخاصح تاىَقشس  -ب 

 اىطيثح ٍهاساخ ػيَُح ذخصصُح ّظشَح وػَيُحاػطاء  -1ب

 تاىداّة اىْظشٌ واىؼَيٍ  رحيُواىرفنُش واىطيثح ٍهاساخ اىاػطاء  -2ب

اىفيل  فُضَاء  اخرصاصخثشاخ ّظشَح وذطىَش ٍهاساخ اىرؼيٌُ فٍ ػيً ذَنُِ اىطيثح ٍِ اىحصىه  -3ب

 .واىفضاء

واىَؼيَاخ اىفينُح  اىَؼاٍالخ تؼض تحغاب اىخاصحٍهاساخ اىؼَيُاخ  اىحغاتُح  ػيً اىطيثح ذذسَة -4ب

 ىيذساعح اىالصٍح واىفُضَائُح

 

 طشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ      

( ثٛاسطخ Power Pointِٓ خالي اٌسجٛسح اٌج١عبء ٚاسزخذاَ ) رٛظ١ؼ ٚششػ اٌّٛاد اٌذساس١خ .1

 ( LCD( ٚ )Data Showشبشبد )

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

  ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ اٌؼ١ٍّخبد ِطبٌجخ اٌطالة ثض٠بسح اٌّىزج .3

 اٌّخزٍفخ ٍطٍجخ ِٓ خالي رشغ١ؼُٙ ػٍٝ ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخٚدػُ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٌ ٚرٛع١ٗ رؾس١ٓ .4

ٚاالسزشسبي ثبٌّٛاظ١غ ِٓ ؽ١ش اٌصؼٛثخ ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب  اٌششػ اٌّجسػ ٚاٌّزسٍسً ٌٍّٛظٛع ٔظش٠ب   .5

 ِٕٚٙب ػٍٝ سج١ً اٌّضبي ػًّ اٌف١ذ٠ٛ٘بد إٌّبسجخ ٌٙزا اٌغشض ال٠صبي اٌفىشح ثشىً ٚاظؼ
رشعّخ اٌّٛاظ١غ ٚ اٌّفشداد إٌظش٠خ اٌخبصخ ثّٛاد اٌمسُ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزٕٛػخ ٚو١ف ٠ّىٓ رؾ٠ًٛ ثؼط  .6

 راد فبئذح ػ١ٍّخ ٚرؼ١ٍّخ وج١شح اٌّؼبٌغبد اٌٝ ثشاِظ ؽبسٛث١خ

 طشائق اىرقٌُُ      

 غشػ االسئٍخ اٌشف١ٙخ اٌّجبششح  .1
 اٌزمبس٠شاٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 ( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼQuizٍّٟاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌمص١شح ) .3

ٚظغ ِسبئً ِزٕٛػخ فٟ ٔٙب٠خ وً فصً ٌزم٠ٛخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾً اٌؼٍّٟ اٌصؾ١ؼ ٚو١ف١خ اشزمبق اٌّؼبدالد  .4
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 راد اٌصٍخ ثبٌّٛظٛع ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌش٠بظ١خ
 االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ )راد االسئٍخ اٌّزٕٛػخ ٚاٌخ١بساد اٌّزؼذدح( فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ .5

 إٌٙبئ١خ . االِزؾبٔبد اٌفص١ٍخ 6

 

 
 االهذاف اىىخذاُّح واىقَُُح -ج

 ٚثزي اٌغٙٛد اٌّّىٕخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ االوبد١ّ٠خ  ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخ -1ط

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

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزفى١ش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌٙبدف ٚاالثزؼبد ػٓ ِٕٙظ اٌؾفع اٌزم١ٍذٞ -3ط

 س١غ االفك اٌّؼشفٟ ٌٍطٍجخرط٠ٛش ِٙبساد اٌجؾش فٟ االٔزش١ٔذ ٌزٛ -4ط

 رط٠ٛش االفىبس االثذاػ١خ ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ِٓ خالي اسزخذاَ اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -5ط

 اٌّضبٌٟ اٌغ١ذصمً شخص١خ اٌطبٌت ػٍٝ اوزسبة اٌم١ُ اٌغبِؼ١خ ٚاٌسٍٛن   -6ط

وً  ػاللبرٗ ِغ صِالئٗ ٔؾٛ األفعً ثؾ١ش ٠زصشف دائّب" ثأِبٔخ ٚ أخالق فٟٚرط٠ٛش لذسح اٌطبٌت  -7ط

 رؼبِالرٗ اصٕبء اٌزٛاعذ فٟ اٌغبِؼخ ٚثؼذ٘ب

ثبٌٕسجخ الخزصبصٗ ِٚذٜ االسزفبدح ِٕٙب اٌؼ١ٍّخ اٌّؼطبح ٌٗ اصٕبء اٌذساسخ رؼش٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ اٌّبدح  -8ط

