
الجملةأنثىذكر

37,25034,41671,66618,841شـــياخة أول

تشمل جزء من )شـــياخة ثــان 

(غيط النصارى
20,81116,79837,60910,558

58,06151,214109,27529,399جملة قسم أول

تشمل جزء من )شــياخة ثــالث 

(غيط النصارى
30,18828,90259,09014,739

58,38754,741113,12828,845شــياخة رابــع

88,57583,643172,21843,584جملة قسم ثان

146,636134,857281,49372,983

4,9364,4639,3992,514قسم رأس البر والجربيمــدينة رأس البر

25,07423,76148,83511,864مــدينة عزبة البرج

176,646163,081339,72787,361

4,5074,4288,9352,174البستان وكــفر طبيخة

1,2311,1342,365564الخــليفية

20,20719,00039,20710,350الســنانية

4,6274,4649,0912,232العــدلية

13,88313,28027,1636,883العــنانية

3,1012,9766,0771,511قرية أوالد حمام

12,07511,12623,2015,846قرية شطا

13,41812,66326,0816,242الخياطة

22,25020,67442,92410,828شــط الشعراء

12,63312,17424,8076,153شــط الشيخ درغام

5,0724,7099,7812,339شــط جريبه

3,1872,9476,1341,504عزبة اللحم

11,32210,68822,0105,143محب والسيالة

13,76213,29827,0606,486عــزب البصــارطة

5,0024,6629,6642,360عــزب النــهضة

146,277138,223284,50070,615

322,923301,304624,227157,976

جملة حضر دمياط

اجمالى مركز دمياط

قرية/ الشياخةمدينة/قسم
النوع

2017قرية النتائج النهائية لتعداد / طبقاً للنوع على مستوى شياخة  (مركز دمياط)توزيع سكان 

ريف/حضر

حضر

ريف

قسم أول دمياط

قسم ثان دمياط

جملة مدينة دمياط

عدد األسر

جملة ريف دمياط

2017مصر  تعداد  الجهاز المركزى 



الجملةأنثىذكر

20,29319,63939,93210,696مدينة فارسكور

15,12613,61528,7417,514مــدينة الروضة

35,41933,25468,67318,210

3,2383,1446,3821,573االربــعين

4,1353,8497,9841,980الــبراشية

5,3955,11710,5122,619الحـــورانى

10,51910,01720,5364,980الــرحــامنة

7997031,502352قرية السالمية

4,0383,7637,8011,962الضــهرة

1,9681,6753,643903قرية الطرحة

2,0992,0804,1791,085العــبيدية

1,5861,5293,115830قرية العزازمة

5,1314,87410,0052,549الــعطوى

6,0055,99111,9962,949الــغنيمية

2,0992,1004,1991,027الــغوابين

5,1185,05010,1682,577الــناصرية

2,7302,2404,9701,226قرية أبوجريدة

2,0101,9103,920910قرية النجارين

5,4725,06810,5402,693أوالد خــلف

5,2494,98410,2332,449حــجاجة

7,7467,02814,7743,515شــرباص

2,0202,1024,1221,082كــفر الشناوى

6,9857,11814,1033,796كـــفر العرب

5,7045,36711,0712,660مــنشأة كرم ورزوق

3,4533,3336,7861,745مــيت الشيوخ

2,4842,3544,8381,210كــفر الــغوابين

95,98391,396187,37946,672

131,402124,650256,05264,882 اجمالى مركز فارسكور

مدينة/قسم عدد األسرريف/حضر

2017قرية النتائج النهائية لتعداد / طبقاً للنوع على مستوى شياخة  (مركز فارسكور)توزيع سكان 

