
        

 جغشافٛخ يصش     



 سكان مصر
 .أًْٛخ دساسخ سكبٌ يظش -1

 .يظبدس دساسخ انسكبٌ -2

 .انًُٕ انسكبَٙ فٙ يظش -3

 .رٕصٚغ سكبٌ يظش ٔانؼٕايم انًؤصشح فّٛ -4

 .انزشكٛت انسكبَٗ -5

 .أْى انًشكالد انسكبَٛخ فٗ يظش -6



 انزعذاد   -1   

          

 انعُٛخ -2                

 

 االدصبءاد انذٕٛٚخ -3                        



ال ٚعشف ثبنعجط عذد سكبٌ يصش خــــــالل انعصٕس انزبسٚخٛخ   -      
ٔكم يب نذُٚـب رمذٚشاد يجُٛخ عـهٗ انعشائت انًفشٔظخ . انًخزهفخ

 .عهٗ انسكبٌ أ عذد جُٕد انجٛش  أٔ عذد انمشٖ

 

ٔلذ لذس ثعط  انًؤسخٍٛ سكبٌ يصش فٗ صيٍ انفشاعُخ ثعذد  -    
 .يهٌٕٛ 12-7ٚزشأح ثٍٛ 

 

ْزا . يهٌٕٛ َسًخ 14ٔلذس سكبٌ يصش فٙ انعصش اإلساليٙ ثُذٕ  -  
 نًبرا؟ -انعذد رُبلص ثصٕسح ٔاظذخ خالل انذكى انزشكٙ

 



  :أسجبة رنك 
انزذْٕس ٔاالَٓٛبس انزٖ اصبة يصش خالل رهك انفزشح، دٛش اًْهذ انزشع  -   

انجالد فبَزششد انًجبعبد  فٗٔانمُٕاد ٔعجضد انذكٕيخ عٍ رٕطٛذ االيٍ 

 .ٔاألٔثئخ ٔانفسبد

أدذ عهًبء انذهخ انفشَسٛخ   -جٕيبسٔأٔل رمذٚش دذٚش نًصش ْٕ رمذٚش    -

 .َسًخ2488950و، دٛش لذس سكبٌ يصش ثُذٕ 1800عبو 

 ٔرٕانذ ثعذ رنك انزمذٚشاد فمذ ثهغ عذد انسكبٌ فٙ عٓذ يذًذ عهٗ  -

 و،  1845َسًخ عبو 4500000صى  1821َسًخ عبو 2540000ثُذٕ     

 .و1877َسًخعبو 5517637ثًُٛب لذس عذدْى ثُذٕ    

ثذأد يصش رشٓذ رعذاداد ثصفخ دٔسٚخ ًٚكٍ يٍ خالنٓب  1882ٔيُز عبو  -
 .رزجع دساسخ انسكبٌ ٔخصبئصٓى



عذد    انسُخ

انسكبٌ 

 ثبنًهٌٕٛ

يعذالد  

 انًُٕ

  % 

 انسُخ

 

عذد  

انسكبٌ 

 ثبنًهٌٕٛ

يعذالد  

 انًُٕ

  % 

1882 6.7  ----- 1960 26,1 2,30 

1897 9.7 2,43 1976 36,6 2,12 

1907 11.2 1,4 1986 48,3 2.75 

1917 12.7 1,3 1996 59,3 2,06 

1927 14.2 1,1 2006 72,8 2,02 

1937 15.9 1,15 2017 94,8 2,56 

1947 19.0 1,75 



 :ٚهٗ يب ٚزعخ انجذٔل دساسخ يٍ

 انعذد ْزا ٔصاد ،1882 رعذاد فٗ َسًخ يهٌٕٛ 6.7 يصش سكبٌ عذد ثهغ 

 صالس َذٕ رعبعف أَّ أٖ) ،1947 رعذاد فٗ َسًخ يهٌٕٛ 19 إنٗ نٛصم

 .(1947 -1882 يٍ انًذح خالل رمشٚجًب يشاد

 

 يهٌٕٛ 26إنٗ نٛصم 1947 عبو َسًخ يهٌٕٛ 19 يٍ انسكبٌ عذد صاد

   %2.3 ثهغ ًَٕ ثًعذل ،1960 رعذاد فٗ

 

