مجهورية العراق

الجامعة :الكوفة
الكلية :التربية للبنات
القســم  :الجغرافيا
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي :د.علي مهدي الدجيلي
اللقب العلمي :استاذ
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

أ.د .علي مهدي جواد الدجيلي
Ali_ald1966@yahoo.com

اسم المادة

علم الطقس والمناخ

مقرر الفصل
اهداف المادة

تعريف الطالب على اهمية علم الطقس والمناخ لمجمل النشاطات ,فضال
عن تحليل وقياس البيانات الطقسية والمناخية وتوظيفاها في الحياة

العملية
التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

علي صاحب الموسوي ,عبد الحسن مدفون,علم الطقس والمناخ

.1احمد سعيد حديد,فاضل الحسني علم المناخ.
.2قصي عبد المجيد السامرائي,مبادئ الطقس والمناخ.
.3نعمان شحادة.علم المناخ.

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%33

مثال%13

مثالا%11

-

مثالا%01

اليومية

مجهورية العراق

الجامعة :الكوفة
الكلية :التربية للبنات
اسم القســم :الجغرافيا
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي :د.علي مهدي الدجيلي
اللقب العلمي :استاذ
المؤهل العلمي :
مكان العمل :جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع
1
2
3

التاريخ

تشرين الثاني

4
5

كانون االول

6
7

8

9
11

كانون الثاني

12

14
15
16

مقدمة عن علم الطقس
والمناخ
تعار يف أساسية لعلم
الطقس والمناخ,
عالقة علم الطقس والمناخ
بالعلوم األخرى
الغالف الجوي
تركيب الغالف الجوي
 -2الخصائص الطبيعية للغالف
الجوي ,مواصفات كل الطبقات
تلوث الغالف الجوي
 -1زيادة ثاني اوكسيد
الكربون
 -2الشوائب
 -3األوزون
التعريف بعناصر الطقس
اإلشعاع الشمسي
(مفهومة وطبيعته وتوزيعه
والعوامل المؤثرة ذات العالقة)

11

13

المادة النظرية

شباط

قياسه ,األجهزة المستخدمة
إحصاءات وبيانات تمكن الطالب من
تحليل المتغيرات والمقارنة
الحرارة -مصادر الحرارة ,التغيرات
اليومية والفصلية ,انتقال الحرارة
التوزيع اإلقليمي لدرجات الحرارة
على سطح األرض
إحصاءات وبيانات تمكن الطالب من
تحليل التغيرات والمقارنات
الضغط الجوي(تعريفة وقياسه)
التغيرات اليومية والفصلية ,التوزيع
األفقي والعمودي للضغط
حصاءات وبيانات تمكن الطالب من

المادة العلمية

المالحظات

17
18
19
21
21
22
23
24
25

اذار

نيسان

مايس

26
27
28
29

حزيران

31

تحليل التغيرات والمقارنات
عطلة نصف السنة
الرياح والكتل الهوائية
أ -الرياح,تعريفها,والعوامل المؤثرة
في حركتها
أنواع الرياح
الدورة العامة للرياح
قياس الرياح
الكتل الهوائية,نشوئها
مصادر ونمو الكتل الهوائية
تكوين الجبهات الهوائية
األعاصير وإضرارها
إحصاءات وبيانات تمكن الطالب من
تحليل التغيرات والمقارنات
الرطوبة والتبخر
الرطوبة(أنواعها,قياسها,توزيعها)
التبخر(أنواعه,قياسه,توزيعه)
التكاثف والتساقط
التكاثف وأنواعه
انواع التساقط
إحصاءات وبيانات تمكن الطالب من
تحليل التغيرات والمقارنات
اإلقليم المناخي الجغرافي
طرق تصنيفه األقاليم المناخية
حسب تصنيف كوبن

31
32

توقيع االستاذ :أ.د .علي مهدي الدجيلي

توقيع العميد :

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course
Weekly Outline
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator

Type your name here
Type your mail as example mail@yahoo.com
Type here course title
Type here the came of course coordinator

Course Objective

Type here vourse objectives

Course Description

Type here course description

Textbook

Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References

Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Course Assessment

Term Tests Laboratory
As (35%)
As (15%)

General Notes

Type here general notes regarding the course

Quizzes
As (10%)

Project
----

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Final Exam
As (40%)

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course weekly Outline
week

Date

Topics Covered

Lab. Experiment
Assignments

1
2
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5
6
7
8
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