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  الفيزياء الفلكية :مقرر مواصفات

i.  المقررعامة عن معلوماتGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 الفيزياء الفلكية

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الفصل الثاني  -الرابعالمستوى 

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 1+فيزياء عامة2و 1ثرياضيا

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 فيزياء سبكالوريو

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية و االنجليزية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفاتالمقررمعد)و( 

Prepared By 

 د. فؤاد غيالن 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

ii. وصف المقررCourse Description: 

إكساااااط ال الط مهارات القواوين و الم ادس ايساااااسااااية لعلل الفيزياء الفلكية لي  قها و  إلى المقرر هذا يهدف

يساااااا دمها لافساااااير اليواهر ال  يعية الكووية وينساااااط  ها الوااائ العددية للنقااع الفلكية من ا عاد وكا  وان ال 

كية ونيزيااية عن اكوين الويال وسااااااار  و اية وانديد مويعوا موها ن  الكون . نالمقرر يزود ال الط  مفاهيل نل

ووصاااف  الشااامسااا  و الو ول و اللقوط الساااوداء و الم رات و الماد  الداكوة   زمن عمر الكون  موذ اكوف ار الك ير

 ي ر  النال  .
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iii. م ر ات اعلل المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : ان على يادرا ال الط يكون سوف المقرر دراسةن م اكواهاء  عد

a1 –      وان م ر  درط الا اوة إندى  يوضااال القواوين الفلكية للويال الشااامسااا  و صاااااصااا  الفيزيااية

 مليارات الم رات ن  الكون وي ين   ان القواوين الفيزيااية ه  وفسها ن  ك  ار اء الكون

a2-  .يعرف اكوين الو ول ومكووات  اياها وينسط كالها و در ة نرار  اس نها واوصاف اي ارها 

b1-     قاء  و يفسااااار اساااااامرار  قاء الو ول نو  مركز الم ر  ويندد الاوزيم الكال  لم ر  درط الا اوة 

 الكواكط والويل الشمسية ن  مدارااها

b2 - ط اكضاااات الياهرية و القدور ومران  نيا  الو ول يو د المساانات إلى الو ول والم رات و ينسا

 ويندد اوواعها وينسط عمر ووصف ي ر الكون

d1 -    ينقل المعارف العلمية لحقائق الظواهر الفلكية والفيزيائية واالكتشااااااااواي الكودية الحليسة لالوماااااااائل المتا ة 

 والاكوولو ية

d2 -   االكتشافات الكونية الحديثةيظهر القدرة على التعلم باستمرار ومتابعة 

iv.  المقرر مم م ر ات الاعلل لل روامئ اعللم ر ات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes( 

 م ر ات الاعلل المقصود  من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

م ر ات الاعلل المقصود  من 
 ال روامئ

(Program Intended Learning 

Outcomes( 
a

1 
- 

يوضاااال القواوين الفلكية للويال الشاااامساااا  و صااااااصاااا  

كمااا ان م ر  درط الا اااوااة إناادى مليااارات  الفيزياااايااة 

الم رات ن  الكون ويشااااااارا   ان القواوين الفيزيااية ه  

 وفسها ن  ك  ار اء الكون

A1.  يوضح النظريات و القوانين و

 المبادئ الفلكية والفيزيائية

 

a
2 
– 

يعرف اكوين الو ول ومكووات  اياها وينساااااااط كالها و 

 در ة نرار  اس نها واوصاف اي ارها.

 

A2.  ان القواوين الفيزيااية ه   يوضح
 في كل ارجاء الكون  وفسها

b
1
– 

ويندد يفسااااااار اساااااااامرار  قاء الو ول نو  مركز الم ر  

 قاء الكواكط  و الاوزيم الكال  لم ر  درط الا اوة

 والويل الشمسية ن  مدارااها

 

 
B1.  يفسر يواهر اكوين الو ول

ويشرا مران  نيااها موذ 
 وكداها ناى ممااها

b
2 
- 

يو د المسانات إلى الو ول والم رات و ينسط  

اكضااات الياهرية و القدور ومران  نيا  الو ول 

 اوواعها وينسط عمر ووصف ي ر الكونويندد 

 

