
  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  اغرافيجُ القسم 
 شعبة الخرائط

  
  
  
  
  
  
  

  المالمح العامة إلقليم
  قناة السويس

  
  

  إعداد
  إيمان هارون محمد الشريف

  
 



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  غرافياجُ القسم 
 شعبة الخرائط

  
  
  
  
  
  
  

 الُسكان والتنمية بقسم عتاقة
  )محافظة السويس(

  
  

  إعداد
  هند عبد الغفار علي حمود

  
 



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  غرافياجُ القسم 
 شعبة الخرائط

  
  
  
  
  
  
  

الُسكان والتنمية بمدينة 
محافظة ( اإلسماعيلية

  )اإلسماعيلية
  
  

  إعداد
  أحمد سامح السيد محمد

  
 



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  غرافياجُ القسم 
 شعبة الخرائط

  
  
  
  
  
  
  

 الُسكان والتنمية بمركز
محافظة ( اإلسماعيلية

  )اإلسماعيلية
  
  

  إعداد
  أحمد مجدي رمضان سيد

  
 



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  غرافياجُ القسم 
 شعبة الخرائط

  
  
  
  
  
  
  

 الُسكان والتنمية بمركز فايد
  )محافظة اإلسماعيلية(

  
  

  إعداد
  نيرة محمد محمود أحمد

  
 



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  غرافياجُ القسم 
 شعبة الخرائط

  
  
  
  
  
  
  

  الُسكان والتنمية بمركز
محافظة (  التل الكبير

  )اإلسماعيلية
  
  

  إعداد
  شيماء طلعت السيد عطا اهللا

  
 



 جامعة القاهرة 
 كلية األداب 
 قسم الجغرافيا
  شعبة الخرائط

 
 
 

 
 كان والتنمية بقسم العربالسُ 

)محافظة بورسعيد(  
  

: إعداد   

 أحمد حنفى محمود سيد
 
 
 
 



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  غرافياجُ القسم 
 شعبة الخرائط

  
  
  
  
  
  
  

الُسكان والتنمية بقسم المناخ 
  )محافظة بورسعيد(

  
  

  إعداد
  أحمد جمال محمد كامل

  
 



 جامعة القاهرة 
 كلية األداب 
 قسم الجغرافيا
  شعبة الخرائط

 
 
 

 
ي كان والتنمية بقسمالسُ 

 الضواحي والجنوب
)محافظة بورسعيد(   

  
: إعداد   

 أحمد مهدي محمد حمودة
 



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  اغرافيجُ القسم 
 شعبة الخرائط

  
  
  
  
  
  
  

 بإقليم قناة حجم السكان
  خصائصهمالسويس و توزيعهم و 

  
  

  إعداد
  حمد سامي سيدأ

  
 



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  غرافياجُ القسم 
 شعبة الخرائط

  
  
  
  
  
  
  

نمو الُسكان وتوزيعهم وبعض 
  ُمؤشرات التنمية بمحافظة السويس

  
  

  إعداد
  رحاب محروس زيتون

  
 



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  غرافياجُ القسم 
 شعبة الخرائط

  
  
  
  
  
  
  

خصائص الُسكان وبعض ُمؤشرات 
  التنمية بمحافظة السويس

  
  

  إعداد
  أماني صبحي عبد المنعم

  
 



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب
  قسم الجغرافيا
 شعبة الخرائط

 
 
 
 

نمو السكان وتوزيعهم وبعض 
 بمحافظة مؤشرات التنمية

  اإلسماعيلية
  
  
  إعداد

 إيمان شعبان إسماعيل



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  قسم الجغرافيا
 شعبة الخرائط

 
 
 
 

المقومات الطبيعية وخصائص 
السكان والتنمية             

  بمحافظة اإلسماعيلية
  
  
  إعداد

 مها محمد أحمد جمال



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  غرافياجُ القسم 
 شعبة الخرائط

  
  
  
  
  
  
  

  النشاط الزراعي في
   محافظة اإلسماعيلية

  
  

  إعداد
  محمد عبداهللا كمال أحمد

  
 



 جامعه القاهره 
 كليه األداب 
 قسم الجغرافيا
 شعبة الخرائط

 
 
 

 
 

  وتوزيعهم كانالسُ نمو 
ؤشرات التنميه وبعض مُ   

  بورسعيدمحافظةب
 

 
 إعداد

 إسالم فكرى عبد العظيم



                               جامعة القاهرة
 كلية اآلداب

 قسم الجغرافيا
 شعبة الخرائط

 
 

 
 
 

طبيعية وخصائص المقومات ال
  بورسعيدمحافظةكان والتنمية بالسُ 

 
 
 

  إعداد

 منة اهللا هشام أحمد توفيق
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  م٢٠١١عام  ل نحو تقييم المشروع الكارتوجرافي
  البيان  البند

  .الهدف من المشروع
 لكي يكون ُمؤهًال إعداد الطالب من الناحية الكارتوجرافية

لسوق العمل بالشركات والُمؤسسات والهيئات التي تحتاج 
  .لمثل هذه الخبرات

  إقليم قناة السويس  موضوع المشروع
  . طالب١٧  .ي المشروععدد الطالب الُمشاركين ف
 التــــي ُطبــــق عــــدد المنــــاطق الُجغرافيــــة

  ) واألقسام– المراكز – المحافظات –اإلقليم ( منطقة ١٧  .عليها المشروع

  . خريطة٢٢  . الواحدةُمتوسط عدد الخرائط للمنطقة
  ١/٥٠٠٠٠  .مقاييس الرسم الُمستخدمة

البـــــرامج التـــــي اســـــتخدمت فـــــي تنفيـــــذ 
 .المشروع

١- ARC GIS 9.1 
٢- Global Mapper 
٣- Excel 2003 
٤-  Erdas Imagine 

  .مصادر بيانات المشروع

الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحـــصاء، تعـــدادات  - ١
 .م٢٠٠٦ و١٩٩٦ و١٩٦٠الُسكان ألعوام 

اء، الجهــــــــاز المركــــــــزي للتعبئــــــــة العامــــــــة واإلحــــــــص -٢
  .اإلحصاءات الحيوية، أعوام ُمختلفة

 .م٢٠٠٠وزارة الزراعة، التعداد الزراعي عام  -٣

ـــــة البـــــشرية  -٤ معهـــــد التخطـــــيط القـــــومي، تقريـــــر التنمي
  .م٢٠٠٦ و٢٠٠٣للمحافظات 

  ).GIS(وحدة نظم المعلومات الُجغرافية   . جهة التنفيذ

  .نوعية الخرائط الُمنتجة

 ..).تضاريس، جيولوجية، تربة(خرائط طبيعية  - ١

توزيــــع الــــسكان، قــــوى عاملــــة مراكــــز العمــــران، ( خــــرائط بــــشرية  - ٢
 ....). العمري، خصائص السكان-وبطالة، التركيب النوعي

  ..).مساحة المحاصيل، إنتاج المحاصيل( خرائط اقتصادية  -٣

  .األهداف التي تحققت
  .التدريب على كيفية إعداد األطالس - ١
 .التدريب على إخراج األطالس ببرامج الحاسب اآللي - ٢
 .راج أطالس المشروعات الكبرىتنفيذ المواصفات الفنية في إخ -٣

