
 
 

   1 الصفحة   

 نموذج وصف المقرر  

   

   وصف المقرر

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 

والبد من الربط بینھا وبین وصف . مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

  .البرنامج

   

  المؤسسة التعلیمیة .1  امعة دیالىج/كلیة العلوم

  المركز/ القسم العلمي   .2  قسم الفیزیاء   

  رمز المقرر/ اسم  .3 علم الفلك

  أشكال الحضور المتاحة .4  اسبوعي/ الزامي

  السنة/ الفصل  .5  سنوي

  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6  ساعة 60

  ف تاریخ إعداد ھذا الوص .7 2018/1/18 

  أھداف المقرر .8

المعلومات الضروریة الخاصة بمادة علم الفلك مما یؤھلھم لتكوین  بكافة یھدف المقررإلى تزوید الطالب

 .و عن مجرتنا درب التبانة,فكرة عن المجموعة الشمسیة و األجرام السماویة التابعة لھا 

  

  

  

  

  

   

   



 
 

   2 الصفحة   

   

 

  لتعلیم والتعلم والتقییممخرجات المقرر وطرائق ا  .10 

  األھداف المعرفیة   -أ

    فلكتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم لفیزیاء ال -1

 للمنظومة الشمسیة تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -2

 للخواص الفیزیائیة لكل كوكبتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -3

و حركة األجرام ( درب التبانة)ین الطلبة من الحصول على المعرفة و الفھم لمجرتنا تمك-4

 . فیھا السماویة

 .   األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 التذكر   ومھارات المعرفة  – 1

 مھارات التذكیر والتحلیل    - 2

  مھارات االستخدام والتطویر   - 3
   

  لتعلم طرائق التعلیم وا     

 طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة    -

 الشرح والتوضیح    -

 تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والطرق الریاضیة   -

تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة المسائل الریاضیة التي  تتطلب التفكیر  -

 والتحلیل   

ب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطل -

 لمواضیع محددة   

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة   -

 تكلیف الطلبة باعداد تقاریر تتعلق بالمقرر   -

 تطبیق المفاھیم النظریة في المسائل الفیزیائیة المختلفة    -

   

   

  

  طرائق التقییم      



 
 

   3 الصفحة   

   

 االختبارات النظریة   - 1

 التقاریر والدراسات   - 2

 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا      - 3

 درجات محددة بواجبات بیتیة     - 4

   

   

  

 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة    -ج

 المرتبطة بفیزیاء الفلكتمكین الطلبة من حل المسائل   -1

     اعداد تقاریر عن مواضیع علم الفلكین الطلبة من تمك -2

      

  طرائق التعلیم والتعلم     

   

 طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة    -

 الشرح والتوضیح    -

 تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والطرق الریاضیة   -

 شیة خالل المحاضرات لمناقشة المسائل الریاضیة التي  تتطلب التفكیر والتحلیل   تكوین مجموعات نقا -

     الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  -

 لمواضیع محددة   

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة   -

 اعداد تقاریر تتعلق بالمقرر  تكلیف الطلبة ب -

 تطبیق المفاھیم النظریة في المسائل الفیزیائیة المختلفة    -

   

   

  

  طرائق التقییم    



 
 

   4 الصفحة   

   

 االختبارات النظریة    - 1

 التقاریر والدراسات   - 2

 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا      - 3

 درجات محددة بواجبات بیتیة     - 4

   

   

   

  

 (.  المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ) مھارات العامة والتأھیلیة المنقولة ال  -د 

 الزیارات المیدانیة لجامعات وكلیات اخرى لالطالع على طرق تنفیذ وانجاز المقرر   -

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت     -

 شاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   الم -

 المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   5 الصفحة   

   بنیة المقرر .11 
 

أو / اسم الوحدة   طریقة التعلیم  طریقة التقییم

  الموضوع

  األسبوع  الساعات  مطلوبةمخرجات التعلم ال

امتحانات یومیة 

وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 

 االمتحانات 

 الشهریة

السبورة والداتا 

  شو 

بمقدمة  الطالب تعريف مقدمة عن علم الفلك

 عن علم الفلك

 2  1 

 
   

  
     

 والداتا السبورة   =  
  شو

نظام األحداثيات على القبة 

   السماوية

بالقبة السماوية  الطالب تعريف

 و نظام األحداثيات عليها

 

 2  2 

 والداتا السبورة   =  
  شو

 الطالب تعريف   الكويكبات النجمية
 بالكويكبات النجمية

 2  3 

 والداتا السبورة   =  
  شو

دوران محور )الترنح 

 (األرض

بالترنح  الطالب تعريف

 (دوران محور األرض)