 ٚصم 1986-1976رعذادٖ ثٍٛ فًٛب ٔاظذخ ثصٕسح انًُٕ يعذل اسرفع 

  انفزشرٍٛ خالل %2.1 عهٗ ٚضد نى انًعذل ْزا أٌ دٍٛ فٗ ،%2.86 إنٗ

 عبيٗ ثٍٛ فًٛب االسرفبع عبٔد صى ،2006 /1996   ،1996/1986

 %2.56 ثهغ إر ،2017 /2006

 

   

 
 



 :عُبصش انًُٕ انسكبَٗ

 انضٚبدح انطجٛعٛخ= انٕفٛبد –انًٕانٛذ   -1

 (داخهٛخ -خبسجٛخ )انٓجشح    -2

ثذأ انزسجٛم انذٕٛ٘ فٙ يصش جضئًٛب فٙ  : انًٕانٛذ - 

صى اَزشش فٙ كضٛش يٍ انًذٌ فٗ عبو  1827عبو 

صذسد أل الئذخ   1838ٔفٗ عبو . 1831

دكٕيٛخ نزسجٛم انًٕانٛذ ٔانٕفٛبد ٔأَشئذ دفبرش  

 .خبصخ نهمٛذ

 ارجبْبد يعذالد انًٕانٛذ ٔانٕفٛبد إنٗ أٍٚ؟-

 



 :ٚذذس ًَٕ انسكبٌ َزٛجخ نعبيهٍٛ أسبسٍٛ ًْبٔ

    انضٚبدح انطجٛعٛخ                                    

 انضٚبدح غٛش انطجٛعٛخ                                                

 :انضٚبدح انطجٛعٛخ:أٔال 

ٔٚمصذ ثٓب صٚبدح عذد انسكبٌ َزٛجخ اسرفبع يعذالد انًٕانٛذ ٔاَخفبض   

 :انزبنٛخ ٔٚزى دسبثٓب يٍ خالل انًعبدنخ. يعذالد انٕفٛبد

 يعذل انٕفٛبد –يعذل انًٕانٛذ = يعذل انضٚبدح انطجٛعٛخ 

 

 :انضٚبدح غٛش انطجٛعٛخ: صبَٛب

ْجشح خبسجٛخ، ْجشح )ٔٚمصذ ثٓب انضٚبدح فٙ أعذاد انسكبٌ َزٛجخ انٓجشح

ًًب فٙ رغٛٛش دجى سكبٌ ْٔٙ رهعت دًٔسا (داخهٛخ  كٛف؟. يٓ

 يب أسجبة انٓجشح ٔيب انُزبئج انًزشرجخ عهٛٓب؟ 



 كبَذ ٔلذ عبو، ثشكم يشرفعخ يصش فٙ انًٕانٛذ يعذالد رعذ 

 رشأدذ دٛش انعششٍٚ، انمشٌ يٍ األٔل انُصف خالل االسرفبع شذٚذح

 عبو فٙ نٛصم االَخفبض فٙ ثذأد صى االنف، فٙ 45 - 40 ثٍٛ يب

 انًسزٕٖ عهٗ يشرفع يعذل ْٕٔ األنف فٙ 28,6 إنٗ و 2016

 .انعبنًٙ

  

 :.............يُٓب أسجبة نعذح انًٕانٛذ يعذل اسرفبع ٚشجع     

 

 انمشٌ يٍ األٔل انُصف فٙ يشرفعخ كبَذ فمذ انٕفٛبد يعذالد أيب

 فٙ ٔاسزًشد ( و 1952 عبو األنف فٙ 8,27 ثهغذ دٛش ) انعششٍٚ

 2016 عبو األنف فٙ 6,1 نزصم سشٚع ثشكم االَخفبض

 