  .التدريب على العمل في شكل مجموعات إلعداد األطالس -٤
  

أستاذ المادة                                                                                                    القائم بالجانب العملي    
  نمحمد أحمد علي حساني/ د                                                    مني سيد/     أ   

              جامعة القاهرة                                  - كلية اآلداب- مدرس بقسم الجغرافيا               جامعة القاهرة                      -  كلية اآلداب-معيده بقسم الجغرافيا



  جامعة القاهرة
  كلية اآلداب

  قسم الُجغرافيا
  شعبة الخرائط

  

  

  أطلس إقليم قناة السويس
  )م٢٠١١  لعامالمشروع الكارتوجرافي(

  

  إعداد

  م٢٠١١ ُدفعة –طلبة ُشعبة الخرائط 
  

  إشراف

  محمد أحمد علي حسانين/ د
   جامعة القاهرة- كلية اآلداب- ُمدرس بقسم الُجغرافيا

  

   حسندـي سيـمن/ أ
   جامعة القاهرة- كلية اآلداب- ُمعيدة بقسم الُجغرافيا

  

  م٢٠١١/ هـ١٤٣٢القاهرة 
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رقم 
 الشكل

 الصفحة عنوان الخريطة

 المالمح العامة إلقليم قناة السويس

  ١٩  توزيع اآلبار ببرزخ السويس قبل حفر القناة  ١
  ٢٠  ١٨٦٩- ١٨٥٩ورش ومعسكرات ومدن حفر القناة   ٢
  ٢١  الورش ومستودعات تخزين الغذاء والطرق ببرزخ خليج السويس أثناء حفر القناة  ٣
  ٢٢  وقنوات المياه العذبة بين القاهرة واإلسماعيلية أثناء حفر القناةترع   ٤
  ٢٣  ١٨٩٦المياه العذبة ببرزخ خليج السويس في عام   ٥
  ٢٤  طبوغرافية اإلقليم قبل حفر القناة  ٦
  ٢٥  إقليم قناة السويسطبوغرافية   ٧
  ٢٦  خطوط الكنتور بإقليم قناة السويس   ٨
  ٢٧   السويس قبل حفر القناةمراكز العمران بإقليم قناة  ٩
  ٢٨  ٢٠٠٨مراكز العمران بإقليم قناة السويس عام   ١٠
  ٢٩  شبكة الطرق بإقليم قناة السويس  ١١
  ٣٠  توزيع المواني بإقليم القناة  ١٢
  ٣١  ٢٠٠٥بمواني قناة السويس عام بالجنيه الواردات قيمة   ١٣
  ٣٢  ٢٠٠٦يس عام بمواني قناة السو بالجنيه قيمة الصادرات والواردات   ١٤
  ٣٣  ٢٠٠٨أعداد السفن حسب جنسيتها بإقليم قناة السويس عام   ١٥
  ٣٤  ٢٠٠٨كميات البضائع الداخلة لقناة السويس طبقًا للدول عام   ١٦
  ٣٥  ٢٠٠٨ التقسيم اإلداري إلقليم قناة السويس عام  ١٧
  ٣٦  ١٩٦٠صافي الهجرة الداخلية بإقليم قناة السويس عام   ١٨
  ٣٧  ١٩٩٦جرة الداخلية بإقليم قناة السويس عام صافي اله  ١٩
  ٣٨  مشروع ترعة السالم  ٢٠
  ٣٩  شبكة الري والصرف العامة لمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق  ٢١

   همخصائصحجم الُسكان بإقليم قناة السويس وتوزيعهم و 
  ٤٠  موقع إقليم القناة بالنسبة للجمهورية  ٢٢
  ٤١  ٢٠٠٦ظات القناة عام التقسيم اإلداري لمحاف  ٢٣
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  ٤٢  ٢٠٠٦حجم السكان في محافظات القناة عام   ٢٤
  ٤٣  ٢٠٠٦توزيع السكان في محافظات القناة عام   ٢٥
  ٤٤  ٢٠٠٦الكثافة العامة للسكان في محافظات القناة عام   ٢٦
  ٤٥  ٢٠٠٦التركيب النوعي للسكان في محافظات القناة عام   ٢٧
  ٤٦  ٢٠٠٦ القناة عام النسبة النوعية في محافظات  ٢٨
  ٤٧  ٢٠٠٦التركيب العمري للسكان في محافظات القناة عام   ٢٩
  ٤٨  ٢٠٠٦الحالة الزواجية للسكان في محافظات القناة عام   ٣٠
  ٤٩  ٢٠٠٦الحالة التعليمية للسكان في محافظات القناة عام   ٣١
  ٥٠  ٢٠٠٦النشاط االقتصادي للسكان في محافظات القناة عام   ٣٢
  ٥١  ٢٠٠٦ العاملين بالنقل في محافظات القناة عام حجم  ٣٣
  ٥٢  ٢٠٠٦حجم العاملين بالتجارة بمحافظات القناة عام   ٣٤
  ٥٣  ٢٠٠٦معدل البطالة في محافظات القناة عام   ٣٥
  ٥٤  ٢٠٠٦نسبة األمية في محافظات القناة عام   ٣٦

  محافظة السويسنمو الُسكان وتوزيعهم وبعض ُمؤشرات التنمية ب
  ٥٥ م٢٠٠٦التقسيم اإلداري لمحافظة السويس عام   ٣٧
  ٥٦ م١٩٩٦حجم الُسكان بأقسام محافظة السويس عام   ٣٨
  ٥٧ م٢٠٠٦حجم الُسكان بأقسام محافظة السويس عام   ٣٩
  ٥٨ م٢٠٠٦ُمعدل الوفيات بمحافظة السويس عام   ٤٠
  ٥٩ م٢٠٠٦ُمعدل وفيات األطفال الرضع بمحافظة السويس عام   ٤١
  ٦٠ م٢٠٠٦ل وفيات األطفال دون الخامسة بمحافظة السويس عام ُمعد  ٤٢
  ٦١ م١٩٩٦توزيع الُسكان بمحافظة السويس عام   ٤٣
  ٦٢ م٢٠٠٦توزيع الُسكان بمحافظة السويس عام   ٤٤
  ٦٣ م٢٠٠٦الكثافة العامة للُسكان بمحافظة السويس عام   ٤٥
  ٦٤ م٢٠٠٦- ١٩٩٦ ُمعدالت النمو الُسكاني بمحافظة السويس خالل الفترة  ٤٦
  ٦٥ م٢٠٠٦حجم القوي العاملة الصناعية بمحافظة السويس عام   ٤٧
  ٦٦ م٢٠٠٦أسباب الهجرة الداخلة لمحافظة السويس عام   ٤٨
  ٦٧ م٢٠٠٦نسبة الفقراء بمحافظة السويس عام   ٤٩
  ٦٨ م٢٠٠٣ُمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالجنيه بمحافظة السويس عام   ٥٠
  ٦٩  م٢٠٠٣ط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالدوالر بمحافظة السويس عام ُمتوس  ٥١
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  ٧٠  م٢٠٠٦نسبة السكان بدون مياه مأمونة بمحافظة السويس عام   ٥٢
  ٧١  م٢٠٠٦نسبة السكان بدون صرف صحي بمحافظة السويس عام   ٥٣
  ٧٢  م٢٠٠٦نسبة األطفال خارج التعليم االبتدائي بمحافظة السويس عام   ٥٤
  ٧٣  م٢٠٠٣نسبة القيد في جميع المراحل التعليمية بمحافظة السويس عام   ٥٥
  ٧٤  م٢٠٠٣بمحافظة السويس عام ) ١٥(+معدل القراءة والكتابة   ٥٦
  ٧٥  م٢٠٠٦عدد المباني طبقًا لنوع المبني بمحافظة السويس عام   ٥٧
  ٧٦  م٢٠٠٦م عدد المباني طبقًا إلجمالي الوحدات واالستخدامات بمحافظة السويس عا  ٥٨

