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 متعدد المؤشرات:ضمن المسح العنقودي  2018استبیانات العراق ” ھـ“یعرض الملحق 

 استبیان األسرة المعیشیة -
 استبیان فحص جودة المیاه -
 االستبیان الفردي للمرأة -
 استبیان األطفال دون سّن الخامسة -
 سنة 17-5استبیان األطفال من عمر  -
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 المع�ش�ة األسرةنموذج استب�ان  5.1

 

  المعیشیة األسرة استبیان
  2018 - العراق

 

 

 HH المعیشیة األسرة معلومات لوحة
HH1. العنقود: رقم  ____ ____ ____ ____ HH2. المعیشیة:____ األسرة رقم ____ 

HH3. المیداني (ة) الباحث ورقم اسم : 
 ____ ____  __________________________ االسم

HH4. المیداني المشرف(ة) ورقم اسم :    
 ____  _____________________________ االسم

HH5. المقابلة: سنة / شھر / یوم 
_ ___/___ ___  /___ __ 1   0   2  
 

HH6. :حضر البیئة 
.......................1 

            2........................ ریف
HH7. الموقع: 

 
 المحافظة................................................ـــــــــ  ـــــــ  .1
 القضاء...................................................ــــــــ  ـــــــ .2
 الناحیة....................................................ـــــــ  ـــــــ .3
رقم  المحلة...........................................  ـــــــ  ـــــــ   .4

 ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ
م المقاطعة  ......................................... ـــــــ  ـــــــ  رق .5

 ـــــــ 
رقم القریة ..............................................ــــــــ  ـــــــ   .6

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ
 رقم البلوك  .............................................ـــــــ  ـــــــ .7
رقم المبنى    ...........................................ــــــ  ـــــــ  ــــــ   .8

 ــــــ  ــــــ  
 

HH8. ھذه اختیار تم ھل 
 لتنفیذ المعیشیة األسرة

 الخاص االستبیان
 بالرجال؟

 1.......................... نعم
 2........................... ال

HH9. ھذه اختیار تم ھل 
 لتنفیذ المعیشیة األسرة
 المیاه؟ جودة فحص

 1.......................... نعم
 ال

............................2 

HH10. اختیار تم ھل 
 المعیشیة األسرة ھذه

 العینة فحص إلجراء
 الخالیة؟

 1.......................... نعم
 ال

............................2 

 

 شیةالمعی األسرة بأمور كاملة درایة على فرد المستجیب/ة كان/كانت ما إذا تحقق/تحققي المقابلة، إجراء قبل
 فقط سنة 17 - 15 بین عمره یتراوح طفل مع المقابلة إجراء یمكن العمر. من سنة 18 األقل على ویبلغ/تبلغ

 قادرین یرغ المعیشیة األسرة في البالغین األشخاص كان أو بالغ شخص المعیشیة األسرة في یكن لم حالة في
 سنة. 15 سنّ  دون طفل أي مع المقابلة إجراء لك یجوز وال المقابلة. اجراء على

HH11. الوقت. سّجل/سّجلي 
 : ساعة : دقیقة

ـــــ ــــــ   ــــــ ـــــ    

HH12. ) إننا نعمل على مشروع یتعلق بصحة األسرة الجھاز المركزي لالحصاء ووزارة الصحة)نحن من .
المعیشیة وتعلیمھا. نودّ التحدث معكم حول ھذه المواضیع. وستبقى جمیع المعلومات التي سنحصل علیھا  بسریة 

           تامة . ھل یمكنني البدء اآلن؟

 

 1 .......................................................................................................... نعم
 2 .................................................................................................. لأیس لم ال/

1  المعیشیة األسرة أفراد قائمة 
2HH46 
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HH46. نتیجة 
 مقابلة

 استبیان
 األسرة

 : المعیشیة
 

 قم/قومي
 أیة بمناقشة

 میت لم نتیجة
 مع استكمالھا

 المشرف/ة.

 01 ................................................................................................................... المقابلة أُنجزت
 02 ........................... الزیارة وقت  لإلجابة المنزل في كفوء مستجیب أو المعیشیة األسرة أفراد من فرد أي یوجد ال

 03 .… ................................................... طویلة زمنیة لمدة المسكن في متواجدة غیر بأكملھا المعیشیة األسرة
 04 ........................................................................................ المقابلة إجراء المعیشیة األسرة رفضت
 05 ............................................................................................ مسكن لیس العنوان أو فارغ المسكن
 06 ......................................................................................................................  ھدم المسكن

 07 ....................................................................................................... المسكن على العثور یتم لم
 

 96 ___________________________________________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

HH47. األسرة استبیان لمقابلة المستجیب/ة سطر ورقم اسم 
 : المعیشیة

 
 ____ ____ __________________________ االسم

 بعد اإلطار ھذا تعبئة ستتم
 األسرة استبیان من االنتھاء

 المعیشیة

 دبع اإلطار ھذا تعبئة ستتم
 جمیع استكمال

 االستبیانات

 اإلجمالي العدد
 المنجزة االستبیانات عدد

 __ __ HH48  المعیشیة األسرة أفراد

 HH49 __ __ HH53 49 – 15 بین العمریة الفئة في النساء
__ __ 

 لخاصا االستبیان لتنفیذ المعیشیة األسرة ھذه اختیار تم قد كان إذا
 بالرجال:

