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Module Description
Population geography
Credits: 3
This module aims to inform the students
about the population geography and its
importance and also to study the basic
population issues from geographical point
of view; also the module concerns with
understanding and analysis of the spatial
differences in population distribution,
structure,
growth
rate,
density,
immigration and the link of this
population phenomenon with economic,
social and spatial factors. It also informs
student
about
the
demographic
parameters such as birth rate, mortality,
immigration and the factors affecting all.
In addition, the module is concerned with
studying the demographic change and
some related theories and population
polices. In explaining some related
concepts and matters, the course depends
on applied examples drawn from Arab
countries in general and the Kingdom in
particular.

Module Aims

: وصف المقرر

يهدف املقرر إىل التعريف جبغرافية السكان
 القضايا السكانية املهمة من،ومفاىيمها األساسية
 ويدرس املقرر حتليل االختالفات.منظور جغرايف
املكانية يف توزيع السكان وتركيبهم ومعدالت
منوىم وكثافتهم وىجراهتم ومدى ارتباط ىذه
الظواىر السكانية بالعوامل االقتصادية واالجتماعية
 كما يهتم بالتعريف ببعض املؤشرات،واملكانية
الدميوغرافية مثل معدالت املواليد والوفيات واهلجرة
 ويتطرق املقرر لنظرية التحول. والعوامل املؤثرة فيها
 وبعض، والعالقة بني السكان والتنمية،الدميوغرايف
.النظريات والسياسات السكانية ذات العالقة
وينتهي املقرر بتطبيق بعض مفاىيم ونظريات
جغرافية السكان على الدول العربية بوجو عام
.واململكة العربية السعودية بوجو خاص
: أهداف المقرر

To know the basic demographic and
population concepts in population
geography.

معرفة املفاىيم الدميوغرافية والسكانية األساسية يف

To know the population information
sources and problems.

معرفة أنواع مصادر املعلومات السكانية

.جغرافية السكان
.ومشكالهتا

معرفة معايري قياس توزيع السكان وكثافتهم
والعوامل املؤثرة فيها.
معرفة عناصر منو السكان (اخلصوبة والوفيات
واهلجرة) ومعدالهتا والعوامل املؤثرة فيها.

To know the population measurement
and distribution, density and affecting
factors thereto.
To know fertility, rates and affecting
factors.

معرفة الرتكيبات السكانية.

To know population structure.

معرفة العالقة بني السكان والتنمية.
معرفة النظريات والسياسات السكانية.

To know the relation between population
and development.
To know population theories and
policies.

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:

فهم املصطلحات الدميوغرافية والسكانية

Understanding
demographic
and
population terms used in population
geography.

فهم مصادر املعلومات السكانية.

Understanding sources of population
information.
Determine the measurements used in
studying population distribution and
density.

املستخدمة يف جغرافية السكان.
حتديد املقاييس املستخدمة يف دراسة توزيع
السكان وكثافتهم.
حتديد املقاييس املستخدمة يف دراسة اخلصوبة

Determine measurements used in
studying
fertility,
deaths
and
immigration.

فهم الرتكيبات السكانية املتنوعة.

Understand
different
population
structures.
Understand theories related to population
studies.
Understand
the
relation
between
population and development.
Understand population policies practiced
worldwide.

والوفيات واهلجرة.
فهم النظريات املتعلقة بالدراسات السكانية.
فهم العالقة بني السكان والتنمية.
فهم السياسات املرتبطة بالسكان على مستوى
العامل.
الكتاب المقرر والمراجع المساندة:
اسم الكتاب

السكان :املفاىيم

اسم المؤلف
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اسم الناشر

املؤلف

سنة النشر

1430ىـ

األساليب والتطبيقات
جغرافية السكان :أسس اخلفاف ،عبد علي

دار الفكر للطباعة

عامة.

والنشر والتوزيع ،عمان

أسس جغرافية السكان

العيسوي ،فايز حممد
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