  خصائص الُسكان وبعض ُمؤشرات التنمية بمحافظة السويس
  ٧٧  ٢٠٠٦التقسيم اإلداري لمحافظة السويس عام   ٥٩
  ٧٨  ٢٠٠٦التركيب النوعي لسكان محافظة السويس عام   ٦٠
  ٧٩  ٢٠٠٦النسبة النوعية لسكان محافظة السويس عام   ٦١
  ٨٠  ٢٠٠٦التركيب العمري لسكان محافظة السويس عام   ٦٢
  ٨١  ٢٠٠٦العمري لسكان محافظة السويس عام - التركيب النوعي  ٦٣
  ٨٢  ٢٠٠٦الحالة الزواجية لسكان محافظة السويس عام   ٦٤
  ٨٣  ٢٠٠٦الحالة التعليمية لسكان محافظة السويس عام   ٦٥
  ٨٤  ٢٠٠٦النشاط االقتصادي لسكان محافظة السويس عام   ٦٦
  ٨٥  ٢٠٠٦يس عام حجم القوي العاملة بمحافظة السو   ٦٧
  ٨٦  ٢٠٠٦معدل البطالة بمحافظة السويس عام   ٦٨
  ٨٧  ٢٠٠٦توزيع سكان محافظة السويس تبعًا لموقف الفرد من العمل عام   ٦٩
  ٨٨  ٢٠٠٦توزيع سكان محافظة السويس تبعًا للقطاع عام   ٧٠
  ٨٩  ٢٠٠٦بمحافظة السويس عام +) سنة ١٥(الحالة المهنية للسكان   ٧١
  ٩٠  ٢٠٠٦ر بمحافظة السويس عام عدد األس  ٧٢
  ٩١  ١٩٩٦صافي الهجرة الداخلية في محافظة السويس عام   ٧٣
  ٩٢  ٢٠٠٦معدل األمية بمحافظة السويس عام   ٧٤
  ٩٣  ٢٠٠٣نسبة القيد بالتعليم األساسي والثانوي بمحافظة السويس عام   ٧٥
  ٩٤  ٢٠٠٣نسبة األسر التي تحصل على كهرباء بمحافظة السويس عام   ٧٦
  ٩٥  ٢٠٠٣نسبة األسر التي تحصل على صرف صحي بمحافظة السويس عام   ٧٧
  ٩٦  ٢٠٠٦ األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة طبقًا لنوع اإلعاقة في محافظة السويس عام توزيع  ٧٨
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  نمو الُسكان وتوزيعهم وبعض ُمؤشرات التنمية بمحافظة اإلسماعيلية
  ٩٧  ٢٠٠٦ية عام التقسيم اإلداري لمحافظة اإلسماعيل  ٧٩
  ٩٨  محافظة اإلسماعيليةخطوط الكنتور ب  ٨٠
  ٩٩  ١٩٩٦حجم سكان محافظة اإلسماعيلية عام   ٨١
  ١٠٠  ٢٠٠٦حجم سكان محافظة اإلسماعيلية عام   ٨٢
  ١٠١  ٢٠٠٣معدل المواليد الخام بمحافظة اإلسماعيلية عام   ٨٣
  ١٠٢  ٢٠٠٦معدل الوفيات بمحافظة اإلسماعيلية عام   ٨٤
  ١٠٣  ٢٠٠٣عدل وفيات األطفال الرضع بمحافظة اإلسماعيلية عام م  ٨٥
  ١٠٤  ٢٠٠٣معدل وفيات األطفال دون الخامسة بمحافظة اإلسماعيلية عام   ٨٦
  ١٠٥  ٢٠٠٦- ١٩٩٦معدل النمو السكاني بمحافظة اإلسماعيلية خالل الفترة   ٨٧
  ١٠٦  ١٩٩٦توزيع سكان محافظة اإلسماعيلية عام   ٨٨
  ١٠٧  ٢٠٠٦محافظة اإلسماعيلية عام توزيع سكان   ٨٩
  ١٠٨  ٢٠٠٦الكثافة العامة لسكان محافظة اإلسماعيلية عام   ٩٠
  ١٠٩  ٢٠٠٦حجم القوى العاملة الصناعية بمحافظة اإلسماعيلية عام   ٩١
  ١١٠  ٢٠٠٦حجم سكان الحضر والريف بمحافظة اإلسماعيلية عام   ٩٢
  ١١١  ٢٠٠٦فظة اإلسماعيلية عام  بمحالنوع مسكن األسرةتوزيع السكان طبقًا   ٩٣
  ١١٢  ٢٠٠٦أسباب الهجرة الداخلة إلى محافظة اإلسماعيلية عام   ٩٤
  ١١٣  ٢٠٠٣نسبة السكان تحت خط الفقر بمحافظة اإلسماعيلية عام   ٩٥
  ١١٤  ٢٠٠٣دليل توقع الحياة بمحافظة اإلسماعيلية عام   ٩٦
  ١١٥  ٢٠٠٣نسبة القيد بالتعليم بمحافظة اإلسماعيلية عام   ٩٧
  ١١٦  ٢٠٠٣بالجنية بمحافظة اإلسماعيلية عام سط نصيب الفرد من الناتج المحلي متو   ٩٨
  ١١٧  ٢٠٠٣ر في محافظة اإلسماعيلية عام متوسط نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي بالدوال  ٩٩

