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 أواًل: وصـف املقـرر:ـ

املستخدمة يف الكشف عن   الدميوغرافية  ألساليب وا كانية بأنواعها املختلفةمصادر البيانات الس  إىل التعرف  قرر إىلامليهدف  

توزيع دراســة  املقاييس املســتخدمة يف  مثل:  ،التحليل الســكاني  أســاليب ويركز على  ،األخطاء يف البيانات الســكانية وتقويم دقتها 

ــراتبعض و،خصائص الرتكيب السكاني ومساتهو ،السكان ــدالت املواليد والوفيات واهل ر املهمة مثل  املؤشــ ، باإلضافة إىل معــ

اآللي يف بعض التطبيقات، مثل برنامج إكســل ويســتخدا احلاســب .  لســكاناإســقاتات  وجداول احليا ، ،معدالت النمو الســكاني

(EXCEL ،(، وبرامج مكتب التعداد األمريكي )باسPAS،)  سبكرتا(Spectrum،) . وبعض برامج األمم املتحد 
 

 مفـردات املقـرر :ـحمتويات أو ثانيـــًا: 

  ع املقرتحة. األسبوع األول: مقدمة عامة عن أهداف املقرر وتريقة تقويم الطالب والطالبات، املراج

 التس يالت احليوية. –املسح بالعينة  –التعداد السكاني   وخاصة: مصادر املعلومات السكانية ومشكالتهااألسبوع الثاني: 

 . األسبوع الثالث: األخطاء يف البيانات السكانية وأساليب تقوميها: مثل مؤشر األمم املتحد  وماير وغريه

مؤشر ، وة يف دراسة توزيع السكان ومعرفة أمناته مثل:أنواع الكثافات السكانيةماملستخداألسبوع الرابع: املقاييس 

 وغريه. ، منحنى لورنز، ولرتكزا

 تابع األساليب املستخدمة يف دراسة توزيع السكان األسبوع اخلامس:

السكاني ونسب اإلعالة والعمر مثل اهلرا  )الرتكيب العمري( تركيب السكاناألساليب املستخدمة يف دراسة  األسبوع السادس

 . الوسيط 

 األساليب املستخدمة يف دراسة تركيب السكان )الرتكيب النوعي( مثل نسبة النوع ونسبة النوع عند امليالد.: األسبوع السابع

 ومعدل اخلصوبة الكلية املعدالت اخلاصـة معدالت اخلصوبة مثل األسبوع الثامن: 

 .وحتليلها العمرية اخلاصة اخلصوبةيات نرسم منح األسبوع التاسع: 

 املعدالت اخلاا واملعدالت اخلاصة . وخاصة الوفياتمقاييس  : األسبوع العاشر

 .: معدالت اهل ر  وأهمية دراستهااألسبوع احلادي عشر

 .واسقاتات السكان باستخداا الطريقة العددية واألسية واهلندسيةمنو السكان حساب معدالت الثاني عشر: األسبوع 



 عشر: املعاير  واستخداماتها. األسبوع الثالث

 (SPECTRUMباستخداا ) األسبوع الثاني عشر: اسقاتات السكان حسب العمر والنوع

 األسبوع الرابع عشر: تدريبات على برجميات احلاسب

 1 تطبيقاتقراءات و : األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسات السكانية:عشر األسبوع الرابع

 2اخلامس عشر: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدرساات السكانية: قراءات وتطبيقات األسبوع 

 

 : الدرجات:ثالثًا

 االمتحان األول   درجة       20 

 االمتحان الثاني  درجة        20 

 ، ترسل بالربيد اإللكرتوني.وواجباتمتارين        جةدر  20 

 إمتحان نهائي       درجة  40              

 

 : يف حينها(األخرى املراجع ستضاف بعض )و : املراجــعرابعًا

 الرايض.   السكان: املفاهيم واألساليب والتطبيقات.هـ( 1429اخلريف، رشود حممد )
حسني، عباس فاضل )د.ت( "تقومي وتصحيح بياانت الرتكيب العمري والنوعي لسكان العراق وفق تعداد 

 PDF"، منشور يف النت على هيئة 1997
خواجة، خالد زهدي )د.ت( "جداول احلياة" العهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية.  )موجود على  

 اإلنرتنت(
.  صنعاء: مركز التدريب أساسيات علم السكان: طرق وتطبيقاتم( 2001شجاع الدين، أمحد وآخرون )

 والدراسات السكانية، جامعة صنعاء. 
 ، الكويت: مطبوعات جامعة الكويت. طرق التحليل الدميغرايفالشلقاين، مصطفى )بدون اتريخ( 
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ستكون التطبيقات باستخداا البيانات املتوافر  ولكن سيتم الرتكيز على نتائج تعداد  بعض التطبيقات املطلوبة:

 .ا، باإلضافة إىل قواعد البيانات الدولية2016واملسح الدميوغرايف لعاا  ا2010السكان واملساكن لعاا 



 حصر مصادر البيانات السكانية يف اململكة والتحدث عن كل واحد منها بإجياز.  – 1

 مؤشر األمم املتحد (.العمر والنوع ) تطبيق أحد أساليب تقويم بيانات - 2

 تطبيقات على الكثافة السكانية.  – 3

 على توزيع السكان يف دولة خمتار . (Lorenz Curve) منحنى لورنزبيق تط – 4

 .  PASإنشاء اهلرا السكاني باستخداا إكسل أو  – 5

 تطبيقات على حساب نسب النوع يف اململكة مقارنة ببعض الدول النامية واملتقدمة. – 6

 لدولة معينة. ومنحنيات اخلصوبة (TFR) حساب معدل اخلصوبة الكلي –  6

 استخداا الطريقة األسية حلساب معدل النمو السنوي.  –  7

 .عداد إسقاتات السكان حسب العمر والنوعإل (Spectrum)سبكرتا استخداا  –   8

 