 ثؼذ اٌزخشطٌّشؽٍخ ِب 

  

 طشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ   

 اٌش٠بظ١خخالي اٌّؾبظشح اٚ اٌّخزجش ٌؾً اٌّسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌطٍجخ ِشبسوخ  .1

 ح ٌزشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبظشاٌشف١ٙخ غشػ ِغّٛػخ ِٓ االسئٍخ  .2

 رزطٍت رفس١شاد رار١خ ثطشق ػ١ٍّخِزٕٛػخ ثبٌغبٔت إٌظشٞ ػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ أ .3

 اٌزؼبْٚ سٚػ رؼض٠ض أٚ اٌؼٍُ ٔؼّخ رمذ٠ش أٚ اإلخٛح ثشٚػ ٌالٌزضاَ اٌطٍجخ ٌزشغ١غ اٌزٛظ١ؾ١خ األِضٍخ ظشة .4

 .ثبٌٕفس صمزٗ ٌزؼض٠ض ٌضِالئٗ ٛاعت اٌ ِٓ ثس١ػ عضء ثششػ ثبٌم١بَ ٌٍطبٌت خفشص أػطبء. 5

 

 طشائق اىرقٌُُ    

 ( ػٓ غش٠ك اسئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد رزطٍت ِٙبسح ػ١ٍّخQuiz. اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ رؾش٠ش٠خ لص١شح )1

 . اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ شف١ٙخ ثأسئٍخ ػ١ٍّخ ِزٕٛػخ 2

 . رم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌشبغبد ا١ِٛ١ٌخ ٌٍطٍجخ3

 . رم١١ُ ٚاػطبء دسعبد ٌٍطٍجخ ِٓ خالي أغبص اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزخصص١خ ثغبٔج١ٙب إٌظشٞ ٚاٌؼ4ٍّٟ

 ص١خ ِٕٚبلشزٙب. رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي رى١ٍفُٙ ثؼًّ سّٕبساد ػ١ٍّخ رخص5

 . رم١١ُ اٌطٍجخ ِٓ خالي أعشاء اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚفص١ٍخ6

 . عؼً اٌطٍجخ ٠شاعؼْٛ اٌّىزجخ ٌالغالع ػٍٝ اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ اٌؼ١ٍّخ راد اٌصٍخ ثّٛظٛػبد اٌّبدح7

 
 اىشخصٍ (.اىَْقىىح ) اىَهاساخ األخشي اىَرؼيقح تقاتيُح اىرىظُف واىرطىس اىرأهُيُح اىَهاساخ  اىؼاٍح و -د 

 رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ  -1د

اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ سٛاء فٟ اٌغٛأت إٌظش٠خ اٚ اٌؼ١ٍّخ ِّٚٙب رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االٌزضاَ ٚ  -2د

 وبٔذ اٌظشٚف لبس١خ ٚصؼجخ ٚػس١شح

 بّ٘خ فٟ خذِخ ٚثٕبء اٌجٍذٌٍّسرط٠ٛش شخص١خ اٌطٍجخ ِٓ ؽ١ش دفؼُٙ ٔؾٛ اٌزفى١ش اٌشص١ٓ اٌخالق  -3د

 اٚ اٌؼٕىجٛر١خ، اٌّصبدس اٌشجىخ فٟ ثبٌجؾش اٌزمبس٠ش دالػذا اٌطٍجخ ِٓ ِغّٛػخ ٌىً ِؾذدح ِٛاظ١غ رٛص٠غ -4د
 اٌّؼزّذح اٌجؾٛس ص١بغخ اسس ٚفك ص١بغزٗ ٚ اٌّىزجخ

 اٌمذسح ػٍٝ أداسح ٚرمس١ُ اٌٛلذ ٚاٌجشاِظ ٚاٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛظٛع -5د

رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ االسزفبدح ِٓ ِؼشفزٗ ٚفّٙٗ ٌٍّٕٙظ فٟ ػ١ٍّخ رؾس١ٓ ٚرط٠ٛش ٚرأ١ً٘ ِؼٍِٛبد  -6د
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 رخصصٗ اٌؼٍّٟاٌطبٌت الغشاض اٌزط٠ٛش اٌشخصٟ ثؼذ اٌزخشط ظّٓ 

 اٌؼ١ٍّخ  ٌزط٠ٛش اِىبٔبرُٙ رٕج١ٗ اٌطالة ػٍٝ االخطبء اٌّٛعٛدح فٟ اعبثبرُٙ  اٌشف٠ٛخ ِٕٚبلشزٙب -7د