  التنمية بمحافظة اإلسماعيليةالمقومات الطبيعية وخصائص الُسكان و 
  ١١٨  ة اإلسماعيلية مظاهر السطح بمحافظ ١٠٠
  ١١٩  درجات االنحدار بمحافظة اإلسماعيلية ١٠١
  ١٢٠  اتجاهات االنحدار بمحافظة اإلسماعيلية  ١٠٢
  ١٢١  أنواع التربة بمحافظة اإلسماعيلية  ١٠٣
  ١٢٢  شبكة الطرق والمواصالت بمحافظة اإلسماعيلية ١٠٤
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  ١٢٣  ٢٠٠٦التركيب النوعي لسكان محافظة اإلسماعيلية عام  ١٠٥
  ١٢٤ ٢٠٠٦ لسكان محافظة اإلسماعيلية عام ة النوعيالنسبة ١٠٦
  ١٢٥ ٢٠٠٦ي لسكان محافظة اإلسماعيلية عام العمر التركيب  ١٠٧
  ١٢٦  ٢٠٠٦العمري لسكان محافظة اإلسماعيلية عام - التركيب النوعي ١٠٨
  ١٢٧  ٢٠٠٦الحالة الزواجية لسكان محافظة اإلسماعيلية عام  ١٠٩
  ١٢٨  ٢٠٠٦ة التعليمية لسكان محافظة اإلسماعيلية عام الحال ١١٠
  ١٢٩  ٢٠٠٦النشاط االقتصادي لسكان محافظة اإلسماعيلية عام  ١١١
  ١٣٠  ٢٠٠٦الحالة العملية لسكان محافظة اإلسماعيلية عام  ١١٢
  ١٣١  ٢٠٠٦بمحافظة اإلسماعيلية عام )  سنة فأكثر١٥(الحالة المهنية للسكان  ١١٣
  ١٣٢  ٢٠٠٦ى العاملة بمحافظة اإلسماعيلية عام حجم القو  ١١٤
  ١٣٣  ٢٠٠٦توزيع سكان محافظة اإلسماعيلية تبعًا للقطاع عام  ١١٥
  ١٣٤  ٢٠٠٦عام محافظة اإلسماعيلية معدل البطالة لسكان  ١١٦
  ١٣٥  ١٩٦٠ عام  محافظة اإلسماعيليةصافي الهجرة الداخلية في ١١٧
  ١٣٦  ١٩٩٦عام  اإلسماعيلية محافظةصافي الهجرة الداخلية في  ١١٨
  ١٣٧  ٢٠٠٣نسبة المساكن المتصلة بالمياه اآلمنة في محافظة اإلسماعيلية عام  ١١٩
  ١٣٨ ٢٠٠٣ في محافظة اإلسماعيلية عام المساكن المتصلة بالكهرباءنسبة  ١٢٠
  ١٣٩ ٢٠٠٣نسبة المساكن المتصلة بالصرف الصحي في محافظة اإلسماعيلية عام  ١٢١
  ١٤٠  ٢٠٠٣ األمية بمحافظة اإلسماعيلية عام نسبة ١٢٢
  ١٤١   ٢٠٠٣نسبة المقيدين بجميع المراحل التعليمية في محافظة اإلسماعيلية عام  ١٢٣
  ١٤٢  ٢٠٠٣في محافظة اإلسماعيلية عام )  سنة فأكثر١٥(للسكان معدل القراءة والكتابة  ١٢٤
  ١٤٣  ٢٠٠٣ اإلسماعيلية عام محافظةبنسبة المقيدين بالتعليم األساسي والثانوي  ١٢٥
  ١٤٤  ٢٠٠٦توزيع األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة طبقًا لنوع اإلعاقة بمحافظة اإلسماعيلية عام  ١٢٦

  النشاط الزراعي في محافظة اإلسماعيلية
  ١٤٥  ٢٠٠٠التقسيم اإلداري لمحافظة اإلسماعيلية عام  ١٢٧
  ١٤٦  ٢٠٠٠ماعيلية عام الكثافة الزراعية في مراكز محافظة اإلس ١٢٨
  ١٤٧  ٢٠٠٠عدد العمال المشتغلين بالزراعة بأجر دائم في محافظة اإلسماعيلية عام  ١٢٩
  ١٤٨  ٢٠٠٦عدد العمال المشتغلين بالزراعة بأجر دائم في محافظة اإلسماعيلية عام  ١٣٠
  ١٤٩  ٢٠٠٠في محافظة اإلسماعيلية عام مساحة األرض المزروعة  ١٣١
  ١٥٠  ٢٠٠٠حاصيل الحقلية الشتوية في مراكز محافظة اإلسماعيلية عام مساحة الم ١٣٢
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  ١٥١ ٢٠٠٠مساحة المحاصيل الحقلية الصيفية والنيلية في مراكز محافظة اإلسماعيلية عام  ١٣٣
  ١٥٢ ٢٠٠٠مساحة المحاصيل والخضر الصيفية والنيلية في مراكز محافظة اإلسماعيلية عام  ١٣٤
  ١٥٣  ٢٠٠٠ في مراكز محافظة اإلسماعيلية عام لخضر الشتويةوامحاصيل المساحة  ١٣٥
  ١٥٤  ٢٠٠٠ في مراكز محافظة اإلسماعيلية عام محاصيل الخضر الصيفية والنيليةمساحة  ١٣٦
  ١٥٥  ٢٠٠٠ في مراكز محافظة اإلسماعيلية عام محاصيل الخضر الشتويةمساحة  ١٣٧
  ١٥٦  ٢٠٠٠ محافظة اإلسماعيلية عام  فيالمحاصيل والخضر حسب نوع االستخداممساحة  ١٣٨
  ١٥٧  ٢٠٠٠ محافظة اإلسماعيلية عام الزراعات المحمية فيمساحة  ١٣٩
  ١٥٨  ٢٠٠٠ محافظة اإلسماعيلية عام المشاتل المستديمة فيمساحة  ١٤٠
  ١٥٩  ٢٠٠٠العمالة الزراعية الدائمة والمؤقتة في محافظة اإلسماعيلية عام  ١٤١
  ١٦٠  ٢٠٠٠باألرز في محافظة اإلسماعيلية عام المساحة المزروعة  ١٤٢
  ١٦١ ٢٠٠٠ في محافظة اإلسماعيلية عام المزروعة بالذرة الشاميةالمساحة  ١٤٣
  ١٦٢ ٢٠٠٠ في محافظة اإلسماعيلية عام المزروعة بالشعيرالمساحة  ١٤٤
  ١٦٣ ٢٠٠٠في محافظة اإلسماعيلية عام ) خضر صيفية ونيلية(المساحة المزروعة بالطماطم  ١٤٥
  ١٦٤ ٢٠٠٠في محافظة اإلسماعيلية عام ) خضر شتوية(المساحة المزروعة بالطماطم  ١٤٦
  ١٦٥ ٢٠٠٠ في محافظة اإلسماعيلية عام المزروعة بالفاكهةالمساحة  ١٤٧
  ١٦٦ ٢٠٠٠ في محافظة اإلسماعيلية عام المزروعة بالقطنالمساحة  ١٤٨
  ١٦٧ ٢٠٠٠إلسماعيلية عام  في محافظة االمزروعة بالقمحالمساحة  ١٤٩
  ١٦٨ ٢٠٠٠في محافظة اإلسماعيلية عام  أعداد األبقار ١٥٠

  نمو الُسكان وتوزيعهم وبعض ُمؤشرات التنمية بمحافظة بورسعيد
  ١٦٩  الموقع النسبي لمحافظة بورسعيد ١٥١
  ١٧٠  ٢٠٠٦التقسيم اإلداري لمحافظة بورسعيد عام  ١٥٢
  ١٧١  ٢٠٠٦بورسعيد عام حجم السكان بأقسام محافظة  ١٥٣
  ١٧٢  ٢٠٠٦معدل الوفيات الخام لسكان محافظة بورسعيد عام  ١٥٤
  ١٧٣  ٢٠٠٦توزيع السكان بمحافظة بورسعيد عام  ١٥٥
  ١٧٤  ٢٠٠٦الكثافة الصافية للسكان بمحافظة بورسعيد عام  ١٥٦
  ١٧٥  ٢٠٠٦معدل اإلعالة العمرية للسكان بأقسام محافظة بورسعيد عام  ١٥٧
  ١٧٦  ٢٠٠٦معدل النشاط الخام للسكان بأقسام محافظة بورسعيد عام  ١٥٨
  ١٧٧  ٢٠٠٦افظة بورسعيد عام  بأقسام مح) سنة فأكثر١٥(الحالة المهنية للسكان  ١٥٩
  ١٧٨  ٢٠٠٦افظة بورسعيد عام بمححجم العاملين بالصناعات التحويلية  ١٦٠



