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 جغر 333 رقم المقرر ورمزه: خرائط الطقس والمناخ اسم المقرر:

 العربية لغة تدريس المقرر: جغر334جغر، 404 المتطلب السابق للمقرر:

 عملي( 2نظري،  4) 2 الساعات المعتمدة: السابع مستوى المقرر:

 
           Module Description      : المقرروصف 

 ادلختلفةة، وادلناخ الطقس خرائط بأنواع ادلقرر يعرف
 الريةةا ، ووردات الطقةةس، لشةةفر  السةةنوبية واخلةةرائط

 واألشةةةةةةةةة ا  ادلناخيةةةةةةةةة، وادلنحنيةةةةةةةةةات واذلةةةةةةةةودو راف
 وادلنةةةةةةةةةةةاخ،  و ةةةةةةةةةةةحا للطقةةةةةةةةةةةس األخةةةةةةةةةةةر  البيانيةةةةةةةةةةةة

 ادلناخيةة بالدراسةات وعالقتها استخدا تها التطبيقية
 .والبيئيةةةةةة واالقتصةةةةةادية والعمرانيةةةةةة والزراعيةةةةةة وادلائيةةةةةة

 إعدادها وحتليلها وتفسريها باستخدام قائويبني طر 
والوسةةائ   القةةوانني والعالقةةات ادلناخيةةة  واة صةةائية

 واألجهز  العلمية احلديثة.

GEO 339: Weather and Climate Maps. 
Credits: 2 (1,2) 

 
Students are introduced to the different 

types of weather and climatic maps; the 

synoptic weather codes maps; the wind 

roses; the hodographs; the climographs 

and other types of weather and climatic 

charts and curves, showing their applied 

utilities and relevance to studies of 

climatology; hydrology; agriculture; 

urbanism; economy; transportations and 

environment in general. It demonstrates 

the methods of their preparation; analysis 

and interpretation using various climatic 

statistical relationships and laws; and 

recent methods and tools.    

 
                                  Module Aims     هداف المقرر :أ

وأمهيتهةةةةا  السةةةةنوبية بشةةةةفر  الطقةةةةس الطالةةةة  تعريةةةة 
 ق إعدادها وحتليلها.ائالتطبيقية وطر 

Familiarize students with the synoptic 

weather code and charts, along with their 

importance, preparation and analysis 

methods.  

خةةةةةرائط الطقةةةةةس  دادعةةةةةإ هةةةةةار   الطالةةةةة  إكسةةةةةا 
 .وحتليلها ادلختلفةش اذلا البيانية أو وادلناخ 

Provide students with the preparation and 

analysis skills of weather and climatic 

mapping process.  

عةةةةةةةةداد وردات الريةةةةةةةةا  إإكسةةةةةةةةا  الطالةةةةةةةة   هةةةةةةةةار  
 ا.موحتليله ادلختلفة واذلودو راف

Provide students with the skills of 

preparing and analysis of the wind roses 

and the hodograph. 

عةةةداد ادلنحنيةةةات ادلناخيةةةة إإكسةةةا  الطالةةة   هةةةار  
 ادلختلفة وحتليلها. 

Provide students with the skills of 

climographs preparation and analysis.    

 
 

 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 نموذج  ) هـ (  

 توصيف المقرر مختصر 
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       Learning Outcomes يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:
 

 Preparation and analysis of the synoptic .إعداد شفر  الطقس السنوبية وحتليلها

weather codes and charts.  

شةةةة اذلا ئط لعناصةةةةر الطقةةةةس وادلنةةةةاخ وأإعةةةةداد خةةةةرا
 .البيانية وحتليلها

Preparation and analysis of weather and 

climatic maps. 

إعةةداد وردات الريةةا  فختلةة  أشةة اذلا واذلةةدو راف 
 .وحتليلها

Preparation and analysis of the wind 

roses and hodograph. 

    .Preparation and analysis of climographs .إعداد ادلنحنيات ادلناخية وحتليلها

 
 :والمراجع المساندة الكتاب المقرر

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

إعداد خرائط 
الطقس وادلناخ 

 وحتليلها

 http://faculty.ksu.edu.sa/siam حممد نادر ،صيام
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