جملة حضر فارسكور

جملة ريف فارسكور

قرية/ الشياخة
النوع

حضر

ريف



الجملةأنثىذكر

8,4568,21316,6694,193مدينة كفر سعد

9,7139,12218,8354,773مدينة ميت أبوغالب

25,38724,76050,14712,268قسم مدينة دمياط الجديدة

43,55642,09585,65121,234

3,8103,8997,7092,103قرية أبوعياد

4,3454,4038,7482,160(3-تشمل عزبة )اإلسماعيلية 

2,5882,4054,9931,197االبراهيمية البحرية

3,7203,5327,2521,877االبراهيمية القبلية

2,2842,0754,3591,181قرية البدراوي

5,6185,39411,0122,608التوفيقية

3,7313,6657,3961,976قرية الدهايمة

3,4303,3296,7591,656(كفر ميت أبو غالب سابقا)الزهراء

2,9392,8095,7481,393السعيدية البحرية

2,7752,6445,4191,389السعيدية القبلية

6,1665,80311,9692,957السوالم

4,6784,4909,1682,122العباسية

2,2962,2394,5351,096(منشأة فاروق سابقا )المحمدية 

2,9342,6985,6321,380دار السالم

6,6436,18312,8263,188عزب أم الرزق

10,80110,33321,1345,372كفر سعد البلد

2,5242,5815,1051,454كفر المرابعين الشرقية

7,1376,97214,1093,500كفر المنازلة

10,54810,16020,7085,257كفر الوسطانى

10,1019,75019,8514,844كفر سليمان البحرى

5,1165,07810,1942,752(بلقاس ثان سابقا)كفور الغاب 

4,8274,6579,4842,490كــفر شحاتة

9409491,889517قرية منشية ناصر

5154981,013234الــحسينية

2,0901,8343,924960أبــو راشد

1,0721,0212,093501النواصرية

8288021,630438عزبة اللوزي

2,3672,1834,5501,268قرية تفتيش ثان

116,823112,386229,20957,870

160,379154,481314,86079,104

اجمالى حضر كفر سعد

اجمالى مركز كفر سعد

جملة ريف كفر سعد

عدد األسرقرية/ الشياخة

2017قرية النتائج النهائية لتعداد / طبقاً للنوع على مستوى شياخة  (مركز كفر سعد)توزيع سكان 

مدينة/قسم
النوع

ريف/حضر

حضر

ريف



الجملةأنثىذكر

12,58112,21724,7986,617مــدينة الزرقا

4,2693,9378,2062,062محمد عبد الهادي السنباطي

3,1063,0456,1511,610محمود شلبي

4,0203,7757,7951,921عقل توفيق بدوى

2,4462,3474,7931,165فتحي اليماني هالل

13,84113,10426,9456,758

26,42225,32151,74313,375

3,4383,3016,7391,613قرية الزعاترة

3,0802,8485,9281,404قرية السالم

5,4195,19910,6182,694الــكاشف الــجديدة

8,7018,48217,1834,379دقــهلة

13,38612,83926,2256,514ســيف الــدين

5,7855,54611,3312,683شــرمساح

5,3245,14810,4722,587كــفر المياسرة

9859831,968478كــفر تـقى

12,33412,01324,3476,124مــيت الخـولى عبدهللا

1,0771,0462,123518قرية الباز

59,52957,405116,93428,994

85,95182,726168,67742,369

الجملةأنثىذكر

22,50020,92943,42910,568مــدينة كفر البطيخ

22,50020,92943,42910,568

9,7948,81118,6055,009(العوامر سابقا)الــبساتين 

6,7986,35913,1573,261الســواحل

6,0585,48511,5432,971(الهواشم سابقا)الــرياض 

3,6733,3297,0021,751كــحيل

4,9654,7879,7522,341أم الــرضا

1,5961,5043,100723أم الـــرضا الــجديدة

6,5356,11812,6533,581الــركابية

6,9386,77013,7083,683جــمصة

46,35743,16389,52023,320

68,85764,092132,94933,888

حضر

ريف

النوع

اجمالى حضر كفر البطيخ

جملة ريف كفر البطيخ

ريف/حضر

اجمالى مركز كفر البطيخ

قرية/ الشياخةمدينة/قسم

جملة قسم مدينة السرو

عدد األسر

2017قرية النتائج النهائية لتعداد / طبقاً للنوع على مستوى شياخة  (مركز كفر البطيخ)توزيع سكان 

اجمالى مركز الزرقا

جملة ريف الزرقا

اجمالى حضر الزرقا

حضر

ريف

شياخات مدينة السرو

عدد األسر

2017قرية النتائج النهائية لتعداد / طبقاً للنوع على مستوى شياخة  (مركز الزرقا)توزيع سكان 

قرية/ الشياخةمدينة/قسم
النوع

ريف/حضر