 -١١-

  ١٧٩  ٢٠٠٦د عام افظة بورسعيبمح  العملحجم المشتغلين طبقًا لطبيعة ١٦١
  ١٨٠  ٢٠٠٦أسباب الهجرة الداخلة بمحافظة بورسعيد عام  ١٦٢
  ١٨١  ٢٠٠٦معدل األمية بمحافظة بورسعيد عام  ١٦٣
  ١٨٢  ٢٠٠٦نسبة السكان تحت خط الفقر بمحافظة بورسعيد عام  ١٦٤
  ١٨٣  ٢٠٠٦حجم المتسربين من المرحلة االبتدائية واإلعدادية بمحافظة بورسعيد عام  ١٦٥
  ١٨٤  ٢٠٠٦عدد المباني طبقًا إلجمالي الوحدات واالستخدام بمحافظة بورسعيد عام  ١٦٦
  ١٨٥ ٢٠٠٦عدد المباني طبقًا لملكية المبنى بمحافظة بورسعيد عام  ١٦٧
  ١٨٦ ٢٠٠٦عدد المباني طبقًا لنوع المبنى بمحافظة بورسعيد عام  ١٦٨
  ١٨٧  ٢٠٠٦بيعي بمحافظة بورسعيد عام عدد المباني طبقًا التصال المبنى بالغاز الط ١٦٩
  ١٨٨  المناطق السياحية في محافظة بورسعيد ١٧٠

  المقومات الطبيعية وخصائص الُسكان والتنمية بمحافظة بورسعيد
  ١٨٩  اتجاهات االنحدارات في محافظة بورسعيد ١٧١
  ١٩٠  درجات االنحدارات في محافظة بورسعيد ١٧٢
  ١٩١  ٢٠٠٦فظة بورسعيد عام التركيب النوعي لسكان محا ١٧٣
  ١٩٢ ٢٠٠٦ عام ة لسكان محافظة بورسعيد النوعيالنسبة ١٧٤
  ١٩٣ ٢٠٠٦ عام بورسعيدي لسكان محافظة العمر التركيب  ١٧٥
  ١٩٤  ٢٠٠٦ عام بورسعيدالعمري لسكان محافظة - التركيب النوعي ١٧٦
  ١٩٥  ٢٠٠٦ عام بورسعيد الحالة الزواجية لسكان محافظة ١٧٧
  ١٩٦  ٢٠٠٦ عام بورسعيدحالة التعليمية لسكان محافظة ال ١٧٨
  ١٩٧  ٢٠٠٦أقسام النشاط االقتصادي لسكان محافظة بورسعيد عام  ١٧٩
  ١٩٨  ٢٠٠٦الحالة العملية لسكان محافظة بورسعيد عام  ١٨٠
  ١٩٩  ٢٠٠٦معدل البطالة لسكان محافظة بورسعيد عام  ١٨١
  ٢٠٠  ١٩٦٠سعيد عام صافي الهجرة الداخلية في محافظة بور  ١٨٢
  ٢٠١  ١٩٩٦صافي الهجرة الداخلية في محافظة بورسعيد عام  ١٨٣
  ٢٠٢  ٢٠٠٦نسبة المساكن المتصلة بالصرف الصحي في محافظة بورسعيد عام  ١٨٤
  ٢٠٣  ٢٠٠٦ في محافظة بورسعيد عام المساكن المتصلة بالكهرباءنسبة  ١٨٥
  ٢٠٤  ٢٠٠٦رسعيد عام  في محافظة بو األسر المتصلة بالمياهنسبة  ١٨٦
  ٢٠٥   ٢٠٠٦نسبة األمية بمحافظة بورسعيد عام  ١٨٧
  ٢٠٦  ٢٠٠٦ في محافظة بورسعيد عام نسبة الحاصلين على المؤهالت الجامعية ١٨٨
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  ٢٠٧  ٢٠٠٦بمحافظة بورسعيد عام )  سنة١٨ أقل من - ١٦(حجم المتسربين من التعليم األساسي  ١٨٩
  ٢٠٨  ٢٠٠٦توزيع السكان حسب نوع اإلعاقة في محافظة بورعيد عام  ١٩٠

   محافظة السويس–السكان والتنمية بقسم عتاقة 
  ٢٠٩  ٢٠٠٦التقسيم اإلداري لقسم عتاقة عام  ١٩١
  ٢١٠  ٢٠٠٦حجم السكان بقسم عتاقة عام  ١٩٢
  ٢١١  ٢٠٠٦توزيع السكان بقسم عتاقة عام  ١٩٣
  ٢١٢  )٢٠٠٣- ١٩٩٦(سنوي بقسم عتاقة خالل الفترة معدل النمو السكاني ال ١٩٤
  ٢١٣  ٢٠٠٦التركيب النوعي للسكان بقسم عتاقة عام  ١٩٥
  ٢١٤  ٢٠٠٦التركيب العمري للسكان بقسم عتاقة عام  ١٩٦
  ٢١٥  ٢٠٠٦العمري للسكان بقسم عتاقة عام - التركيب النوعي ١٩٧
  ٢١٦  ٢٠٠٦الحالة الزواجية للسكان بقسم عتاقة عام  ١٩٨
  ٢١٧  ٢٠٠٦الحالة التعليمية للسكان بقسم عتاقة عام  ١٩٩
  ٢١٨  ٢٠٠٦النشاط االقتصادي للسكان بقسم عتاقة عام  ٢٠٠
  ٢١٩  ٢٠٠٦الحالة المهنية للسكان بقسم عتاقة عام  ٢٠١
  ٢٢٠  ٢٠٠٦الحالة العملية للسكان بقسم عتاقة عام  ٢٠٢
  ٢٢١  ٢٠٠٦معدالت البطالة بقسم عتاقة عام  ٢٠٣
  ٢٢٢  ٢٠٠٦توزيع السكان طبقًا للقطاع بقسم عتاقة عام  ٢٠٤
  ٢٢٣  ٢٠٠٦نسبة األمية بقسم عتاقة عام  ٢٠٥
  ٢٢٤  ٢٠٠٦نسبة الحاصلين على المؤهالت الجامعية بقسم عتاقة عام  ٢٠٦
  ٢٢٥  ٢٠٠٦نسبة السكان تحت خط الفقر بقسم عتاقة عام  ٢٠٧

  اإلسماعيلية محافظة –السكان والتنمية بمدينة اإلسماعيلية 
  ٢٢٦  ٢٠٠٦التقسيم اإلداري لمدينة اإلسماعيلية عام  ٢٠٨
  ٢٢٧  ٢٠٠٦ و١٩٩٦حجم السكان بمدينة اإلسماعيلية عامي  ٢٠٩
  ٢٢٨  ١٩٩٦توزيع السكان بمدينة اإلسماعيلية عام  ٢١٠
  ٢٢٩  ٢٠٠٦توزيع السكان بمدينة اإلسماعيلية عام  ٢١١
  ٢٣٠  ١٩٩٦دينة اإلسماعيلية عام الكثافة العامة للسكان بشياخات م ٢١٢
  ٢٣١  ٢٠٠٦الكثافة العامة للسكان بشياخات مدينة اإلسماعيلية عام  ٢١٣
  ٢٣٢  ٢٠٠٣معدل وفيات األطفال الرضع بشياخات مدينة اإلسماعيلية عام  ٢١٤