B2.  يحسب المسافات الى النجوم واضاتها

الظاهرية والمطلقة ويحدد المسافات البعيدة 

 للمجرات وعمر الكون 

d
1
- 

ينقااال المعاااارف العلمياااة لحقاااائق الظواهر الفلكياااة والفيزياااائياااة 

 واالكتشاواي الكودية الحليسة لالومائل المتا ة والتكنولوجية

 
D1.   يوق  المعارف العلمية لعلل

الفيزياء الفلكية شفوياً واكوولو ياً 
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 اسا دال اكوولو يا المعلومات 
 واكاصاكت 

d
2
- 

يظهر القدرة على التعلم باستتتتتتمرار ومتابعة االكتشتتتتتافات الكونية 

 الحديثة

 
D2.   يعم   شك   ماع  نعا  ويو ز

 المهمات ن  الويت المندد

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلممواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 :والتقويمالتعليم والتعلم(باستراتيجيةالمعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 
KnowledgeandUnderstandingCILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 التقويم استراتيجية
AssessmentStrategies 

a1-    يوضاال القواوين الفلكية للويال الشاامساا

كما ان  و صاااااااصااااا  الفيزيااية 

م ر  درط الا اوة إندى مليارات 

الم رات ن  الكون ويشااارا   ان 

القواوين الفيزيااية ه  وفسها ن  

 ك  ار اء الكون

 

المحاضرات 

التفاعلية 

العصف 

 الذهني

التكليفات و الواجبات 

كويز –  

اختبار نصف الفصل 

و نهاية الفصل 

يعرف اكوين الو ول ومكووااات  اااياهااا   -a2 نظري
وينساااط كالها و در ة نرار  اسااا نها 

 واوصاف اي ارها.

 

 التدريس والتقويم:    ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةتعلم المقرر) مخرجاتمواءمة ثانيا:
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
IntellectualSkillsCILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يفساار اسااامرار  قاء الو ول نو  مركز

الم ر  ويناااادد الاوزيم الكال  

 قاااااء  و لم ر  درط الا اااااوااااة

الكواكط والويل الشااااامساااااية ن  

 مدارااها
 

 

المحاضراي التفاعلية 

الحوار  – العصف الذهني

 و المناقشة

التكليفات و 

 –الواجبات 

 كويز

اختبار 

نصف 

الفصل و 

نهاية 

الفصل 

 نظري

b2-   المساااااانات إلى الو ول والم رات يو د

و ينسااط اكضااااات الياهرية و 

القااادور ومرانااا  نياااا  الو ول 

ويندد اوواعها وينساااااااط عمر 

 ووصف ي ر الكون
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

النظري  الجانبموضوعات  أوال: Theoretical Aspect 

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

 النظام الشمسي 1

  ال صااااااااااة الفلكيااة والفيزياااايااة للويااال
 الشمس 

  
  

2 4 
a 1,a 

2,b 1,b 
2, 

 النظام الشمسي 2

  ال صااااااااااة الفلكيااة والفيزياااايااة للويااال
 الشمس 

 ا  يقات و مساا  عددية وامارين 

  
  

4 8 
a 1,a 

2,b 1,b 
2, 

 النجوم  3

 اووا  الو ول   اكوين ومكووات الو ول   •
الى  مرانااا  نياااا  الو ول  المسااااااااااناااات•

الو ول القدور واكضااااااة والساااار  والكا  
واوصاف اكي ار والاصويف   ن  الاسلس  

 الرايس  وللون وال اية واكشعا 

2 4 
a 1,a 

2,b 1,b 
2, 

 

تدريس المهنية والعملية(باستراتيجيةالالمهارات مخرجات تعلم المقرر)مواءمة ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
AssessmentStrategies 

 

 والتقويم:التدريس ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
AssessmentStrategies 

d1-  ينقل المعارف العلمية لحقائق الظواهر الفلكية

والفيزيائية واالكتشاواي الكودية الحليسة 

 والتكنولوجية لالومائل المتا ة

المممممممممممحممممماضمممممممممممرات  

 التفاعلية

التعليم الذاتي   

 

 

تمكمممالميمب و اجمبمممات 

تمارين و  

d2-  يظهر القدرة على التعلم باستمرار ومتابعة

 االكتشافات الكونية الحديثة
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 المجرات 5
اوااوا  الااماا اارات وعااااددهااااا ناا  الااكااون   •

 المناويات  والاوزيم الكال  لها
• 

2 4 
a 1,a 

2,b 1,b 
2, 

6 
الثقوب 
 السوداء

 تكون الثقوب السوداء وخصائصها الفيزيائية •

• 
2 4 

a 1,a 
2,b 1,b 
2,d1,d2 

 الكون  7
المممادة الكونيممة المرئيممة والمظلمممة  زمن عمر •

 الكون ونصب قطرة 

• 

2 4 
a 1,a 

2,b 1,b 
2,d1,d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28  

 

 
 

   Practical Aspect العملي  الجانب ثانيا:موضوعات

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1      

2 
  
  

   

