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 (( 2015-2014للعام الدراسي  السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 

 التدريسي: اسم وسام وهيب مهدي   

 :البريد االلكتروني  

جغرافية السكان   اسم المادة: 

 :مقررالفصل سنوي

تهددده هددله المددادة الددى دراسددة مصددادر البيانددام السددكانية والمتغيددرام الطبيعيددة والبشددرية والمكانيددة  

 توزيعهم والسكان والغلاء وأنماطخصائصهم والسياسام السكانية والكثافام السكانية و
 ة:الماد أهداه

 ة:التفاصيل االساسيه للماد  

+ ععبد علي الخفاه جغرافية السكان،طه حمادي الحديثي   ة:الكتب المنهجي 

جغرافية السكان،عبد مخور الريحاني   -1  

     جغرافية السكان،فوزي سهاونة -2

 

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرام االمتحان النهائي

 60%    20%   20%  األول 

 الثاني
 

 :تقديرام الفصل

 :ةمعلومام اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظام  التاريخ 

ال
ا

ع
و
سب

 

غرافية ،مفهوم جاإلحصائيةوبياناتها  جغرافية السكان  

األخرىالسكان،عالقة السكان بالعلوم   
26/9/0  

1 

مصادر بيانام جغرافية السكان،التعداد العام   

 للسكان
3/10/  

2 

المسح الحياتية،سجالم الحركة المكانية، اإلحصائيام  

 بالعينة
10/10  

3 

طرائق قياسها،نمو نمو السكان،زيادة السكان و  

 السكان بالعالم
17/11/  

4 

ها العوامل المؤثرة في نمو السكان،الوالدام،قياس  

 والعوامل المؤثرة عليها
24/10/  

5 

العوامل المؤثرة عليها أوالوفيام قياسها     
31/10/  

6 

 الهجرة كعامل من عوامل النمو  
7/11/  

7 

 نمو السكان في الوطن العربي  
14/11/  

8 

مو السكان في العراقن    
21/11/0  

9 

االتوزيع الجغرافي للسكان والكثافة ومعايره      
28/11  

10 

 التوزيع الجغرافي للسكان  
5/12/  

11 

/12/12 العوامل المؤثرة في توزيع السكان    12 

العالم السكانية أقاليم    19/12/  13 

/26/12 تركيب السكان وتكوينهم    14 

النوعي/الجنس للسكان التركيب    9/1/  15 

/16/1 التركيب العمري للسكان    16 

 عطلة نصف السنة
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 الدراسي الثانيالفصل  – األسبوعيجدول الدروس                                   

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظام  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

وأشكالهالهرم السكاني     
20/2/  

1 

 التكوين الديني للسكان  
27/2/  

2 

 التكوين القومي واالجتماعي للسكان  
6/3/2011  

3 

 التكوين االقتصادي للسكان  
13/3/  

4 

 هجرة السكان،مفهوم الهجرة  
20/3/  

5 

 الهجرة الداخلية)عواملها وطرق قياسها(  
27/3/  

6 

 الهجرة الخارجية)عواملها وطرق قياسها(  
3/4/  

7 

 اتجاهام الهجرة  
10/4/  

8 

الهجرة أثار    
17/4/  

9 

   

وآثارهاالهجرة من والى الوطن العربي   
24/4  

10 

/1/5 السكان والموارد    11 

/8/5 السكان والموارد الطبيعية    12 

/15/5 السكان والغلاء    13 

   

 السياسام السكانية
15/5/  

14 

   

 أنماط السياسام السكانية
22/5/  

15 

/29/5 مراجعة عامة    16 
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