 -١٣-

  ٢٣٣  ٢٠٠٣معدل وفيات األطفال دون الخامسة بشياخات مدينة اإلسماعيلية عام  ٢١٥
  ٢٣٤  ٢٠٠٣-١٩٩٦السكاني بشياخات مدينة اإلسماعيلية خالل الفترة معدل النمو  ٢١٦
  ٢٣٥  ٢٠٠٦-١٩٩٦معدل النمو السكاني بشياخات مدينة اإلسماعيلية خالل الفترة  ٢١٧
  ٢٣٦  ٢٠٠٦التركيب النوعي للسكان بمدينة اإلسماعيلية عام  ٢١٨
  ٢٣٧  ٢٠٠٦التركيب العمري للسكان بمدينة اإلسماعيلية عام  ٢١٩
  ٢٣٨  ٢٠٠٦التركيب النوعى العمرى للسكان بشياخات مدينة اإلسماعيليه عام  ٢٢٠
  ٢٣٩  ٢٠٠٦الحالة الزواجية للسكان بشياخات مدينة اإلسماعيلية عام  ٢٠١
  ٢٤٠  ٢٠٠٦الحالة التعليمية للسكان بشياخات مدينة اإلسماعيلية عام  ٢٢٢
  ٢٤١  ٢٠٠٦ام حجم القوى العاملة بشياخات مدينة اإلسماعيلية ع ٢٢٣
  ٢٤٢  ٢٠٠٦معدل النشاط الخام بشياخات مدينة اإلسماعيلية عام  ٢٢٤
  ٢٤٣  ٢٠٠٦معدل النشاط المنقح بشياخات مدينة اإلسماعيلية عام  ٢٢٥
  ٢٤٤  ٢٠٠٦النشاط االقتصادي للسكان بشياخات مدينة اإلسماعيلية عام  ٢٢٦
  ٢٤٥  ٢٠٠٦ماعيلية عام معدل اإلعالة العمرية للسكان بشياخات مدينة اإلس ٢٢٧
  ٢٤٦  ٢٠٠٦معدل البطالة بشياخات مدينة اإلسماعيلية عام  ٢٢٨
  ٢٤٧  ٢٠٠٣نسبة األسر الحاصلة على مياه مأمونة بشياخات مدينة اإلسماعيلية عام  ٢٢٩
  ٢٤٨  ٢٠٠٣نسبة األمية بشياخات مدينة اإلسماعيلية عام  ٢٣٠
  ٢٤٩  ٢٠٠٦ت مدينة اإلسماعيلية عام بشياخانسبة الحاصلين على مؤهالت جامعية  ٢٣١
  ٢٥٠   ٢٠٠٦النسبه النوعية للسكان بشياخات مدينة اإلسماعيلية عام  ٢٣٢

   محافظة اإلسماعيلية– اإلسماعيلية والتنمية بمركزالسكان 
  ٢٥١  موقع مركز اإلسماعيلية بالنسبة إلقليم قناة السويس ٢٣٣
  ٢٥٢   اإلسماعيليةموقع مركز اإلسماعيلية بالنسبة لمحافظة ٢٣٤
  ٢٥٣  ٢٠٠٦التقسيم اإلداري لمركز اإلسماعيلية عام  ٢٣٥
  ٢٥٤  ٢٠٠٦ و١٩٩٦حجم السكان على مستوى قري مركز اإلسماعيلية عامي  ٢٣٦
  ٢٥٥  ١٩٩٦توزيع السكان في مركز اإلسماعيلية عام  ٢٣٧
  ٢٥٦  ٢٠٠٦توزيع السكان في مركز اإلسماعيلية عام  ٢٣٨
  ٢٥٧  ٢٠٠٦ة للسكان بمركز اإلسماعيلية عام الكثافة العام ٢٣٩
  ٢٥٨   ٢٠٠٣معدل وفيات األطفال الرضع على مستوى قري مركز اإلسماعيلية عام  ٢٤٠
  ٢٥٩  ٢٠٠٣معدل وفيات األطفال دون الخامسة على مستوى قري مركز اإلسماعيلية عام  ٢٤١
  ٢٦٠  ٢٠٠٦-١٩٩٦لفترة معدل النمو السكاني على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية خالل ا ٢٤٢
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  ٢٦١  ٢٠٠٦التركيب النوعي للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام  ٢٤٣
  ٢٦٢  ٢٠٠٦على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام النسبة النوعية للسكان  ٢٤٤
  ٢٦٣  ٢٠٠٦ للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام العمريالتركيب  ٢٤٥
  ٢٦٤  ٢٠٠٦مري للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام الع-التركيب النوعي ٢٤٦
  ٢٦٥  ٢٠٠٦الحالة الزواجية للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام  ٢٤٧
  ٢٦٦  ٢٠٠٦الحالة التعليمية للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام  ٢٤٨
  ٢٦٧  ٢٠٠٦م حجم القوي العاملة على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عا ٢٤٩
  ٢٦٨  ٢٠٠٦معدل النشاط الخام للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام  ٢٥٠
  ٢٦٩  ٢٠٠٦معدل النشاط المنقح للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام  ٢٥١
  ٢٧٠  ٢٠٠٦النشاط االقتصادي للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام  ٢٥٢
  ٢٧١  ٢٠٠٦الصناعية على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام حجم القوى العاملة  ٢٥٣
  ٢٧٢  ٢٠٠٦معدل اإلعالة العمرية للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام  ٢٥٤
  ٢٧٣  ٢٠٠٦معدل اإلعالة االقتصادية للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام  ٢٥٥
  ٢٧٤  ٢٠٠٦سماعيلية عام معدل البطالة للسكان على مستوى قرى مركز اإل ٢٥٦
  ٢٧٥  ٢٠٠٦على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام نسبة األمية  ٢٥٧
  ٢٧٦  ٢٠٠٦نسبة الحاصلين على المؤهالت الجامعية على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام  ٢٥٨
  ٢٧٧  ٢٠٠٦نسبة المساكن المتصلة بالمياه اآلمنة على مستوى قرى مركز اإلسماعيلية عام  ٢٥٩

