
ــــع مواضيع الوحدات ع   قائمة توز

ة 60684  طالب مقرر 435 جيو  شع

ع   # الرقم الجام  الموض
Plate tectonic theory 441101255 1 

Definition and divisions of oceanography 439102575 2 
How to study oceans 439170158 3 

Wilson cycle 439105364 4 
Continental margins 441101611 5 

Turbidity currents 441102619 6 
Hydrothermal vents 441103293 7 

Continental shelf 439102497 8 
Continental slope 439101514 9 
Continental rise 441101454 10 

Ocean basin 439102332 11 
Oceanic trench 439170118 12 

Mid-oceanic ridge 441103031 13 
Definition and importance of sediments 441101919 14 

Lithification 441101317 15 
Crystallization 441102791 16 

Weathering 441103126 17 
Erosion 441102132 18 

Wentworth scale 439102328 19 
Lithogenous sediments 441101610 20 
Biogenous sediments 441102693 21 

Hydrogenous sediments 441102426 22 
Cosmogenous sediments 436101041 23 

Geospheres 438106214 24 
Earth’s seasons 441102798 25 

Arctic and Antarctic circle 435100353 26 
The relationship between atmosphere and oceans 441103277 27 

Water cycle 441102115 28 
Cyclone and anticyclone 441101962 29 

Weather and climate 441101920 30 
Greenhouse effect 441101226 31 

Definition of ocean currents and what factors control it 441101515 32 
Measurements of surface and deep ocean currents 441106031 33 

Upwelling and downwelling currents  439102564 34 
EL Nino 441103318 35 

Definition of ocean waves and how it forms 439102655 36 
  



  

مات هامة:   تعل
 دأ العرض ذن هللا تعا   س ه الموافق   1443  شوال  9  الثالثاءيوم    التقد ب

: م  2202 مايو   10 التا  ، موزعة 

o   ة  لألالعرض التقد سلسل يوم  : هو  )10-1(من    أعاله  الجدول  حسبرقام ال

 . م 2022مايو  10ه الموافق  1443شوال  9الثالثاء 

o   ة  لأل العرض التقد سلسل يوم : هو  )20-11(من    أعاله  الجدول  حسبرقام ال

 م.  2022مايو  15ه الموافق  1443شوال  14األحد 

o   ة سلسل يوم : هو  )36-20(من    أعاله  الجدول  حسبالعرض التقد األرقام ال

 . م 2022مايو  17ه الموافق  1443شوال  16الثالثاء 

 ) ائح عرض، ع األ 5الحرص ع تجه عدد  ، وقت االلقاء. ) 

 ) ل طالب حوا ح ل . 3الوقت المسم  ) دقائق، ع األ

  .ة ة أو اللغة الع اللغة االنجل ح إما  ة ال  للطالب ح

 م لد المتاحة  الوحدات  محتوى  اضافة مع    االستعانة  ع  الحرص 

ة   معلومات من مصادر  د قائمة المراجع نها ورة  ومراجع موثوقة، مع 

 . العرض التقد 

  ة ك ع مهارات: االلقاء ومواجهة الجمهور، المناقشة، اإلجا الحرص وال

ل المعلومة.  ط وتوص س  ع األسئلة، ت

  