 أٌ ثعذ االنف فٙ 22,5 َذٕ 2016 عبو ثهغذ :انطجٛعٛخ انضٚبدح يعالد

   1985 عبو االنف ف30,4ٗ كبَذ



 :   انضٚبدح غٛش انغجٛؼٛخ

ٔٚقظذ ثٓب انضٚبدح فٙ أػذاد انسكبٌ َزٛغخ انٓغشح ْٔٗ رهؼت دٔسًا يًًٓب          

 :ٔرُقسى إنٗ ًَغٍٛ ًْب...... فٙ رغٛٛش ؽغى سكبٌ

 ْغشح خبسعٛخ -1                         

 .ْغشح داخهٛخ -2                                               

 :انٓغشح انذاخهٛخ

 .ٚٓبعش سكبٌ يٍ انًؾبفظبد انغبسدح نهسكبٌ إنٗ انًؾبفظبد انغبرثخ 

يؾبفظخ   –يؾبفظبد انقبْشح ٔانغٛضح ٔانقهٕٛثٛخ : ٔرزًضم يُبعق انغزة فٗ  -

انًُبعق ٔانًذٌ انسٛبؽٛخ ثسُٛبء  –يؾبفظبد قُبح انسٕٚس  –اإلسكُذسٚخ 

 .ٔيؾبفظخ انجؾش األؽًش 

يؾبفظبد عُٕة انظؼٛذ   –يؾبفظخ انًُٕفٛخ : أيب انًُبعق انغبسدح نهسكبٌ فٓٙ  -

 . 

 

 

- 



 :  ٔرزًضم أسجبة انٓغشح انذاخهٛخ فٗ ٔعٕد

 :ػٕايم عزة     

 رٕافش فشص انؼًم   -1

 اسرفبع األعٕس  -2            

 رٕافش انخذيبد   -3                        

 أخشٖ -4                                          

 :ػٕايم انغشد  

1-     ...........2     ..............3   ............4............... 

 :انُزبئظ انًزشرجخ ػهٗ انٓغشح انذاخهٛخ 

اسرفبع يؼذل انًُٕ انسكبَٙ ٔاسرفبع َسجخ انزكٕس إنٗ اإلَبس ثبنًؾبفظبد   -1

 .انًسزقجهخ نهٓغشح 

 ...... .ظٕٓس ػذٚذ يٍ انًشكالد فٙ انًذٌ يضم اإلصدؽبو ٔانؼشٕائٛبد -2

 انضغظ ػهٗ انخذيبد نًخزهفخ ثبنًذٌ انًسزقجهخ نهٓغشح -3

 أخشٖ -4

 :انٓغشح انخبسعٛخ      

 انُزبئظ -االسجبة                              

 

 

 

- 



 :  ٔرزًضم أسجبة انٓغشح انذاخهٛخ فٗ ٔعٕد

 :ػٕايم عزة     

 رٕافش فشص انؼًم   -1

 اسرفبع األعٕس  -2            

 رٕافش انخذيبد   -3                        

 أخشٖ -4                                

 :ػٕايم انغشد  

1-     ...........2     ..............3   ............4............... 

 :انُزبئظ انًزشرجخ ػهٗ انٓغشح انذاخهٛخ 

اسرفبع يؼذل انًُٕ انسكبَٙ ٔاسرفبع َسجخ انزكٕس إنٗ اإلَبس ثبنًؾبفظبد   -1

 .انًسزقجهخ نهٓغشح 

 ...... .ظٕٓس ػذٚذ يٍ انًشكالد فٙ انًذٌ يضم اإلصدؽبو ٔانؼشٕائٛبد -2

 انضغظ ػهٗ انخذيبد نًخزهفخ ثبنًذٌ انًسزقجهخ نهٓغشح -3

 أخشٖ -4

 

 

- 



 ؟يب االسجبة انزٙ أصشد فٙ رٕصٚع انسكبٌ فٙ يصش

5% 



 يظش فٗٚخزهف رٕصٚغ انسكبٌ 

 يٍ يؾبفظخ ألخشٖ، كًب ٚخزهف يٍ يُغقخ ألخشٖ  

 داخم انًؾبفظخ ٔرؼكس خشٚغخ   

 يظش انزفبػم فٗرٕصٚغ انسكبٌ  

 .ثٍٛ اإلَسبٌ ٔثٛئزّ انغجٛؼٛخ  

  

 :الؽظ
 انًؾبفظبد انظؾشأٚخ   

 فٕٛعذ  ( يؾبفظبد انؾذٔد)    