   محافظة اإلسماعيلية– والتنمية بمركز فايدلسكان ا
  ٢٧٨  موقع مركز فايد بالنسبة لمحافظة اإلسماعيلية ٢٦٠
  ٢٧٩  ٢٠٠٦التقسيم اإلداري لمركز فايد عام  ٢٦١
  ٢٨٠  ١٩٩٦حجم السكان بمركز فايد عام  ٢٦٢
  ٢٨١  ٢٠٠٦حجم السكان بمركز فايد عام  ٢٦٣
  ٢٨٢  ٢٠٠٦-١٩٩٦يد خالل الفترة معدل النمو السكاني بمركز فا ٢٦٤
  ٢٨٣  ١٩٩٦توزيع السكان بمركز فايد عام  ٢٦٥
  ٢٨٤  ٢٠٠٦توزيع السكان بمركز فايد عام  ٢٦٦
  ٢٨٥  ٢٠٠٦التركيب النوعي للسكن بمركز فايد عام  ٢٦٧
  ٢٨٦   ٢٠٠٦النسبة النوعية للسكان بمركز فايد عام  ٢٦٨
  ٢٨٧  ٢٠٠٦ التركيب العمري للسكان بمركز فايد عام ٢٦٩
  ٢٨٨  ٢٠٠٦الحالة الزواجية للسكان بمركز فايد عام  ٢٧٠
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  ٢٨٩  ٢٠٠٦الحالة التعليمية للسكان بمركز فايد عام  ٢٧١
  ٢٩٠  ٢٠٠٦حجم القوى العاملة بمركز فايد عام  ٢٧٢
  ٢٩١  ٢٠٠٦النشاط االقتصادي للسكان بمركز فايد عام  ٢٧٣
  ٢٩٢  ٢٠٠٦ عام حجم السكان داخل قوة العمل بمركز فايد ٢٧٤
  ٢٩٣  ٢٠٠٦معدل البطالة في مركز فايد عام  ٢٧٥
  ٢٩٤  ٢٠٠٦نسبة األمية بمركز فايد عام  ٢٧٦
  ٢٩٥  ٢٠٠٦نسبة الحاصلين على المؤهالت الجامعية بمركز فايد عام  ٢٧٧
  ٢٩٦  ٢٠٠٣نسبة المساكن المتصلة بالمياه اآلمنة بمركز فايد عام  ٢٧٨
  ٢٩٧  ٢٠٠٣الكهرباء بمركز فايد عام نسبة المساكن المتصلة ب ٢٧٩
  ٢٩٨  ٢٠٠٣نسبة المساكن المتصلة بالصرف الصحي بمركز فايد عام  ٢٨٠

   محافظة اإلسماعيلية– والتنمية بمركز التل الكبيرالسكان 
  ٢٩٩  ٢٠٠٦التقسيم اإلداري لمركز التل الكبير عام  ٢٨١
  ٣٠٠  ٢٠٠٦حجم السكان بمركز التل الكبير عام  ٢٨٢
  ٣٠١  ٢٠٠٦توزيع السكان بمركز التل الكبير عام  ٢٨٣
  ٣٠٢  ٢٠٠٦الكثافة العامة للسكان بمركز التل الكبير عام  ٢٨٤
  ٣٠٣  ٢٠٠٣معدل وفيات األطفال الرضع بمركز التل الكبير عام  ٢٨٥
  ٣٠٤  ٢٠٠٣معدل وفيات األطفال دون الخامسة بمركز التل الكبير عام  ٢٨٦
  ٣٠٥  ٢٠٠٦ بمركز التل الكبير عام التركيب النوعي للسكان ٢٨٧
  ٣٠٦  ٢٠٠٦التركيب العمري للسكان بمركز التل الكبير عام  ٢٨٨
  ٣٠٧  ٢٠٠٦العمري للسكان بمركز التل الكبير عام - التركيب النوعي ٢٨٩
  ٣٠٨  ٢٠٠٦الحالة الزواجية للسكان بمركز التل الكبير عام  ٢٩٠
  ٣٠٩  ٢٠٠٦كبير عام الحالة التعليمية للسكان بمركز التل ال ٢٩١
  ٣١٠  ٢٠٠٦األنشطة االقتصادية للسكان بمركز التل الكبير عام  ٢٩٢
  ٣١١  ٢٠٠٦موقف الفرد من العمل بمركز التل الكبير عام  ٢٩٣
  ٣١٢  ٢٠٠٦معدل البطالة بمركز التل الكبير عام  ٢٩٤
  ٣١٣  ٢٠٠٦نسبة األمية بمركز التل الكبير عام  ٢٩٥
  ٣١٤  ٢٠٠٣لة بالكهرباء بمركز التل الكبير عام نسبة المساكن المتص ٢٩٦
  ٣١٥  ٢٠٠٣نسبة المساكن المتصلة بالصرف الصحي بمركز التل الكبير عام  ٢٩٧
  ٣١٦  ٢٠٠٣نسبة المساكن المتصلة بالمياه اآلمنة بمركز التل الكبير عام  ٢٩٨
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  ٣١٧  ٢٠٠٣معدالت القراءة والكتابة بمركز التل الكبير عام  ٢٩٩
  ٣١٨  ٢٠٠٦بمركز التل الكبير عام ة النوعية للسكان نسبال ٣٠٠

  بورسعيد محافظة – والتنمية بقسم العربالسكان 
  ٣١٩  ٢٠٠٦التقسيم اإلداري لقسم العرب عام  ٣٠١
  ٣٢٠  ٢٠٠٦حجم السكان في شياخات قسم العرب عام  ٣٠٢
  ٣٢١  ١٩٩٦توزيع السكان في شياخات قسم العرب عام  ٣٠٣
  ٣٢٢  ٢٠٠٦في شياخات قسم العرب عام توزيع السكان  ٣٠٤
  ٣٢٣  ٢٠٠٦الكثافة الصافية للسكان في شياخات قسم العرب عام  ٣٠٥
  ٣٢٤  ٢٠٠٦-١٩٩٦معدل النمو السكاني في شياخات قسم العرب خالل الفترة  ٣٠٦
  ٣٢٥  ٢٠٠٦التركيب النوعي للسكان في شياخات قسم العرب عام  ٣٠٧
  ٣٢٦  ٢٠٠٦اخات قسم العرب عام النسبة النوعية للسكان في شي ٣٠٨
  ٣٢٧  ٢٠٠٦التركيب العمري للسكان في شياخات قسم العرب عام  ٣٠٩
  ٣٢٨  ٢٠٠٦العمري للسكان في شياخات قسم العرب عام - التركيب النوعي ٣١٠
  ٣٢٩  ٢٠٠٦الحالة الزواجية للسكان في شياخات قسم العرب عام  ٣١١
  ٣٣٠  ٢٠٠٦سم العرب عام الحالة التعليمية للسكان في شياخات ق ٣١٢
  ٣٣١  ٢٠٠٦النشاط االقتصادي للسكان في شياخات قسم العرب عام  ٣١٣
  ٣٣٢  ٢٠٠٦الحالة المهنية للسكان في شياخات قسم العرب عام  ٣١٤
  ٣٣٣  ٢٠٠٦حجم القوي العاملة في شياخات قسم العرب عام  ٣١٥
  ٣٣٤  ٢٠٠٦معدل البطالة في شياخات قسم العرب عام  ٣١٦
  ٣٣٥  ٢٠٠٦معدل اإلعالة العمرية للسكان في شياخات قسم العرب عام  ٣١٧
  ٣٣٦  ٢٠٠٦حجم العاملين بالصناعات التحويلية في شياخات قسم العرب عام  ٣١٨
  ٣٣٧  ٢٠٠٦نسبة األمية في شياخات قسم العرب عام  ٣١٩
  ٣٣٨  ٢٠٠٦نسبة السكان تحت خط الفقر في شياخات قسم العرب عام  ٣٢٠
  ٣٣٩  ٢٠٠٦السكان تحت خط الفقر في شياخات قسم العرب عام أعداد  ٣٢١
  ٣٤٠  ٢٠٠٦في شياخات قسم العرب عام +)  سنة١٥(نسبة الحاصلين على المؤهالت الجامعية  ٣٢٢
  ٣٤١  ٢٠٠٦نسبة السكان الحاصلين على صرف صحي في شياخات قسم العرب عام  ٣٢٣

