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اسم المادة

جغرافية السكان

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

التعريف بمفهوم السكان وتركيبهم النوعي والتوزيع الجغرافي للسكان

التفاصيل االساسية للمادة

مفهوم السكان ،العوامل المؤثر على توزيع السكان في العالم والتركيب
النوعيوالهجرة والعوامل المؤثرة عليها .

الكتب المنهجية

كتاب جغرافية السكان تاليف ا.د.عبد علي حسن الخفاف

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي
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التاريخ

المادة النظرية

مفهوم جغرافية السكان والدراسات
السكانية
تعريف جغرافية السكان
جغرافية السكان وبياناتها اإلحصائية
عالقة جغرافية السكان بالعلوم
االخرى
مصادر بيانات جغرافية السكان
التعداد العام للسكان
اإلحصائيات الحياتية
سجالت الحركة المكانية
المسح بالعينية
عالقة جغرافية السكان بالعلوم
االخرى
نمو السكان
زيادة السكان وطرق قياسها
نمو السكان بالعالم
العوامل المؤثرة في نمو السكان
الوالدات قياسها والعوامل المؤثرة
في تباينها
الهجرة كعامل من عوامل نمو
السكان
نمو السكان في الوطن العربي
نمو السكان في العراق
التوزيع الجغرافي للسكان والكثافة
الكثافة معاييرها
العوامل المؤثرة في توزيع السكان
التوزيع الجغرافي للسكان
اقاليم العالم السكانية
تركيب السكان وتكوينهم
التركيب النوعي للسكان
عطلة نصف السنة
التركيب العمري للسكان والهرم
السكاني
التكوين الديني للسكان
التكوين القومي واالجتماعي للسكان

المادة العلمية

المالحظات

هجرة السكان
مفهوم الهجرة
الهجرة الداخلية عواملها وطرق
قياسها
الهجرة الخارجية (الدولية) عواملها
وطرق قياسها
اتجاهات الهجرة
آثار الهجرة
الهجرة من وإلى الوطن العربي
واثارها
السكان والموارد
السكان والموارد الطبيعية
السكان والغذاء
السياسات السكانية
مراجعة
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