 اٌّٙبساد اٌزار١خ الػذاد اٌطبٌت الغشاض اٌزٛظ١ف رشغ١غ -8د
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 تُْح اىَقشس .11
 Cosmology Iاىفصو  االوه /

 2اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ / ػذد اٌسبػبد إٌظشٞ 

 طشَقح اىرقٌُُ طشَقح اىرؼيٌُ اعٌ اىىحذج / أو اىَىضىع ٍخشخاخ اىرؼيٌ اىَطيىتح اىغاػاخ األعثىع

1 

2 
 

Cosmological model  Hubble law  اٌسجٛسح اٌج١عبء

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

2 

2 

Cosmological model Expansion and red 

shift 
اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

3 

2 

Cosmological model Solving  the equations  اٌسجٛسح اٌج١عبء

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

4 

2 

Observation 

parameters 
The expansion rate  اٌسجٛسح اٌج١عبء

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

5 

2 

Observation 

parameters 
The deceleration 

prameters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد
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6 

2 

The inflationary 

universe 
 The Hot big bang  اٌسجٛسح اٌج١عبء

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

7 

2 

 Classic Cosmology    Light propagation 

and Red shift 

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 (االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

8 

2 Cosmology  I First Exam 

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

9 

2 

Structure in the 

universe 
The observed 

structure 
اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

10 

2 

Structure in the 

universe 

The origin of structure  اٌسجٛسح اٌج١عبء

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

11 

2 

Structure in the 

universe 

Types of stars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد
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 اىثُْح اىرحرُح  .11

 Bradley W. , Carroll,A.Ostlie“An introduction to-1 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1

Modren galactic Astrophysics and cosmology)”, 2007. 

2-John W.,Sons Ltd,”An introduction to Modren 

Cosmology”USA,2003 

 

  ,"Kutner M. L., "Astronomy A Physical Perspective -1 اٌّشاعغ اٌشئ١س١خ )اٌّصبدس( -2

J.Wiley & Sons Inc., New York, 1987. 

 
 

٠ٛصٝ ثٙب اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....(

1- J. Bennett, M. Donahue, N. Schneider and M. Voit, 

“The Cosmic Perspective”, Eight Edition, PEARSON, 

United States of America, 2017. 

2-chandra data analysis observation/NASA 

Astrophysics Data System 

12 

2 

Newtonian Gravity The acceleration 

equations 
اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

13 

2 

The expansion in the 

universe 

Theories of 

evaluations 
اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

ٚ (Data 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

14 
 

2 

The expansion in the 

universe 

Particles in the 

universe 

اٌسجٛسح اٌج١عبء 

ٚاسزخذاَ 

(Power 

Point ثٛاسطخ )

( LCDشبشبد )

( ٚData 

Show) 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

االِزؾبٔبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌى٠ٛضاد

15 

 

Cosmology  I Second Exam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االٍرحاّاخ 

 االىنرشوُّح
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االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ اٌّشاعغ  ( ة

 ،.....اٌخ.

ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ  اٌّٛصٛلخ ثٙب  ٌٍغضء إٌظشٞ  االٌىزش١ٔٚخ  اٌّشاعغ اسزخذاَ 

 (.NEDِٓ ظّٕٙب اٌّٛلغ اٌؼٍّٟ اٌىج١ش اٌزبثغ ٌٛوبٌخ ٔبسب اٌفعبئ١خ )
https://ned.ipac.caltech.edu 
https://ui.adsabs.harvard.edu 
Arxiv.org 
 

 

 خطح ذطىَش اىَقشس اىذساعٍ .12

االغالع ٚاالسزخذاَ اٌّسزّش ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاسزخشاط اٌىزت االٌىزش١ٔٚخ اٌشص١ٕخ  -1

ٚاٌؾذ٠ضخ ٚرؾذ٠ش اٌّفشداد ٚاٌّمشساد س٠ٕٛب ثّب ٠عّٓ ِٛاوجخ اٌزطٛس اٌىج١شاٌؾبصً  

 (.Cosmologyٚػٍُ ف١ض٠بء فٍه ) اٌى١ٔٛبد ػٍُ فٟ 

ٔبسب اٌفعبئ١خ ٚثؼط اٌّٛالغ ٚوبٌخ اُ٘ ٚوبالد اٌفعبئ١خ اٌؼب١ٌّخ ٚثبالخص  ِزبثؼخ -2

ٚاالؽذاس اٌفٍى١خ  ٚاٌج١بٔبد الخز اخش اٌّؼٍِٛبد( Chandra)))اٌؼ١ٍّخ اٌفٍى١خ اٌّشٙٛسح

 .اٌى١ٔٛخٚاٌؾصٛي ػٍٝ ِصبدس  راد اٌصٍخ ثبٌّٛظٛع
 
 

 

https://ned.ipac.caltech.edu/
https://ui.adsabs.harvard.edu/
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