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 معَز الفلو وعلوو الفطاء 

 دامعة آل البيت

 

0211/0212 
 

 

 و وعلوو الفطاءالفل عله  يف ارتطة الزصاعية لزصدة املادغتري

 )مغاص الضعالة(

 

 

 الفلو وعلوو الفطاء عله  املادغتري يف اعه الزصدة )بالعضبية(:

 M. Sc. in Astronomy and Space Science اعه الزصدة )باالجنليظية(:

 

 : مهوىات ارتطة –أ 

 مييح معَز الفلو وعلوو الفطاء رصدة املادغتري يف ختصصني: 

 عله الفلو -1

 علوو الفطاء -2

 
)مغاص الضعالة( يف نل مً الفلو وعلوو الفطاء عله تهوٌ ارتطة الزصاعية لزصدة املادغتري يف ت

 عاعة معتنزة موطعة على اليشو اآلتي: 33مً التدصصني 

 الغاعات املعتنزة ىوع املتطلــــــــب التغلغل

 18 دباصيةالتدصص اإلمتطلبات  أوال

 6 متطلبات التدصص االختياصية ثاىيًا

 9 صعالة املادغتري ًاثالج

 33 اجملنوع

 

 :ىظاو الرتقيه -ب

 

 صمظ املعَز:   -1

 املعَز الضمظ

 الفلو وعلوو الفطاء 10

 

 صمظ التدصص :  -0

 التدصص الضمظ

 عله الفلو 21

 علوو الفطاء 20

 

 صموط املوار: -3

1 1 24 21 10 

 املعَز التدصص املغتوى اجملال التغلغل
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 ختصص عله الفلو -1

 

 عاعة معتنزة( 15طلبات اإلدباصية )تامل - أ
 

 الغاعات اعه املارة صقه املارة

 املعتنزة 

  مياٍر البشح العلني اذتزيح  1211711

 )يف الفلو وعلوو الفطاء(

3 

 3 أعاعيات الفلو وعلوو الفطاء املتكزمة 1201711

 3 الفيظياء الفلهية   1201702

 3 تضنيب اليذوو 1201737

 3 فلهية والفطائيةالطضائل ال 1201774

 3 الفيظياء الضياضية 1202702

 

 :مما يلييته اختياصٍا و عاعات معتنزة(، 3بات االختياصية )تطلامل - ب

 

الغاعات  اعه املارة صقه املارة

 املعتنزة

 3 عله الهوٌ )الهوطمولوديا( 1201726

 3 تضنيب اجملضة واجملضات ارتاصدية 1201738

 3 عله الفلو الضاريوي 1201773

 3 فيظياء فلو الطاقة املضتفعة 1201775

 3 اذتلكة البشجية )عينياص( 1201779

 3 االعتؾعاص عً بعز وتكيياتُ 1202774

 

 عاعات معتنزة(. 9) (12111799) صعالة املادغتري -دـ

 

 عاعة. 33( = )أ+ب+دـ بال موار اعتزصانية زتنوع الغاعات املعتنزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 الفطاءعلوو ختصص  -0

 

 عاعة معتنزة( 15املتطلبات اإلدباصية ) - أ

 

 الغاعات اعه املارة صقه املارة

 املعتنزة 

 مياٍر البشح العلني اذتزيح  1211711

 )يف الفلو وعلوو الفطاء(

3 

 أعاعيات الفلو  1201711

 وعلوو الفطاء املتكزمة

3 

 3 الطضائل الفلهية والفطائية 1201774

 3 ضيةالفيظياء الضيا 1202702

 3 فيظياء الفطاء   1202751

 3 االعتؾعاص عً بعز وتكيياتُ 1202774

 

 

 يته اختياصٍا مما يلي:وعاعات معتنزة(،  3املتطلبات االختياصية ) - ب

 

 الغاعات اعه املارة صقه املارة

 املعتنزة 

 3 عله الفلو الضاريوي 1201773

 3 ديوريظيا األقناص الصياعية 1202775

 3 ار ادتوية باألقناص الصياعية األصص 1202776

 3 االتصاالت الفطائية 1202777

 3 اذتلكة البشجية )عينياص( 1201779

 

