
 

 

 )جغرافية السكان(جغر 202-مفردات المقرر:                                       جامعة الملك سعود

 كلية اآلداب 

   الثانيالفصل الدراسي:               قسم الجغرافيا                                                                                             

 

 هـ 1441-السنة الدراسية:                                        

 معلومات المحاضر:

 

 اسم المحاضر وفاء بابطين 

 الساعات المكتبية 11-10+ 1-12/       الخميس من      1-12/    الثالثاء من      11-10االثنين  من 

 رقم المكتب 1الدور الثاني  مبنى رقم  39

Wbabtain1@ksu.edu.sa اإللكتروني عنوان البريدي 

 

 

 معلومات المقرر:

 

 اسم المقرر  جغرافية السكان 

 رقم المقرر  جغر202

ويتناول تحليل  يدرس المقرر إلى دراسة المفاهيم واألسس والمعايير السكانية من المنظور الجغرافي ،

االختالفات المكانية للمتغيرات السكاني من حيث توزيع السكان وكثافتهم وتركيباتهم وعناصر النمو السكاني 

، كذلك يتناول المقرر المتغيرات الديموغرافية كمعدالت المواليد والوفيات من حيث أهميتها والعوامل 

ائها وأثرها في النمر السكاني واآلثار المترتبة عليها . المؤثرة فيها . كما يدرس المقرر الهجرة من حيث أنم

باإلضافة إلى دراسة بعض النظريات السكانية والتعرف على االختالفات في السياسات السكانية في بعض 

 الدول الصناعية والنامية  .

 توصيف المقرر 

ة مسبقا يهدف المقرر لتحقيق نواتج التعلم من خالل تطبيق مهارات التعلم الرئيسية والمكتسب

ها للتعلم الحر والشامل ويحرص المقر على إتقان الطالبة لمهارة المعرفة من خالل فهمها وحفظ

. كانونظريات التركيب الداخلي وأحجام المدن وأهميةالس  ةلبض المصطلحات العمرانية والسكاني  

 

نواتج التعلم )المنصوص 

 (عليها في توصيف المقرر

م1986الخريف  ،رشود  ، جغرافية السكان ، الطبعة الثالثة ، بيروت : دار النهضة العربية للطباعة ،   الكتب الرئيسية 

 إسماعيل ، أحمد علي ، أسس علم السكان وتطبيقاته .

هــ1404ترجمة محمد شوقي مكي ، جغرافية السكان ، الرياض : دار المريخ  جون كالرك ،  

يدة ، بومعيز ، محمد ، مدخل لدراسة الديموغرافيا وجغرافية السكان ، الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجد

.م 1993  


 )إن وجد( التكميليةالمراجع 

 

 

 طرق التقييم:

 

 تاريخ التغذية الراجعة  

 *بالنتيجة( الطالبات)تزويد 

 النوع م الدرجاتيتقس تاريخ التقييم            

   

 

 

 1441/ 26/6لخميس  ا

 1441/ 7/ 3الخميس 

 لخميس ا

 1441/ 24/7الخميس      

 

 

  1441/  19/6الخميس  

 1441/ 26/6الخميس 

 د(8الهرم السكاني  )-1

خريطة توزيع النسب السكانية على المنطق -2

 د(6اإلدارية في المملكة)

 د( 6اختبارات قصير ) -3

  األولالكويز أ/ 

 الثانيالكويز ب/ 

  و الواجبات

  ختبارات قصيرةاال

         7/1441 / 24الخميس  

 

         8/1441/ 23 الخميس   

 

         1441  /7 /17  الخميس

 

         1414/ 8/ 16 الخميس  

 

 درجة   20االختبار الفصلي األول : 

 درجة 20الختبار الفصلي الثاني : ا

 اختبارات فصلية

mailto:Wbabtain1@ksu.edu.sa


 

 

 ختبار نهائيا                   درجة 40ختبار النهائي :اال

 مذكرة إضافية )مثال: شروط إعادة االختبارات(

االلتزام بمواعيد تسليم الواجبات وفي حالة عدم تسليمها في وقتها المحدد سيتم انقاص الدرجة الرئيسية -  

لن يتم إعادة أي اختبار اال بعذر   -   

سيتم إعادة االختبارات جميعها في نهاية الفصل الدراسي  األسبوع الرابع عشر   

 

 من درجات األعمال الفصلية قبل تاريخ االعتذار. %80على  التأكيد على ضرورة حصول الطالبات*

 

 الخطة األسبوعية:

 

 األسبوع العـنـوان 

مفهوم جغرافية السكان ومجاالت دراستها    1 

المعلومات السكانيةمصادر   2 

 3 المقاييس المستخدمة في دراسة توزيع السكان

 5 مفاهيم ومصطلحات ديموغرافية

 6 توزيع السكان والعوامل المؤثرة في التوزيع

 7 تاريخ نمو السكان في العالم والعوامل المؤثرة فيه

 8 حساب معدالت النمو وتقدير  عدد السكان

 9 التركيب النوعي للسكان

 10 التركيب العمري وأنماط أخرى من التركيب السكان

دراسة المواليد ) الخصوبة( والمقاييس الخاصة بها    11 

 12 دراسة الوفيات والمقاييس الخاصة بها

 13 الهجرات السكانية أنوعها وبعض النظريات الخاصة بها

 14 السكان والموارد والنظريات الخاصة بها

 15  ة+المملكة العربية السعودي ج لبعض الدول الصناعية والناميةنماذالسياسية السكانية ) 

 أسبوع المراجعة 

 

 

 القـوانـيـن )مثال: السرقة األدبية، سياسة الحضور(:

 :القـوانـيـن

 تعد غائبة عن المحاضرةدقائق  10االلتزام بوقت المحاضرة وفي حالة تأخر الطالبة عن وقت المحاضرة بـ * 

 تغير مواعيد االختبارات العمال السنة المحددة في وصف المقرر.  * اليمكن

تحرم من دخول االختبار  من المحاضرات % 50من المحاضرات يعطى لها انذار وفي حالة غيابها  % 25* في حالة غياب الطالبة 

 النهائي.

 .بدون عذر طبي ليس هناك امتحان بديل للطالبة التي تغيب عن اختبار أعمال السنة نهائيا  *

 