  بورسعيد محافظة – والتنمية بقسم المناخالسكان 
  ٣٤٢  ٢٠٠٦التقسيم اإلداري لقسم المناخ عام  ٣٢٤
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  ٣٤٣  ١٩٩٦حجم السكان في قسم المناخ عام  ٣٢٥
  ٣٤٤  ٢٠٠٦حجم السكان في قسم المناخ عام  ٣٢٦
  ٣٤٥  ١٩٩٦توزيع السكان في قسم المناخ عام  ٣٢٧
  ٣٤٦  ٢٠٠٦توزيع السكان في قسم المناخ عام  ٣٢٨
  ٣٤٧  ٢٠٠٦ت قسم المناخ عام الكثافة الصافية للسكان في شياخا ٣٢٩
  ٣٤٨  ٢٠٠٦- ١٩٩٦معدالت النمو السكاني في قسم المناخ خالل الفترة  ٣٣٠
  ٣٤٩  ٢٠٠٦التركيب النوعي للسكان في شياخات قسم المناخ عام  ٣٣١
  ٣٥٠  ٢٠٠٦النسبة النوعية للسكان في شياخات قسم المناخ عام  ٣٣٢
  ٣٥١  ٢٠٠٦لمناخ عام التركيب العمري للسكان في شياخات قسم ا ٣٣٣
  ٣٥٢  ٢٠٠٦العمري للسكان في شياخات قسم المناخ عام - التركيب النوعي ٣٣٤
  ٣٥٣  ٢٠٠٦الحالة الزواجية للسكان في شياخات قسم المناخ عام  ٣٣٥
  ٣٥٤  ٢٠٠٦الحالة التعليمية للسكان في شياخات قسم المناخ عام  ٣٣٦
  ٣٥٥  ٢٠٠٦لمناخ عام النشاط االقتصادي للسكان في شياخات قسم ا ٣٣٧
  ٣٥٦  ٢٠٠٦الحالة العملية للسكان في شياخات قسم المناخ عام  ٣٣٨
  ٣٥٧  ٢٠٠٦معدل البطالة في شياخات قسم المناخ عام  ٣٣٩
  ٣٥٨  ٢٠٠٦معدل اإلعالة العمرية للسكان في شياخات قسم المناخ عام  ٣٤٠
  ٣٥٩  ٢٠٠٦حجم القوي العاملة في شياخات قسم المناخ عام  ٣٤١
  ٣٦٠  ٢٠٠٦حجم العاملين بالصناعات التحويلية في شياخات قسم المناخ عام  ٣٤٢
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  رقم
 المشروع

 المشروععنوان  الطالبإسم 

 .المالمح العامة إلقليم قناة السويس  إيمان هارون محمد محمود  ١

 كان بإقليم قناة السويس وتوزيعهم وخصائصهم حجم السُ  أحمد سامي سيد محمد ٢

 ؤشرات التنمية بمحافظة السويسكان وتوزيعهم وبعض مُ نمو السُ  رحاب محروس عبد الرحمن ٣

 ؤشرات التنمية بمحافظة السويسكان وبعض مُ خصائص السُ  أماني صبحي عبد المنعم ٤

 ؤشرات التنمية بمحافظة اإلسماعيليةكان وتوزيعهم وبعض مُ نمو السُ  إيمان شعبان إسماعيل مبروك ٥

 كان والتنمية بمحافظة اإلسماعيليةطبيعية وخصائص السُ المقومات ال مها محمد أحمد جمال ٦

  النشاط الزراعي في محافظة اإلسماعيلية  محمد عبد اهللا كمال أحمد  ٧
 ؤشرات التنمية بمحافظة بورسعيدكان وتوزيعهم وبعض مُ نمو السُ  إسالم فكري عبد العظيم عثمان ٨

 كان والتنمية بمحافظة بورسعيدالمقومات الطبيعية وخصائص السُ  منة اهللا هشام أحمد توفيق ٩

  محافظة السويس-قسم عتاقةكان والتنمية بالسُ  هند عبد الغفار علي حمود ١٠

  محافظة اإلسماعيلية-مدينة اإلسماعيليةكان والتنمية بالسُ  أحمد سامح السيد محمد ١١

  محافظة اإلسماعيلية- اإلسماعيليةكان والتنمية بمركزالسُ  أحمد مجدي رمضان سيد ١٢

  محافظة اإلسماعيلية-كان والتنمية بمركز فايدالسُ  نيره محمد محمود أحمد ١٣

  محافظة اإلسماعيلية-كان والتنمية بمركز التل الكبيرالسُ  شيماء طلعت السيد عطا اهللا ١٤

 يد محافظة بورسع-قسم العربكان والتنمية بالسُ  حمد حنفي محمود سيدأ ١٥

   محافظة بورسعيد-كان والتنمية بقسم المناخالسُ   أحمد جمال محمد كامل  ١٦
   محافظة بورسعيد-كان والتنمية بقسمي الضواحي والجنوبالسُ   أحمد مهدي محمد حمودة   ١٧
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  الُمقدمة
  

وقـد . يتعرض هذا المشروع إلقليم ُمهٍم من أقاليم مصر الُجغرافية، وهو إقلـيم قنـاة الـسويس
 نظـــرًا ألهميتـــه الـــسياسية واالقتـــصادية واالســـتراتيجية  هـــذا اإلقلـــيم لدراســـتة كارتوجرافيـــاً جـــاء اختيـــار

 حيـث صـدر ١٩٥٩عـام وكان هذا اإلقليم ُمكونًا من محافظتين هما السويس والقنال حتى . الكبيرة
قــرار تقــسيم محافظــة القنــال إلــى محــافظتين همــا اإلســماعيلية وبورســعيد، ومنــذ ذلــك الحــين وحتــى 

  . السويس واإلسماعيلية وبورسعيد: اآلن واإلقليم يتكون من ثالث محافظات هي
  

ويبــدأ المــشروع بدراســة كارتوجرافيــة للمالمــح العامــة إلقلــيم القنــاة وحجــم ُســكانه وتــوزيعهم 
ويتنـاول بعـد ذلـك نمـو الـُسكان وتـوزيعهم وخصائـصهم وبعـض ُمؤشـرات التنميـة بكـل . وخصائصهم

ثـــم . محافظـــة مـــن محافظـــات اإلقلـــيم الـــثالث، ثـــم يتنـــاول النـــشاط الزراعـــي بمحافظـــة اإلســـماعيلية
ويــضع المــشروع . للــُسكان والتنميــة بُمعظــم مراكــز وأقــسام إقلــيم القنــاة يعــرض المــشروع كارتوجرافيــاً 

  .ذا الشكل صورة اإلقليم كاملة إلى حٍد كبيٍر أمام صانعي القرار والُمخططين لتنمية اإلقليمبه
  

محمـد ُمنتـصر / وفي النهاية فإنه يجب أن نتوجه بجزيل الُشكر والتقدير واالمتنـان لألسـتاذ
ى ُمـــساعداته علـــ" بوحـــدة نظـــم المعلومـــات الُجغرافيـــة بالجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحـــصاء"

محمـد إبـراهيم / ونتوجـه بالـشكر والتقـدير أيـضًا لُألسـتاذ. للطلبة في الحـصول علـى خـرائط األسـاس
   .الُمدرس الُمساعد بالقسم على مساعداته للطلبة في بعض االستشارات

  
   محمد أحمد علي/ د                                                          
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