 يٍ ػذد انسكبٌ، % 1.7ثٓب     

 ثًُٛب ٚجهغ يسبؽزٓب أكضش         

 .يٍ يسبؽخ انذٔنخ% 95يٍ     

 

- 



 :انؾضش ٔسكبٌ انشٚف سكبٌ

انًاليححؼ انًًٛححضح نزٕصٚححغ انسححكبٌ فححٙ يظححش أٌ َسححجخ سححكبٌ انًححذٌ اسرفؼححذ    منن     

ٔنؼححم رنحح  .  2017ػححبو %  42.4إنحح1907ٗػححبو % 17.2ثظححٕسح ٔاةححؾخ يححٍ 

َزٛغخ نهٓغشح انذاخهٛخ انزٙ كبَحذ رٛبسارٓحب رزحذفق يحٍ انشٚحف إنحٗ انًحذٌ، ثسحجت يحب          

رٕفشِ انًذٌ يٍ فحشص فحٙ انؼًحم ٔرحٕفش انخحذيبد انًخزهفحخ، ْحزا إنحٗ عبَحت صٚحبدح           

 .االػزًبد ػهٗ اٜالد انضساػٛخ ٔيٍ صى صٚبدح يؼذل انجغبنخ

 

 

- 

 2017-1907رغٕس انزٕصٚغ انُسجٙ نسكبٌ انشٚف ٔانؾضش فٙ يظش فًٛب ثٍٛ ػبيٙ 
  

َسجخ سكبٌ   انزؼذاد

 %انؾضش

َسجخ سكبٌ  

 %انشٚف

َسجخ سكبٌ   انزؼذاد

 %انؾضش

 %َسجخ سكبٌ انشٚف

1907 17.2 82.8 1976 43.9 56.1 

1917 26.9 73.1 1986 44.0 56.0 

1927 28.2 71.8 1996 42.6 57.4 

1937 33.5 66.5 2006 43.0 57.0 

1947 38.0 62.0 2017 42.4 57.6 

1960 40.0 60.0       



 

- 
نؼم أْى يب ٚزضؼ يٍ انغذٔل انسبثق أٌ َسجخ سكبٌ انؾضش كبَذ رزضاٚذ ثظٕسح     

%  17.2، إرا اسرفؼذ يٍ 1986ؽزٗ ػبو 1907ٔاةؾخ خالل انفزشح انًًزذح يٍ 

،، صى أخزد رزُبقض ٔإٌ كبٌ رن  ثظٕسح 1996ػبو % 43.0إنٗ َؾ1907ٕػبو 

ٔنؼم  (. 2017)فٙ انزؼذاد االخٛش% 42.2يؾذٔدح ؽٛش ثهغذ َسجخ سكبٌ انؾضش 

رن  اسرجظ ثزٕفٛش انؼذٚذ يٍ انخذيبد ثبنًُبعق انشٚفٛخ ٔرؼذد يشكالد انًذٌ خبطخ  

 .  انكجشٖ يٍ عٓخ أخشٖ

ٔيٍ ُْب ٚغت ٔةغ رن  فٙ االػزجبس خبطخ فٙ ظم اسرفبع يؼذالد انًٕانٛذ          

 .ثبنًُبعق انشٚفٛخ ػُّ فٙ انًُبعق انؾضشٚخ



 دبد انخبسجخ ٔانذاخهخانٕا

 ٔادخ انفشافشح

 ٔادخ سٕٛح

 ٔادخ انجذشٚخ



 : رٕصٚع انسكبٌ  فٗانعٕايم انًؤصشح 
 

 :انعٕايم انطجٛعٛخ : أاًل 

 :رؼذد انؼٕايم انغجٛؼٛخ انزٙ رؤصش فٙ رٕصٚغ انسكبٌ ٔيٍ أًْٓب     

 

 : فٗانًٕاسد انًبئٛخ  ٔرزًضم  -1

 انًٕاسد إجًبنٙ يٍ % 79 ٔرًضم ٔفشعّٛ انُٛم َٓش فٗ رزًضم : انجبسٚخ انسطذٛخ انًٛبِ -1

