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جدول الدروس االسبوعي

صالح محسن جاسم.داالسم
Salah_mj1974@yahoo.comالبريد االلكتروني

جغرافية السكاناسم المادة
سنويمقرر الفصل
تعريف الطالب بجغرافية السكان كعلم له اصول وقواعد خاصة في الدراسة تختلف عن باقي اهداف المادة

تي تدرس السكان كالديموغرافيا والعلوم السياسية واالقتصادية واالجتماعيةالعلوم االخرى ال

دراسة الخصائص الكمية للسكان من -٢التعريف بمفهوم جغرافية السكان ومصادر بياناتها -١التفاصيل االساسية للمادة
دراسة الخصائص -٤دراسة توزيع سكان العالم -٣حيث الحجم والنمو والعوامل المؤثرة

.نوعية للسكانال

الكتب المنهجية
مطبعه ,تاليف مكي محمد عزيز و رياض ابراهيم السعدي ,كتاب جغرافية السكان

.١٩٨٤,جامعه بغداد 

المصادر الخارجية
مديريه دار الكتب للطباعه ,تأليف عباس فاضل السعدي,كتاب جغرافية السكان-١

.٢٠٠٢,بغداد,والنشر
٢-Arthur hAupt, thomAs t. KAne, and CArl hAub,population handbook,6th

edition,population refrence bureau,Washington,dc,2011.

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-١٠-٤٠

معلومات اضافية

لعراقجمھوریة ا
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الجغرافیة:القســم 
الثانیة:المرحلة 

صالح محسن جاسم:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
لیة التربیة للبناتك:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

اال
وع
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المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخ

مفھوم جغرافیة السكانتشرین االول١
مصادر بیانات جغرافیة السكانتشرین االول٢
التعداد السكانيتشرین االول٣
االحصاءات الحیویةتشرین االول ٤
سجالت الحركة المكانیةتشرین الثاني٥
المسح بالعینھلثانيتشرین ا٦
توزیع سكان العالمتشرین الثاني٧
طرق قیاس توزیع السكانتشرین الثاني٨
العوامل المؤثرة في توزیع السكاناألولكانون٩

نمو سكان العالماألولكانون١٠
طرق قیاس النمو السكانياألولكانون١١
انیةمفھوم الخصوبة السككانون االول١٢
طرق قیاس الخصوبةكانون الثاني ١٣
العوامل المؤثرة في الخصوبةكانون الثاني١٤
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
مفھوم الوفیاتشباط١٧
طرق قیاس الوفیاتشباط١٨
العوامل المؤثرة في الوفیاتشباط١٩
مفھوم الھجرة السكانیةشباط٢٠
سباب الھجرة الداخلیةااذار٢١
طرق قیاس الھجرة الداخلیةاذار٢٢
اسباب الھجرة الخارجیةاذار٢٣
طرق قیاس الھجرة الخارجیةاذار٢٤
اتجاھات الھجرة الخارجیةنیسان٢٥
اثار الھجرةنیسان٢٦
)المفھوم(تركیب السكاننیسان٢٧
التركیب النوعينیسان٢٨
التركیب العمريرایا٢٩
التركیب االقتصاديایار٣٠
التركیب الزواجيایار٣١
السكان والغذاءایار٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الجغرافیة:اسم القســم 
الثانیة:المرحلة 

صالح محسن جاسم:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:ل العلمي المؤھ
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Salah muhsin jassim
E_mail  Salah_mj1974@yahoo.com
Title Population geography
Course Coordinator Annual

Course Objective Defntion of the studentpopulation geography as a science has essets and special
rules in the study differ from the rest of the ather sciences taught population as
demography,political science,economic and social science.

Course Description
1-to introduce the concept of population geography data sources 2-studing the
quantitative characteristics of the population in terms of size,growth,and
factores affecting 3-to study the distribution of the world population 4-studying
the qualitative characteristics of the population.

Textbook
Population geography,makky m.aziz,Readh Ibrahim al-saadi.baghdad
university press,1984.

References
1-population geography,abbas f.al-saadi,Baghdad,2002.
2- Arthur hAupt, thomAs t. KAne, and CArl hAub,population handbook,6th

edition,population refrence bureau,Washington,dc,2011.
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 40 --- 10 ---- 50

General Notes Type here general notes regarding the course

University:Baghdad
College:Education for women
Department:Geography
Stage:Second
Lecturer name:Salah muhsin
jassim
Academic Status: Assistant
Professor
Qualification:Phd
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 october The concept of population
geograpy

2 october data sources of population
geography

3 october Census
4 october Vital statistics
5 November Spatial movement records
6 November Sample survey
7 November Distribution of the world

population
8 November Methods of measuringthe

distribution of population
9 December Factors affecting the

distribution of population
10 December The growth of world

population
11 December Methods of measuring

population growth
12 December The concept of population

fertility
13 January Methods of measuring

fertility
14 January Factores affecting fertility
15
16

Half-year Break
17 February The concept of death
18 February Methods of measuring

mortality
19 February Factors affecting mortality
20 February The concept of population

migration
21 march Causes of internal migration
22 march Methods of measuring

internal migration
23 march Causes of foreign migration
24 march Methods of measuring

foreign migration
25 April foreign migration trends

University:Baghdad
College:Education for women
Department:Geography
Stage:Second
Lecturer name:Salah muhsin
jassim
Academic Status: Assistant
Professor
Qualification:Phd

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



26 April The effects of immigration
27 April Composition of the

population(concept)
28 April The sex Composition
29 may Age structure
30 may The economic structure
31 may Installation marital
32 may Population and food

 (Instructor Signature: Dean Signature:


