
 

 

 

  

 

 
 

جغر 409: رقم املقرر ورمزهاهلجرة والسلوك املكاين : اسم املقرر

اللغة العربية : لغة تدريس املقررجغر 202: املتطلب السابق للمقرر

 (نظري) 3: الساعات املعتمدةالثامن : مستوى املقرر

           :Module Description:      وصف المقرر 

 السكانية اهلجرة مبفاهيم التعريف إىل املقرر يهدف
 ومصادر معلوماهتا ونظريات وتصنيفاهتا وأمناطها

 املقرر عمليات ويدرس .السلوك املكاين املرتبطة هبا
 املقصد  مكان واختيار االنتقال قرار  اختاذ

 الدميوغرافية  وآثارها  فيها، املؤثرة والعوامل
 على والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

 يهتم كما .للمهاجرين واملستقبلة املرسلة اجملتمعات
 إعطاء مع والتنمية بالتخطيط اهلجرة بعالقة املقرر
 اململكة على الرتكيز مع اهلجرة عن  متنوعة مناذج
 .السعودية العربية

Migration and spatial behavior 

Credit:3 

This module aims at informing students 

about population migration concepts, 

patterns, classifications and theories of 

interoperating immigration behavior. It 

also examines immigration information 

sources and population movement. 

Students also, study the spatial behavior 

and movement, decision-making process 

and choice of destination. The module 

deals with factors affecting the 

immigration and its demographic, social, 

economic, political and others on sending 

and recipient communities together. The 

module also focuses on immigration 

relation to planning and development by 

giving different examples of global 

immigration patterns with emphasis on 

Saudi Arabia and Islamic and Arab 

World.     

                                  Module Aims:     أهداف المقرر 

 To acquaint the student with concept of .وأمناطها وتصنيفاهتا ونظرياهتا مفهوم اهلجرة معرفة

migration, its patterns, classification and 

theories. 

 To shed light on factors affecting internal .اهلجرة يف املؤثرةالداخلية واخلارجية  العوامل معرفة

and external migration.  

األصل  مكاين على اهلجرة ونتائجها آثار معرفة
 .واملقصد

To explain the consequences of migration 

and its effects on the original (course) 

area or place. 

   (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر 



 To understand how migration is related to .بالتنمية اهلجرة عالقة معرفة

development.   

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

 وكذلك عمليات ونظرياهتا، ظاهرة اهلجرة فهم- 
 .املقصد مكان واختيار االنتقال قرار اختاذ

Comprehend migration and theories as 

well as the process of taking the decision 

to move and choice of destination areas.  

 الداخلية اهلجرة يف املؤثرة العوامل حتديد- 
 .والدولية

Determine factors affecting migration  

and immigration. 

 Determine population immigration .السكانية وأنواعها اهلجرة أمناط حتديد- 

patterns and type of classification. 

 والدولية ونتائجها الداخلية اهلجرة آثار معرفة- 
 املستقبلة واملناطق املرسلة املناطق على

 .للمهاجرين

To be aware of the consequences of 

internal and international immigration 

and effects on both the sending and 

recipient areas. 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 املفاهيم: السكان
والتطبيقات  واألساليب

 هـ1430املؤلف اخلريف، رشود 

 السكان علم يف مقدمة
 واهلجرة 2ج

اهلل،  اخلرجيي، عبد
 اجلوهري، حممد

 م1980. دار الشروق، جدة

 الداخلية اهلجرة حجم
 وآثارها وحمدداهتا
 العربية باململكة
. السعودية

حممد وحممد،  السكران،
   الطيب صديق

 عبد العزيز امللك مدينة
 والتقنية، الرياض للعلوم

 هـ1426

 