 انفٕٛو يُخفط إنٗ إظبفخ انسكبَٙ انزشكض َطبق رًضم ٔانذنزب انٕاد٘ َجذ نزنك ؛ يصش فٗ انًبئٛخ

 . ٕٚسف ثذش طشٚك عٍ انُٛم َٓش يٍ يٛبّْ ٚسزًذ انزٖ

 

 فٗرسزخشط ػٍ عشٚق انؼٌٕٛ ٔاٜثبس  ٔانزٗخضاَبد انًٛبِ انغٕفٛخ  فٗرٕعذ : انغٕفٛخ انًٛبِ -ة

 .  انٕٓايش انظؾشأٚخ انشًبنٙ ٔفٗ انسبؽم فٙ انٕاؽبد انظؾشأٚخ ٔيٛبِ اٜثبس انضؾهخ 

 

خبطخ سبؽم يشٕٚط انشًبنٙ انسبؽم فٙ رًضم يٛبِ األيغبس ػبيم عزة نهسكبٌ : يٛبِ األيغبس  -عـ

 ..سُٛبءٔشًبل 

 
         



 :  انزشثخ انخصجخ - 2

 انًُبعق فٙ رقم ثًُٛب انزشثخ، نخظٕثخ َظشًا ٔانذنزب، انٕاد٘ فٙ انسكبٌ كضبفخ رشرفغ                 

 ....انظؾشأٚخ                   

 

 :انًُبر – 3 

 فٙ ٔانًغش انؾشاسح ػُظش٘ خبطخ انسكبٌ رٕصٚغ فٙ انًؤصشح انؼٕايم أْى يٍ انًُبؿ ٚؼذ              

 ..... انسكبٌ رٕصٚغ             

 

 : انزعبسٚس -

 ..................... رن  ٔٚشعغ انفٛضٛخ خبطخ انسٕٓل يُبعق فٗ انسكبٌ ٚزشكض                  

 . انٕػشح انغجهٛخ انًُبعق فٗ انسكبٌ ٔثُذس                 

 

 :انًؼذَٛخ انًٕاسد -5

 .انسكبٌ رٕصٚغ ػهٗ (انظُبػخ عزة ) يجبششح ٔغٛش يجبششح أصبس نٓب ٔرزجبٍٚ            

 

 

         



 :انعٕايم انجششٚخ ٔانزٙ يٍ أًْٓب: صبًَٛب 

 طجٛعخ األَشطخ االلزصبدٚخ   -1

 انضساعخ     -أ      

 انصُبعخ     -ة                      

 انزعذٍٚ -جـ                                             

 انسٛبدخ -د                                                                 

 انشعٙ -ٔ                                                                             

 طشق انُمم  - 2

يُطمخ لُبح  ) انعبنًٛخ ٔانًذهٛخ دٔسًا كجٛشًا فٙ رٕصٚع انسكبٌنطشق انُمم ٚهعت يٕلع اإللهٛى ثبنُسجخ 

عًهٛبد انزعًٛش نألساظٙ انًسزصهذخ أٔ  انذاخهٛخ دٔساًَ يًًٓب فٙ كزنك فئٌ نطشق انُمم (. انسٕٚس

 .......يُبطك انزعذٍٚ أٔ انسٛبدخ

 انذشٔة ٔانًشكالد انسٛبسٛخ  -3

و ٔيب رجعٓب يٍ َضٔح أعذاد كجٛشح يٍ سكبٌ سُٛبء ٔيذٌ لُبح انسٕٚس إنٗ يُبطك  1967دشة   

و عبد انسكبٌ إنٗ   1973أخشٖ داخم يصش يًب أصش عهٗ رٕصٚع انسكبٌ ، ٔثعذ ْضًٚخ إسشائٛم عبو 

 .سُٛبء ٔيذٌ انمُبح ٔاسرفعذ ثٓب انكضبفخ انسكبَٛخ 

 

 



 