3 
  
  

   

4 •    

5      

6 
• 

  
   

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   === 

 :Teaching Strategiesالتدريساستراتيجيات 
 المناضر الافاعليةLectures 

 النواروالموايشةdiscussion 

  العصفالذهوBrainstorming 

 ناللمشكالت Problem solving 

  العروضالعمليةوالمناكاSimulation MethodPractical presentations& 

  الا  يقالعملPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهاموالاكاليفالمشروعااprojects 

  الاعلمالذااSelf-learning 

  الاعلمالاعاووCooperative Learning 
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 ا ادكل  راا يوالزمالء 

vi. والتكليفات االنشطةTasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليب /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليب 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 a1-d2 اس وعيا 10 نردي اكاليف موزلية 1

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة 

vii. الاعلل اقييلLearning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 

درجة ال

 Proportionةالنهائي

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
 %10 10 اس وعيا

a1-a2 
b1-b2 

 Quiz W4 5 5%( 1كوز) 2
a1-a2 
b1-b2 

3 
 اختبار نصب الفصل

Midterm Exam 
W8 20 %20 

a1-a2 
b1-b2 

 Quiz W10 5 %5( 2كوز) 4
a1-a2 
b1-b2 
d1-d2 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
- - - - 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W14 60 %60 

a1-a2 
b1-b2 
d1-d2 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 
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 كتالة المراجع للمقرر )امم المؤلف، منة النشر، امم الكتاب، دار النشر، للل النشر(.:  Learning Resourcesمصادر التعلم
 

 تزيد عن مرجعين( ) ال:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .1
•INTRODUCTORYASTRONOMYANDASTROPHYSICS 

BY     ZEILIK AND SMITH                             

 

•AN INTRODUCTION TO   

ASTRO PHYSICS   

By  Baidyanath Basu   

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2
 •                      علم الفلك العام 

السيل عوض    د.مصطفئ كمال محمود د. مروت  • 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
  عد الر و  للواال ال امعة يال كاا ة السياسة العامة للمقرر نيما ياعلع  اآلا :

 : Class Attendanceنضور الفعاليات الاعليمية سياسة 1

 % من المناضرات وينرل ن  نا  عدل الوناء  ذلك.75يلازل ال الط  نضور  -
يقدل اساااااذ المقرر اقريرا  نضاااور ولياط ال الط للقسااال وينرل ال الط من د و  اكمانان ن  نا  ا اوز  -

 % ويال ايرار النرمان من م لس القسل.25الغياط 

 :Tardyالنضور الماأ ر 2

ياد  إذا اأ ر ز  ولل الط نضور المناضر  إذا اأ ر لمد  ر م ساعة للالث مرات ن  الفص  الدراس  يسمل -
 المناضر . د و  يموم من اكلازالوعود عدل   عن لالث مرات ينذر شفويا من اسااذ المقرر

 :Exam Attendance/Punctualityضوا   اكمانان 3

 ( دييقة من  دء اكمانان 20ك يسمل لل الط د و  اكمانان الوهاا  إذا اأ ر مقدار ) -
 إذا اغيط ال الط عن اكمانان الوهاا  ا  ع اللواال ال اصة  ويال اكمانان ن  الكلية. -

 :Assignments & Projectsالاعييوات والمشاريم 4

 ضوا   اوفيذ الاكليفات واسليمها.و ويندد مواعيد اسليمها يندد اسااذ المقرر وو  الاعييوات ن   داية الفص  -
 ينرل من در ة الاكليف الذي اأ ر ن  اسليم . المنددموعد عوالإذا اأ ر ال الط ن  اسليل الاكليفات  -

 : Cheatingالغش 5

 كانة شؤون ال الط. علي  ن  نا  ل وت ييال ال الط  الغش ن  اكمانان الوصف  او الوهاا  ا  ع -
 ن  الاكليفات والمشاريم ينرل من الدر ة الم صصة للاكليف. الغش او الوق  ن  نا  ل وت ييال ال ال  -

 :Plagiarismاكوانا  6

 يداء اكمانان ويا ة عو  ا  ع الالانة ال اصة  ذلك  الطن  نالة و ود ش ة يوان  ش صية  -
 :Other policiesسياسات ا رى 7

 اسا دال المو اي  او مواعيد اسليل الاكليفات ..... الخاي سياسات ا رى مل   -
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(1اللغة اإلنجليزية )مقرر: 2021-2020العام الجامعي:   
 

 الفيزياء الفلكية:خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتب
Location&Telephone 

No. 
 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 الفيزياء الفلكية

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
CreditHours 

 CreditHoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2   2 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester 