 

 عاعات معتنزة(. 6) (10212466) صعالة املادغتري -دـ

 

 عاعة. 33)أ+ب+دـ( =  زتنوع الغاعات املعتنزة بال موار اعتزصانية
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 توصيف املغاقات

 

 عاعات معتنزة( 3) ت الفلو وعلوو الفطاءأعاعيا 1201711

 Astronomy & Space Science املتطلب الغابل: ال يودز 

بعض ارتواص الفيظيائية للهوانب، مفاٍيه فلهيـة أعاعـية، مكزمـة يف امليهاىيهـا     

الغناوية، اذتضنات األصضية، مكزمة يف أىظنة اإلسزاثيات الغناوية، مبارئ أعاعـية يف  

لضصزية، مفاٍيه إؽعاعية أعاعية، بعض آليات اإلؽعاع، بعض التطبيكـات يف  فيظياء الفلو ا

فيظياء فلو اليذوو، الؾنػ نشالة رصاعية، مـزخل إ  علـه الفلـو اجملـضي وخـاصز اجملـضي،       

  مزخل إ  عله الهوٌ )الهوطمولوديا(.

 

 عاعات معتنزة( 3) الطضائل الفلهية والفطائية 1201774

 Techniques of Astronomy & Space Science  :املتطلب الغابل

أو  1201711

 متظامً

التلغــهوبات )املكاصيــب( وأىواعَــا، ســزور األصصــار الفلهيــة، أخطــاء األصصــار، الكياعــات  

الهَضوضوئية: طضم الضصز وأمجلة عليَا، األصصار الطيفية، تكيية اآللة املظودة بالؾـشية  

CCDلكواعز العضيطة، أىظنة الضاراص للتؾتت غـري  ، تكيية الهاؽفات، طضائل الضاريو سات ا

  الالمتدالف، األقناص الصياعية، وطضائل أخضى.

 

 عاعات معتنزة( 3) الفيظياء الفلهية 1201702

    Astrophysics  :1201711املتطلب الغابل 

ل معارلة االىتكال اإلؽعاعي وسلوهلا العامة، األغلفة ادتوية لليذوو وتطبيل معارلة االىتكـا 

اإلؽعاعي عليَا، الػالف ادتوي الضماري، معارلة عاٍا وتطبيكاتَـا، تػـريات رصدـات اذتـضاصة     

والطػط يف األغلفة ادتوية اليذنيـة، سغـابات خطـوال االىبعـاخ واالمتصـاص، سغـابات       

 الطيف املتصل، سغاب منوسز غالف دوي جنني.

 

 عاعات معتنزة( 3) تضنيب اليذوو 1201737

 Stellar Structure :1201702 املتطلب الغابل 

معارالت أعاعية لبـواطً اليذـوو، املنٍيـة الفريياليـة، سغـابات الطاقـة العنوميـة، األطـض         

الظميية، التشليل البعزي، معارالت اذتال وتطبيكاتَا، مصارص الطاقة اليذنية، اىتكال الطاقة 

 والزيياميها اذتضاصية، بياء منوسز صياضي لباطً اليذوو.

 

 عاعات معتنزة( 3) تضنيب اجملضة واجملضات ارتاصدية 1201738

 Galactic and Extragalactic Astronomy  :املتطلب الغابل

1201702 

اهليئات والرتانيب للنذضات العارية وغري العارية وتصييفَا، اجملـضات العاريـة وتصـييفَا،    

ة واألدـضاو ؽـبُ اليذنيـة    اجملضات العاريـة ومناسدـُ واملـارة املظلنـة فيَـا، اجملـضات اليؾـط       

)الهواطاصات(، املـارة البييذنيـة وخواصـَا، اجملـضات والوعـط ااـيط والتذنعـات اجملضيـة،         

نجافة الهتلة املتوعطة للنارة يف الهوٌ، عـزو االعـتكضاص ادتـاسبي والتهـويً اجملـضي      

 ومنٍية دييظ.
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 عاعات معتنزة( 3) عله الهوٌ )الهوطمولوديا(  1201726

