
 

 

  

 

 

 
 

جغر 329: رقم املقرر ورمزهالسكان والتنمية اإلقليمية : اسم املقرر

اللغة العربية : لغة تدريس املقررجغر 202: املتطلب السابق للمقرر

 (نظري)3: الساعات املعتمدة اخلامس: مستوى املقرر

           Module Description:      وصف المقرر 

ونظرياهتا واسرتاتيجياهتا  التنمية مبفاهيم التعريف
 يهتم املقرر كما. قياسها وطرق ومؤشراهتا
 وحجم السكاين النمو مثل السكانية باملتغريات
 تؤثر اليت السكانية والرتكيبات وتوزيعهم السكان

 ويدرس املقرر ااخلصائص. التنمية اإلقليمية يف
 الدخل للسكان مثل واالجتماعية االقتصادية
 على تؤثر اليت واجلرمية والبطالة التعليمي واملستوى

. التنمية اإلقليمية
 إعطاء مع املكانية التنمية أمناط بتباين املقرر ويهتم

 النامية للدول والتنمية بالسكان تتعلق تطبيقات
 السعودية العربية اململكة على والرتكيز عام بشكل
  .خاص بشكل

Population and Regional Development 

Credit:3 

This course aims primarily at introducing 

the student to the concepts of 

development, its theories, strategies, 

indices and the economic, social and 

human aspect associated with it. Issues 

discussed include geographic and 

demographic changes in population that 

have a bearing on Regional development 

as well as various social and economic 

that affect if. The course also addresses 

disparities in spatial pattern of 

development, and ends with citing 

examples drawn from underdeveloped 

countries and the KSA.      

                                  :Module Aims:     أهداف المقرر 

اإلقليمية ونظرياهتا  التنمية التعرف على مفاهيم
  .قياسها واسرتاتيجياهتا وطرق

To help the student to understand the 

concept, theories and strategies of 

Regional development in the methods of 

measurements. 

 واالقتصادية السكانية املتغريات بني التمييز
واإلنسانية وأثرها على التنمية  واالجتماعية

How to distinguish between population, 
economic, social and humanistic 
variables and their effect on 
development. 

   (هـ  )منوذج  

 خمتصر توصيف املقرر 



  .اإلقليمية

املكاين لعالقة خصائص السكان  التباين فهم
 .بالتنمية اإلقليمية

To realize the patterns and causes of 
spatial disparities in development. 

 ارتباطها ومدى السكانية السياسات معرفة
 .بالتنمية

To Know population policies formulated 
with reference to development.  

 العربية باململكة التنموية اخلطط اسرتاتيجيات معرفة
 .السعودية

To know the strategies of regional 
development plans in the K S A. 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

 To comprehend the relation between .والتنمية السكان بني العالقة فهم
population and development. 

 To determine the population variables .التنمية يف املؤثرة السكانية املتغريات حتديد
that affect development at regional 
level. 

يف  املؤثرة واالجتماعية االقتصادية املتغريات حتديد
 .التنمية اإلقليمية

To determine the economic and social 
variables affect regional development. 

 To understand why spatial disparities .للتنمية املكانية األمناط تباين حتديد
occur in patterns of regional 
development. 

 والتنمية بالسكان املتعلقة والسياسات اخلطط فهم
 .السعودية العربية اململكة يف

To be aware of plans and policies related 

to population and development in Saudi 

Arabia. 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 التنمية نظريات
 النشرة" والسكان
 السكانية

اللجنة االقتصادية لغريب  جانيت  ،أبو الغد
آسيا 

م 1984

 وقضايا السكان علم
 هلا والتحقيق التنمية

منشورات وزارة : دمشق   صفوح ، ألخرصا
الثقافة 

م 1980

 يف والتنمية السكان
. األوسط الشرق

 اللجنة املتحدة، األمم
 آسيا لغريب االقتصادية

 اللجنة: بغداد
 آسيا لغريب االقتصادية

م 1985



معجم املصطلحات 
. السكانية والتنموية

هـ 1431املؤلف  رشود  ،اخلريف

 مع البشرية التنمية قياس
 الدول إىل خاصة إشارة
. العربية

اللجنة االقتصادية لغريب   حممد حسني باقر،
آسيا 

م 1997

م 2001  ، عماندار البشري  علي حجاج، . السكان والتنمية

 البشرية املوارد تنمية
 يف السكانية وأبعادها

 العريب الوطن

م 1989، بريوت دار الرازي   رياض طبارة، 

، دار النهضة العربية  اهلل  عبدعطوي، السكان والتنمية البشرية 
بريوت 

. م2004

 
 
 
 

 