 الفصل الثاني -الرابعالمستوى 

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 1+فيزياء عامة2و 1ثرياضيا

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بكالوريوس

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 االنجليزية -العربية

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

iii. وصف المقررCourse Description: 
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لفلكية لي  قها و اإكساااااط ال الط مهارات القواوين و الم ادس ايساااااسااااية لعلل الفيزياء  إلى المقرر هذا يهدف

 عاد وكا  وان ال ايساااااا دمها لافساااااير اليواهر ال  يعية الكووية وينساااااط  ها الوااائ العددية للنقااع الفلكية من 

ن اكوين الويال الط  مفاهيل نلكية ونيزيااية عوسااااااار  و اية وانديد مويعوا موها ن  الكون . نالمقرر يزود ال 

ووصاااف   ار الك يرالشااامسااا  و الو ول و اللقوط الساااوداء و الم رات و الماد  الداكوة   زمن عمر الكون  موذ اكوف

 ي ر  النال  .

 

iv.  م ر ات اعلل المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : ان على يادرا ال الط يكون سوف المقرر دراسةن م اكواهاء  عد

a1 –      وان م ر  درط الا اوة إندى  يوضاال القواوين الفلكية للويال الشاامساا  و صااااصاا  الفيزيااية

 مليارات الم رات ن  الكون ويشرا   ان القواوين الفيزيااية ه  وفسها ن  ك  ار اء الكون

a2-  .يعرف اكوين الو ول ومكووات  اياها وينسط كالها و در ة نرار  اس نها واوصاف اي ارها 

b1-     قاء  و يفساااار اسااااامرار  قاء الو ول نو  مركز الم ر  ويندد الاوزيم الكال  لم ر  درط الا اوة 

 الكواكط والويل الشمسية ن  مدارااها

b2 - ط اكضااات الياهرية و القدور ومران  نيا  الو ول يو د المسانات إلى الو ول والم رات و ينس

 ويندد اوواعها وينسط عمر ووصف ي ر الكون

d1 -    ينقل المعارف العلمية لحقائق الظواهر الفلكية والفيزيائية واالكتشاااااااواي الكودية الحليسة لالومااااااائل المتا ة 

 والاكوولو ية

d2 -   االكتشافات الكونية الحديثةيظهر القدرة على التعلم باستمرار ومتابعة 

 
  

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. H 

 النظام الشمسي 1
 والفيزيااية للويال الشمس  ال صااة الفلكية 
  

 2 اكو 

 2 اللاا  ال صااة الفلكية والفيزيااية للويال الشمس   النظام الشمسي 2

 2 اللالث ال صااة الفلكية والفيزيااية للويال الشمس  النظام الشمسي 3

 النجوم 4

 اووا  الو ول   اكوين ومكووات الو ول   
 • الو ول القدور واكضاااااة والسااار  مران  نيا  الو ول  المساااانة الى

والكا  واوصااف اكي ار والاصاويف      ن  الاسالسا  الرايسا  وللون 
 وال اية واكشعا 

 2 الرا م

 النجوم 5

 اووا  الو ول   اكوين ومكووات الو ول   
 •  مران  نيا  الو ول  المساااانة الى الو ول القدور واكضاااااة والسااار

والاصاويف      ن  الاسالسا  الرايسا  وللون والكا  واوصااف اكي ار 
 وال اية واكشعا 

 2 ال امس
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 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا:خطة تنفيذ الجانب العملي 

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1     

2     

3     

4 
  
  

  

5 

  

  

  

  

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   

 النجوم 6

 اووا  الو ول   اكوين ومكووات الو ول   
ر  مران  نيا  الو ول  المسااااااانة الى الو ول القدور واكضااااااااة والساااااا•

ال اية والكا  واوصاف اكي ار والاصويف   ن  الاسلس  الرايس  وللون و
 واكشعا 

 2 السادس

 النجوم 7

 اووا  الو ول   اكوين ومكووات الو ول   
مران  نيا  الو ول  المسااااااانة الى الو ول القدور واكضااااااااة والساااااار  •

والكا  واوصااااف اكي ار والاصاااويف      ن  الاسااالسااا  الرايسااا  وللون 
 وال اية واكشعا 