 Cosmology  :1201702املتطلب الغابل 

مكزمة يف سغباٌ التيغوصات، اليغبية العامـة وميطلكاتَـا ومعـارالت اجملـال فيَـا، تطبيـل       

معارالت اجملال ألييؾتايً على مغتوى الهوٌ وسلول فضيزماٌ الهوىية، ىظضية االىفذاص 

الهوطمولـودي،   العظيه ومودظ تاصيذ الهوٌ، عله الهوٌ الضصزي، االىظياح حنو األمحـض 

قاىوٌ ٍابل، طضائل تكزيض ثابت ٍابل، أؽعة ارتلفية الهوىية، املارة املظلنة علـى الصـعيز   

 الهوىي، البيية واععة اليطام للهوٌ، الطاقة املظلنة وتغاصع توعع الهوٌ.

 

 عاعات معتنزة( 3) عله الفلو الضاريوي 1201773

 Radio Astronomy  :1201702 املتطلب الغابل /

1021441 

تعضيفات أعاعية، التلغهوبات الضاريوية، نواؽف األمواز الضاريوية، اإلؽـعاع اذتـضاصي،   

إؽعاع الغييهضوتضوٌ، مارة ما بني اليذوو، اليذوو الضاريوية، اجملـضات الضاريويـة، اليـوابض    

ــي، الهــوٌ الضاريــوي، اإلؽــعاع الضاريــوي مــً الؾــنػ     ــشصي وادتظيئ )البلغــاصات(، الػــاط ال

 انب واألقناص.والهو

 

 عاعات معتنزة( 3) فيظياء فلو الطاقة املضتفعة 1201775

 High-Energy Astrophysics  :1201702املتطلب الغابل /

1021441 

خواص األؽعة الغييية وأؽعة غاما، آليات تولز األؽعة الغييية وأؽعة غاما وتفاعالتَا مـع  

فــاعالت املــارة واملــارة املطــارة، ...(،  املــارة )تــكثري نومبتــوٌ العهغــي، إؽــعاع الهــبح، ت 

نواؽف األؽعة الغييية وأؽعة غاما وتلغـهوباتَا الفطـائية، طضائـل معادتـة البياىـات      

 الضصزية وحتليلَا، األدضاو الفلهية املضصورة باألؽعة الغييية وأؽعة غاما.

 

 ة(عاعات معتنز 3) مياٍر البشح العلني اذتزيح يف الفلو وعلوو الفطاء 1021422

 Scientific Research Methodology in 

Astronomy & Space Science 

املتطلب الغابل: ال 

 يودز

مودظ تاصيذ عله الفلو، مزخل إ  فلغفة العلوو ومفَـوو الجـوصات العلنيـة يف علـوو الفلـو      

والفيظيــاء، مبــارئ علــه امليطــل، طضائــل ميــاٍر البشــح يف علــوو الفلــو والفطــاء، تطبيكــات  

ة، تطبيكات باعتدزاو الطضم العزرية والنزتة اذتاعـوبية، اعـتعنال اإلىرتىـت يف    إسصائي

البشح عً البياىات الضصزية وعً البشوخ ااهنة، طضائل توثيـل املضادـع، أعـػ نتابـة     

 الوصقة العلنية واألطضوسة ادتامعية واملكالة العامة.

 

 عاعات معتنزة( 3) الفيظياء الضياضية  1202702

 Mathematical Physics املتطلب الغابل: ال يودز 

دن املتذَات واملصفوفات، عنليات صياضية على املتذَات، اإلسـزاثيات امليشييـة ، املـتػريات    

املضنبة وىظضية الباقي، املعارالت التفاضـلية، الـزوال ارتاصـة، التشـويالت التهامليـة، ،      

 املعارالت التهاملية، سغباٌ التػايضات.
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 عاعات معتنزة( 3) فيظياء الفطاء  1202751

 Space Physics  :1021411املتطلب الغابل /

1020420 

أعاعــيات فيظيــاء البالطمــا، الػــالف ادتــوي املتعــارل، فيظيــاء الػــالف املتــكيً )األيوىوعــفري(، 

 موصفولودية الػالف ادتوي، اىتؾاص األمواز الضاريوية، الضياح الؾنغية، الػالف املػياطيغـي 

)املاغيتوعفري( وأسظمة فاٌ ألً، معارلـة الـضاراص، الطضائـل الضاراصيـة، ، فيظيـاء الؾـفل الكطـ         

 وتضابط املاغيتوعفري واأليوىوعفري.

