
 

 
 

 

   

 
 

جغر 298 :رقم المقرر ورمزه أساليب التحليل السكاين :اسم المقرر

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر جغر 202:المتطلب السابق للمقرر

 (نظري) 2 :الساعات المعتمدة 5 :مستوى المقرر

           Module Description:      وصف المقرر 

 السكانية البيانات بالتعريف مبفاىيم ومصادر ادلقرر يهتم
 الدميوغرافية األساليب إىل باإلضافة ادلختلفة، بأنواعها

 السكانية البيانات يف األخطاء عن الكشف يف ادلستخدمة
 التحليل كما يهتم ادلقرر بنوضيح أساليب. دقتها وتقومي

 وحساب السكان توزيع دراسة يف ادلستخدمة السكاين
والوفيات، إضافة  واخلصوبة واذلجرة السكان منو معدالت
 وتقديرات إسقاطات يف ادلستخدمة الطرق إىل بعض
 للرتكيبات البياين التمثيل وطرق احلياة وجداول السكان
 ادلتغريات ىذه كل يف ادلؤثرة والعوامل ادلختلفة السكانية
 نظريات على التعرف إىل ادلقرر يهدف كما. السكانية

 والدول ادلملكة على التطبيقات بعض مع السكاين النمو
  .األخرى العربية

Methods of population analysis 

Credits: 2 (Theoretical) 

The module deals primarily with various 

concepts and population information 

sources, in addition to demographic 

methods used to defect errors in 

population data and rectify them. The 

course also elaborates on analysis 

methods used in computing population 

distribution, growth rate, immigration, 

fertility and death rates as well as 

population omissions and estimations, 

live schedules, population charts, and 

factors affecting such population 

changes. The course ends with a 

discussion and population growth 

theories with particular reference to k s a 

and other Arab countries. 

                                  Module Aims:     أهداف المقرر 

 وادلقاييس وادلصطلحات ادلفاىيم تعريف
 والسكانية الدميوغرافية وادلؤشرات واألساليب
  .األساسية

Introduce the student to basic concepts 

terminologies, methods, demographic and 

population parameters used in population 

analysis.  

 .Identify the sources of population data .السكانية البيانات حتديد مصادر

 ادلؤثرة والعوامل السكان التعرف على أمناط توزيع
 .فيو

 To Know population distribution 

patterns and factors affecting bath. 

   (هـ  )منوذج 

 خمتصر توصيف املقرر 



التعرف على العوامل ادلؤثرة يف توزيع السكان 
 .(اخلصوبة، والوفيات، واذلجرة)

To Know population growth and factors 

affecting it (Fertility, mortality and 

migration). 

 To Know population structure and. معرفة الرتكيبات السكانية وكيفية قياسها

measurement 

 .To Know population growth theories. التعرف على نظريات النمو السكاين

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

 وادلؤشرات ادلفاىيم وادلصطلحات واألساليب معرفة
 قياس مثل السكاين التحليل يف تستخدم اليت

 .والوفيات وادلواليد اذلجرة

Identify methods, ways and parameters 

used in population analysis such as 

immigration, birth and deaths  measure 

 مجعها وطرق السكانية البيانات مصادر حتديد
 .عنها الكشف وطرق الشائعة واألخطاء

To know population data sources, 

collecting methods, common errors and 

their detection. 

 To know the use of life tables and .وحساهبا احلياة جداول استخدام

computation  

 واإلسقاطات التقديرات وقياس طرق استخدام
   .السكانية

To know use of estimations measurement 

ways and population omissions  

 To know the method of population.  للرتكيبات السكانية البياين التمثيل طرق استخدام

structure chart     

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 التحليل إىل مدخل
 اجلغرافية يف اإلحصائي

. البشرية

 ،دار ادلعرفة اجلامعية   حممد أبو عيانة، فتحي
   ةاإلسكندري

م 1978

: السكاين التعدد
 وتقوميو وطرقو مفهومو

ىـ 1414ادلؤلف   رشود حممد اخلريف، 



. واستخدامو

جغرافية السكان أسس 
. عامة

 للطباعة الفكر دار  عبد علي اخلفاف،
والتوزيع، عمان  والنشر

ىـ 1420

 وإعداد البيانات تدرج
 الدميوغرافية اجلداول

، ذات السالسل  مصطفى الشلقاين، 
 الكويت

م 1985

طرق التحليل 
الدميوغرايف 

مطبوعات جامعة   مصطفى الشلقاين، 
 الكويت، الكويت

م 1995

، دار ادلعرفة اجلامعية  فايز حممد العيسوي، . أسس جغرافية السكان
 :اإلسكندرية

. م2005

 
 
 
 

 