 2  4 

 والداتا السبورة   =  
  وش

بوحدات  الطالب تعريف وحدات القياس الفلكية

 القياس الفلكية

 2  5 

 6  2    االول الشهري االمتحان      

 والداتا السبورة   =  
  شو

 الطالب تعريف    المنظومة الشمسية 
و  بالمنظومة الشمسية 

التابعة  األجرام السماوية

 لها

 2  7 

 والداتا السبورة   =  
  شو

بالشمس و  الطالب فتعري الشمس

  خواصها الفيزيائية 

 2   8 

 والداتا السبورة   =  
  شو

بالقمر و  الطالب تعريف   القمر

 خواصه الفيزيائية

 2   9 

تعریف الطالب بالخواص  الكواكب السيارة     

 الفیزیائیة لكل كوكب

 2   10 

 والداتا السبورة   =  
  شو

وند بقاعدة ب الطالب تعريف قاعدة بوند

لمعرفة أبعاد الكواكب 

 السيارة عن الشمس

 2   11 

 والداتا السبورة   =  
  شو

بأوصاف و  الطالب تعريف الشهب و النيازك

 خواص الشهب و النيازك

 2   12 



 
 

   6 الصفحة   

 والداتا السبورة   =  
  شو

بالفرضيات  الطالب تعريف أصل المنظومة الشمسية

التي توضع حول أصل 

 المنظومة الشمسية

 2   13 

 14   2  األمتحان الشهري الثاني      

السبورة و الداتا   =

 شو

تعريف الطالب بأقدار  أقدار النجوم

 النجوم
 2   15 

 والداتا السبورة   =  
  شو

بنورانية  الطالب تعريف   نورانية النجوم

مقدار الطاقة )النجوم

 (المنبعثة من النجم

 2   16 

 والداتا السبورة   =  
  شو

بحركة  الطالب تعريف   ة النجومحرك

 النجوم

 2   17 

 والداتا السبورة   =  
  شو

-مخطط هيرتزسبرانك

 رسل

بمخطط  الطالب تعريف

لدراسة   رسل-هيرتزسبرانك

 خواص النجوم

 2   18 

 والداتا السبورة   =  
  شو

 19   2   بعمر النجوم الطالب تعريف   عمر النجوم

      

 داتاوال السبورة   = 
 شو

تعريف الطالب بالنجوم  الثقوب السوداء

 (الثقوب السوداء)السوداء
 2   20 

 21   2  األمتحان الشهري الثالث     =  

 والداتا السبورة   =  
  شو

النجوم الثنائية و 

 المتعددة

بالنجوم  الطالب تعريف

 الثنائية و انواعها

 2   22 

 والداتا السبورة   =  
  شو

لثنائيات بعض أنواع ا

 الكسوفية

بأنواع  الطالب تعريف

 الثنائيات الكسوفية

 2   23 

 والداتا السبورة   =  
  شو

بالنجوم  الطالب تعريف النجوم المتغيرة

 المتغيرة

 2   24 

 والداتا السبورة   =  
  شو

النابضات أو 

 الخفاقات

بالنابضات أو  الطالب تعريف

  (البلسارات)الخفاقات 

 2   25 

 والداتا السبورة   =  
  شو

بمجرتنا  الطالب تعريف   (درب التبانة)مجرتنا 

و حركة (درب التبانة)

 األجرام السماوية فيها

 2   26 

 والداتا السبورة   =  
  شو

بالعناقيد  الطالب تعريف العناقيد النجمية

 النجمية

 2   27 



 
 

   7 الصفحة   

 والداتا السبورة   =  
  شو

ايجاد  بكيفية الطالب تعريف كتلة المجرة

 كتلة المجرة

 2   28 

 والداتا السبورة   =  
  شو

تعريف الطالب بالسدم و  السدم و وسط مابين النجوم

 وسط مابين النجوم
 2   29 

 30   2    الرابع الشهري االمتحان    

   

   

   

   

  البنیة التحتیة   .12  

 حمید .د/علم الفلك /ينالجزء الثا/فیزیاء الجو والفضاء      

 فیاض النجم.د/النعیميول مج         

 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

1- Astronomy Journey to the Cosmic Frontier, Fourth 

edition by John D. Fix, 2006 

2- Planetary Rings by Matthew S. Tiscareno, 2012 

3- Dusty Planetary Systems by Amaya Moro-Mart´ın, 

2012 

4- The physics of neutron stars by Alexander Y. 

Potekhin, 2011 

 (    المصادر)ـ المراجع الرئیسیة 2

1- Lectures on Astronomy, Astrophysics and 

Cosmology by Luis A Anchordoqui, 2007. 

 

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا              

  ....  (,التقاریر , المجالت العلمیة ) 

 

  http:WWW.Universetoday.com 

  http:WWW.space.com 

 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة

....  

     



 
 

   8 الصفحة   

   

  خطة تطویر المقرر الدراسي   .13 

     

 .  مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم اإللمام بكل ما ھو •

 .  االستفادة من مستجدات نتائج  البحوث العلمیة في الطرق الریاضیة في الفیزیاء •

 .    تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

   

   

  

   