 

 عاعات معتنزة( 3) االعتؾعاص عً بعز وتكيياتُ 1202774

 Remote Sensing and Applications  :1020421املتطلب الغابل 

 

عية، الطيـف الهَضومػياطيغـي واالعتؾـعاص عـً بعـز، الهواؽـف       تعضيفات ومفاٍيه أعا

واجملغات، االعتؾعاص عً بعز يف اجملال امليهضوي، امليصـات، التصـويض باألقنـاص الصـياعية،     

التفغري الصوصي، التشليـل الضقنـي للصـوص، تهامـل البياىـات، ىظـاو املعلومـات ادتػضافيـة،         

 ختطيط املؾاصيع.

 

 عاعات معتنزة( 3) اص الصياعيةديوريظيا األقن 1202775

 Satellite Geodesy  :1201774املتطلب الغابل 

أىظنــة اإلســزاثيات املضدعيــةن الــظمًن اىتؾــاص اإلؽــاصاتن مغــكلة ادتغــننين االضــطضاب يف  

سضنة األقناص الصياعيةن حتزيز املزاصن مـزاصات األقنـاص الصـياعية وزتنوعاتَـان مفـاٍيه      

ية املغــتعنلة يف ادتيوريغــيان الطضائــل البصــضية يف حتزيــز أعاعــية يف األقنــاص الصــياع

االجتاٍاتن الطضائل املعتنزة على تكثري روبلضن أعاعيات ىظاو حتزيز املوقع العـاملي )دـي بـي    

إؼ(ن تكييات أخضى )حتزيز االصتفاعات بالليظص وبالضاراص، أقناص قياؼ اجملال ادتـاسبي، تكييـة   

 لة دزًا(.قياؼ التزاخل سات الكاعزة الطوي

 

 عاعات معتنزة( 3) األصصار ادتوية  باألقناص الصياعية 1202776

 Satellite Meteorology  :1202751املتطلب الغابل 

أعاعيات يف عله األصصار ادتويةن أعاعيات يف عله املياخن أعاعيات يف عله اايطاتن األقناص 

األصصـار ادتويـة وزتغـاتَان تكويـل     الصياعية ارتاصة باألصصار ادتوية ومـزاصاتَان أدَـظة   

الصــوص الفطــائية وتطبيكاتَــان اعــرتداع البــاصامرتات ادتيوفيظيائيــةن البــاصامرتات ادتويــة،  

 باصامرتات اليابغة واايطاتن تطبيكات للباصامرتات املؾتكة.

 

 عاعات معتنزة( 3) االتصاالت الفطائية 1202777

 Space Telecommunications 1202751بل: املتطلب الغا 

أىظنة االتصاالت ومعادتة اإلؽاصات الضقنيـةن أىظنـة االتصـاالت الفطـائيةن تهيولوديـا      

ااطة األصضيةن البح باعتدزاو أقناص االتصاالتن تطبيكات واجتاٍات سزيجة يف االتصاالت 

الفطــائية، أىظنــة االتصــاالت الفطــائية التؾــػيليةن ختطــيط الؾــبهات وإراصة أىظنــة   

 الفطائية. االتصاالت

 

 عاعات معتنزة( 3) اذتلكة البشجية )عينياص( 1201779

 Seminar املتطلب الغابل: ال يوز 

وٍي عباصة عً وصقة حبجية أو رصاعة حيطضٍا الطالـب سـول موضـوع معـني يف علـوو الفلـو       

والفطاء خالل فصل رصاعي واسز، وسلو بعز تيغيل مغبل مـع مـزصؼ املغـام. وبعـز أٌ يـته      

غدة مهتوبة مً البشح، يكوو الطالب بعضضُ أمـاو دتيـة متدصصـة مـً أعطـاء      تغليه ى

 اهليئة التزصيغية وتته مياقؾة اليتائر وتكييه أراء الطالب يف ٍشا البشح.

 


