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مات هامة:   تعل

 ة  عرض المجموعت كون س يع  15يوم الثالثاء األو والثان كون  م، 2019نوفم  12ه الموافق  1441األول ر وس

عة الثالثة عرض المجموعت  يع  22يوم الثالثاء  والرا  م.  2019نوفم  19ه الموافق  1441األول ر

 ) معدل (15ل مجموعة لديها حوا قة للعرض أي   ) دقائق للفرد الواحد. 3) دق

  .نهم ما ب ــــع محتوى الوحدة ف ل مجموعة لتوز  ورة اجتماع 

  استخدام ملف عرض تقد واحد للمجموعة. ورة 

  عض المعلومات ضافة  ام ب  . بها  ها  الوحدة من المصادر الموثوقال لم يتم تغطيتفضل الق

 خصوص ما تم عرضه. مجرد االنتهاء من العرض ست ا الزمالء   كون هناك مناقشة مع 

 كون فردي م س ار كذلك العمل الجما للمجموعة.  ،التقي ع االعت  وسيؤخذ 

 Ocean currents and what do they transfer. 

 Factors which control ocean currents. 

 Types of ocean currents. 

 Buoyancy driven circulation. 

 Measurements of surface and deep currents. 

 The effect of ocean currents on climate. 

 Upwelling & downwelling. 

 Diverging surface water, converging surface water, and 
coastal upwelling and downwelling. 

 El Nino. 

 The definition of ocean waves. 

 How ocean waves form. 

 Who caused ocean waves to move? 

 Types of ocean waves. 

 Wave characteristics. 

 How ocean waves change near shore. 

 Effects of ocean waves on shore. 

 Beaufort wind scale. 

 How tsunamis occur. 

 Wave energy. 


