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الن�شأة:  

أنيشء القسم عام 1400ه�  , وبدأت برامج الدراسات العليا عام 1425ه� .

الدرجات العلمية:   

• ماجستري باملقررات الدراسية والرسالة	

• دكتوراة بالرسالة وبعض املقررات	

ماجستير علوم الفلك والفضاء
باملقررات الدراسية والرسالة

متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف العلوم :

للحصول عىل درجة املاجستري يف قسم العلوم الفلكية يجب أن يكمل الطالب 
ما ال يقل عن )32( وحدة دراسية معتمدة مبا فيها رسالة املاجستري، وتكون 

موزعة عىل النحو اآليت:

• )15( وحدة معتمدة للمقررات اإلجبارية.	

• )6( وحدات معتمدة للمقررات اإلختيارية.	

• )3( وحدات معتمدة للمقررات املساعدة.	

• )8( وحدات معتمدة لرسالة املاجستري.	

وفيام ييل تفصيل املواد:

أ- املقررات الدراسية اإلجبارية)15( وحدة معتمدة:

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية
3الفيزياء الفلكيةASTR  601فلك 601

3املالحة الفضائيةASTR  602فلك 602

3باطن وأجواء النجومASTR  603فلك 603

3خوارزميات العلوم الفلكيةASTR  604فلك 604

3طرق البحث العلميASTR  694فلك 694

قسم العلوم الفلكية

دليــل بــرامــج الــدراســات العليـــــا
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ب- املقررات الدراسية االختيارية)من داخل القسم( )6( وحدات معتمدة:

يختار الطالب بتوجيه من املرشف وموافقة رئيس القسم ما مجموعه )6( 
وحدات معتمدة من املقررات االختيارية التالية :

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية
3فيزياء فلكية متقدمةASTR  620فلك 620

3األرصاد والقياسات الفلكيةASTR  621فلك 621

3القياسات الضوئيةASTR  622فلك 622

3املعالجة الرقمية للصورASTR  623فلك 623

3النجوم املزدوجةASTR  624فلك 624

3النجوم النابضةASTR  625فلك 625

3الفلك اإلحصايئASTR  626فلك 626

3فيزياء الشمس املتقدمةASTR  627فلك 627

3علم الكونASTR 628فلك 628

3دوران النجومASTR 629فلك 629

ASTR  630فلك 630
امليكانيكا الفضائية الخطية 

واملنتظمة 
3

3تعيني املداراتASTR  631فلك 631

3امليكانيكا املداريةASTR  632فلك632

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية
3الديناميكا النجميةASTR  633فلك 633

3نظرية التمدد للحركة املدارية      ASTR  634فلك 634

3مواضيع خاصة )ASTR 696)1فلك 696

3مواضيع خاصة )ASTR 697)2فلك 697

ج - املقررات املساعدة )3( وحدات:

يختار الطالب بتوجيه من املرشف وموافقة رئيس القسم ما مجموعه )3( 
وحدات معتمدة من املقررات سواء من داخل القسم يف أحد املجاالت 

الرئيسية من غري مجاله الرئييس أو من التخصصات األخرى داخل الكلية 
وخارجها عىل أن تكون تلك املقررات ذات عالقة مساندة لرسالته ومن 

مستوى مقررات الدراسات العليا.

د -الرسالة)8( وحدات معتمدة:

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية
8رسالة املاجستريASTR 699فلك 699

كلية العلوم