 2 السا م

 1 اللامن (نظري) اختبار نصب الفصل 8

 المجرات 9
 اووا  الم رات وعددها   المناويات  والاوزيم الكال  •
• 

 2 التاسع

 المجرات 10
 اووا  الم رات وعددها   المناويات  والاوزيم الكال  •
• 

 2 العاشر

 تكون الثقوب السوداء وخصائصه الفيزيائية الثقوب السوداء 11
الحادي 

 عشر
2 

 الفيزيائيةتكون الثقوب السوداء وخصائصه  والثقوب السوداء 12
الثاني 

 عشر
2 

 الكون 13
 المادة الكونية المرئية والمظلمة  زمن عمر الكون ونصب قطرة 

 
الثالث 

 عشر
2 

 مساا  وامارين على اللقوط السوداء تطبيقاي 14
الرابع 

 عشر
2 

 مساا  وامارين للم رات و الكون تطبيقاي 15
الخامس 

 عشر
2 

 اختبار دهائي 16
السادس 

 عشر
2 

األسابيع والساعات الفعليةعدد   
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 16 31 
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vi.  التدريساستراتيجياتTeaching Strategies: 

 Lecturesالمناضر الافاعلية -
 discussionالنواروالموايشة -

 Brainstormingالعصفالذهو  -

 Problem solving ناللمشكالت -

 &Simulation MethodPractical presentationsالعروضالعمليةوالمناكا  -

 Practical in computer Lab (Lab works)الا  يقالعمل  -

 projectsوالمهاموالاكاليفالمشروعاا -

 Self-learningالاعلمالذاا  -

 Cooperative Learningالاعلمالاعاوو  -

 ا ادكل  راا يوالزمالء -

 

 

VII والتكليفات.األنشطةTasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليب
Assignments 

نوع 

التكليب 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 اس وعيا 10 نردي اكاليف موزلية 1

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويمLearning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
 %10 10 اس وعيا

 Quiz W4 5 5%( 1كوز) 2

3 
 الفصلاختبار نصب 

Midterm Exam 
W8 20 %20 

 Quiz W10 5 %5( 2كوز) 4

 - - - اختبار نهاية الفصل )عملي( 5
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Final Exam (practical) 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W14 60 %60 

 % Total  100 100المجموع 

 

 

viii. مصادر التعلمLearning Resources  : النشر  اسم الكتاب  دار النشر  بلد النشر(.)اسم المؤلب  سنة 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .4
 
• 

• 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .5
• 

• 
 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 http://www. 

 http://www. 

 http://www. 

 http://www. 
 

 

 

 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
  عد الر و  للواال ال امعة يال كاا ة السياسة العامة للمقرر نيما ياعلع  اآلا :

 : Class Attendanceسياسة نضور الفعاليات الاعليمية  1

 % من المناضرات وينرل ن  نا  عدل الوناء  ذلك.75يلازل ال الط  نضور  -
ال الط للقسل وينرل ال الط من د و  اكمانان ن  نا  ا اوز يقدل اسااذ المقرر اقريرا  نضور ولياط  -

 % ويال ايرار النرمان من م لس القسل.25الغياط 

 :Tardyالنضور الماأ ر  2

إذا اأ ر   ولل الط نضااور المناضاار  إذا اأ ر لمد  ر م ساااعة للالث مرات ن  الفصاا  الدراساا  يساامل -
 المناضر . د و  يموم من اكلازالوعود عدل   المقررعن لالث مرات ينذر شفويا من اسااذ ياد  ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوا   اكمانان  3

 ( دييقة من  دء اكمانان 20ك يسمل لل الط د و  اكمانان الوهاا  إذا اأ ر مقدار ) -
 الكلية.إذا اغيط ال الط عن اكمانان الوهاا  ا  ع اللواال ال اصة  ويال اكمانان ن   -

 :Assignments & Projectsالاعييوات والمشاريم  4

ضاااااوا   اوفيذ الاكليفات و يندد اساااااااذ المقرر وو  الاعييوات ن   داية الفصااااا  ويندد مواعيد اساااااليمها -
 واسليمها.

 ينرل من در ة الاكليف الذي اأ ر ن  اسليم . المنددموعد عوالإذا اأ ر ال الط ن  اسليل الاكليفات  -

 : Cheatingالغش 5

 كانة شؤون ال الط. علي  ن  نا  ل وت ييال ال الط  الغش ن  اكمانان الوصف  او الوهاا  ا  ع -
 ن  الاكليفات والمشاريم ينرل من الدر ة الم صصة للاكليف. الغش او الوق  ن  نا  ل وت ييال ال الط  -

 :Plagiarismاكوانا   6

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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 ذلك يداء اكمانان ويا ة عو  ا  ع الالانة ال اصة   الطن  نالة و ود ش ة يوان  ش صية  -
 :Other policiesسياسات ا رى  7

 اي سياسات ا رى مل  اسا دال المو اي  او مواعيد اسليل الاكليفات ..... الخ -
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