 كبَذ فئرا انسكبٌ، ٔػذد انًسبؽخ ثٍٛ نهؼالقخ َزبعًب انكضبفخ رؼذ                         

  كضبفخ فئٌ سكبَٓب، ٔػذد يسبؽزٓب ؽٛش يٍ ثُٛٓب فًٛب رزجبٍٚ اإلداسٚخ انٕؽذاد

 ثزٕصٚغ فقظ رٓزى ػذدًٚب  انسكبٌ رٕصٚغ دساسخ كبَذ ٔنًب ثُٛٓب، فًٛب رزجبٍٚ انسكبٌ

  أ٘ إنٙ رٕةؼ انزٙ ْٙ انكضبفخ فئٌ نهًسبؽخ، اػزجبس دٌٔ انًغشد انسكبَٙ انؾغى

 .اإلداسٚخ انٕؽذح نًسبؽخ رجؼًب ٚقم أٔ انؾغى ٚضٚذ ؽذ

ُٚست فٛٓب ػذد انسكبٌ إنٗ عًهخ انًسبؽخ انكهٛخ  ٔانزٗٔسغى أٌ انكضبفخ انؼبيخ 

، ثؼذ أٌ كبَذ 2017ػبو  2كى/َسًخ97.6رشرفغ ثظٕسح ٔاةؾخ، فقذ ثهغذ 

أَٓب رضبػفذ رقشٚجب خالل صالصٍٛ ػبيب رقشٚجب، أ٘ ، 1986ػبو  2كى/َسًخ 48.4

 نًبرا؟. فٙ يظشنهسكبٌ  انكضبفٗال رؼكس ٔاقغ انزٕصٚغ إال أَٓب 

 

 :انسكبٌ كضبفخ



 سكبٌ عًهخ يٍ %1.7 سٕٖ رسزقغت نى انظؾشأٚخ انًؾبفظبد إٌ ؽٛش        

 أسع يسبؽخ يٍ %95يٍ أكضش يضهذ يسبؽزٓب أٌ ؽٍٛ فٙ ،2017 ػبو يظش

 انسكبٌ فٛٓب ُٚست ٔانزٙ انفسٕٛنٕعٛخ انكضبفخ اسرفبع إنٗ ٚشٛش انزٖ االيش .يظش

 /َسًخ1393.8 ثهغذ ؽٛش (اقزظبدٚب انًسزغهخ) انًؼًٕسح االسع يسبؽخ إنٗ

  انًُبعق فٙ انكضبفبد أػهٗ يٍ ْٔٗ (انغًٕٓسٚخ يؾبفظبد يسزٕٖ ػه2ٗكى

  ثًؾبفظخ أقظبْب رظم انظبفٛخ انكضبفخ أٌ ٚالؽظ ٔػًٕيب .انؼبنى فٙ انضساػٛخ

 كضًٛش رن  ػٍ رقم ثًُٛب ،2كى/َسًخ أنف50 يٍ أكضش ثهغذ ؽٛش انقبْشح،

 .انذنزب ٔثٕٓايش  انظؾشأٚخ ثبنًؾبفظبد

 



 :رزكش أٌ   

أٌ انكضبفخ انسكبَٛخ فٙ انذنزب رقم ػهٗ أعشافٓب انشحًبنٛخ يشرجغحخ فحٙ     

رن  ثبَزشبس انًسزُقؼبد ٔاسرفبع َسجخ األيالػ فٙ انزشثحخ، كحزن  رقحم    

انكضبفخ انسكبَٛخ ػهٗ األعشاف انششقٛخ ٔانغشثٛخ نهذنزب، ٔرن  السرفبع 

َسجخ انشيبل ٔقهحخ يٛحبِ انحش٘، فحٙ ؽحٍٛ رشرفحغ انكضبفحخ انسحكبَٛخ كهًحب          

. ارغُٓب عُٕة انذنزب نخظٕثخ انزشثخ ٔرٕافش يٛبِ انش٘ يٍ َٓش  انُٛحم 

أيب فٙ انٕاد٘ فٛكبد ٚكٌٕ يزغبَس انكضبفحخ، ٔسحجت رنح  ْحٕ اَؾظحبس      

 .انؼًشاٌ فٙ ٔادٖ انُٛم انزٖ رؾفّ انٓضجزبٌ انششقٛخ ٔانغشثٛخ

 



 يبرا رسزُزظ؟ 

 يغ خبص انذػٕاد ثذٔاو انزٕفٛق


