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الفھرس
موقع مركز اإلسماعیلیة بالنسبة إلقلیم قناة السویس١
موقع مركز اإلسماعیلیة بالنسبة لمحافظة اإلسماعیلیة ٢
٢٠٠٦التقسیم اإلدراى لمركز اإلسماعیلیة عام ٣
٢٠٠٦و ١٩٩٦حجم السكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ٤
١٩٩٦توزیع السكان فى مركز اإلسماعیلیة عام ٥
٢٠٠٦توزیع السكان فى مركز اإلسماعیلیة عام ٦
٢٠٠٦الكثافة العامة للسكان بمركز اإلسماعیلیة عام ٧
٢٠٠٣معدل وفیات االطفال الرضع على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ٨
٢٠٠٣معدل وفیات االطفال دون الخامسة على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ٩

٢٠٠٦-١٩٩٦معدل النمو السكانى على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ١٠
٢٠٠٦التركیب النوعى للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ١١
٢٠٠٦النسبة النوعیة للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ١٢
٢٠٠٦التركیب العمرى للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ١٣
٢٠٠٦العمري للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام -التركیب النوعى ١٤
٢٠٠٦الحالة الزواجیة للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ١٥
٢٠٠٦الحالة التعلیمیة للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ١٦
٢٠٠٦حجم قوى العاملة على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ١٧
٢٠٠٦معدل النشاط الخام للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ١٨
٢٠٠٦معدل النشاط المنقح للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ١٩
٢٠٠٦النشاط االقتصادى للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ٢٠
٢٠٠٦حجم القوى العاملة الصناعیة على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ٢١
٢٠٠٦معدل االعالة العمریة للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ٢٢
٢٠٠٦معدل االعالة االقتصادیة للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ٢٣
٢٠٠٦معدل البطالة للسكان على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ٢٤
٢٠٠٦نسبة األمیة على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ٢٥
٢٠٠٦نسبة الحاصلین على المؤھالت الجامعیة على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام ٢٦
٢٠٠٣منة على مستوى قرى مركز اإلسماعیلیة عام آلنسبة المساكن المتصلة بالمیاه ا٢٧
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