 سنة 49 - 15 بین العمریة الفئة في الرجال
HH50 __ __ HH54 __ __ 

 HH51 __ __ HH55 الخامسة سنّ  دون األطفال
__ __ 

 HH52 __ __ HH56 سنة 17 - 5 بین العمریة الفئة في األطفال

 صفر
..…0 

 واحد
…..1 
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رعایة ......, مستشفى ، دار  یقصد بالمؤسسة / سجن *    

*برنامج تعلیم للطفولة المبكرة (حضانة ، روضة)    
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 HL نموذج قائمة أفراد األسرة المعیشیة
ً  المتواجدین غیر األفراد إضافیین: أفراد وجود عن  أكثر االستیضاح على احرص(ي) المعیشیة، األسرة أفراد لجمیع HL2 – HL4 تعبئة من االنتھاء وبعد عمودي. بشكل HL4 و HL3 في تابع(ي) ذلك وبعد سرة.اال أفراد لجمیع HL2 بتعبئة قومي أوالً،قم/  أو رّضع أي أو المنزل، في حالیا

 االسرة. في عادة یعیشون لكنھم األصدقاء) الخدم، (مثل العائلة أفراد من یكونون ال قد ممن وغیرھم صغار أطفال
  المربع: ھذه بتحدید ذلك إلى أشیري إضافیة، استبیانات استخدام تم إذا مرة. كل في المعیشیة األسرة أفراد من فرد لكل HL20 إلى HL5 من األسئلة اسألي ذلك، بعد

HL1.  
 الرقم

HL2.  
 فضلك من أوالً،

 بأسماء أخبرني/أخبریني
 الذین األشخاص جمیع

 ابتداءً  عادةً، ھنا یعیشون
 المعیشیة. األسرة برب

 
 رأكث استوضح/استوضحي

 أفراد ھناك كان ما إذا عن
 األسرة في إضافیین

 المعیشیة.

HL3.  
 ھي ما

 عالقة
 (االسم)

 بربّ 
 األسرة

  ؟المعیشیة

HL4.  
 )االسم( ھل
 أم ذكر

 أنثى؟
 
 

 

 

 ذكر 1

 أنثى 2

HL5.  
 میالد تاریخ ھو ما
 )؟االسم(

HL6. 
 عمر كم 
 )؟االسم(

 
 سّجل/سّجلي

 العمر
 بالسنوات
 الكاملة.

 
 العمر كان إذا

95  ً  أو عاما
 أكثر

 سّجل/سّجلي
، "95." 

 العمر كان اذا
 سنة من اقل

 "00  سجل"

HL8. 
 ضع/ضعي

 حول دائرة
 السطر رقم
 سنّ  كان إذا

 بین  المرأة
15- 49 

 سنة.

HL9. 
 ضع/ضعي

 حول دائرة
 السطر رقم
 سنّ  كان إذا

  بین الرجل
15-49 
 وكانت سنة

 إجابة
 سؤال

HH8 
 "نعم".

HL10. 
 ضع/ضعي

 حول دائرة
  السطر رقم
 كان إذا

 بین العمر

0-4 

 (اقل سنوات.
 5 من

 سنوات)

HL11. 
-0 العمر

 سنة؟ 17
 
 
 
 
 
 
 

 نعم 1
 ال 2
 التالي السطر 

HL12.  
 لـ الحقیقیة األم ھل

 قید على )االسم(
 الحیاة؟

 
 
 

 نعم 1
 ال 2
 HL16 
 أعرف ال 8
 HL16 

HL13. 
 األم تعیش ھل 

 لـ الحقیقیة
 ھذه في )االسم(

 األسرة
 المعیشیة؟

 
 

 نعم 1
 ال 2
 HL15 

HL14. 
 سّجليسجل/

 سطر رقم
 \وانتقل  األم

  إلى انتقلي
HL16 . 

HL15. 

 األم تعیش أین 
 )؟االسم( لـ الحقیقیة

 

 الخارج في 1

 معیشیة أسرة في 2
 نفس في أخرى

 المحافظة

 معیشیة أسرة في 3
 محافظة في أخرى
 آخرى

 مؤسسة اي في 4
 البالد* داخل

 أعرف ال 8

HL16.  
 لـ الحقیقي االب ھل

 قید على )االسم(
 الحیاة؟

 
 
 

 نعم 1
 ال 2

 HL20 

 أعرف ال 8

 HL20 

HL17.  
 األب ھل

 لـ الحقیقي
 یعیش )االسم(

 ھذه ضمن
 األسرة

 المعیشیة؟
 
 

 نعم 1
 ال 2
 HL19 

HL18. 
 سّجليسجل/

 سطر رقم
  األب

 وانتقل
 إلى انتقلي\

HL20. 

HL19. 

 االب یعیش أین 
 )؟االسم( لـ الحقیقي

 

 

 الخارج في 1

 معیشیة أسرة في 2
 نفس في أخرى

 المحافظة

 معیشیة أسرة في 3
 محافظة في أخرى

 ىآخر

 مؤسسة اي في 4
 البالد* داخل

 أعرف ال 8

HL20. 
 مرق انسخ/انسخي

 من األم سطر
HL14.. 

 فارغاً، كان إذا 
 اسألي: اسأل/

 /ة القائم ھو من
 بالرعایة
 لـ االساسي

 )؟االسم(
 

 اإلجابة كانت إذا
 أحد" "ال

 یتراوح لطفل(ة)
 بین عمره/ھا

 سنة، 17 - 15
 سّجل/سّجلي

"90" 

 ال 98
 أعرف

 ال 9998
 أعرف

 امرأة العمر السنة الشھر أنثى   ذكر العالقة* االسم السطر
 15-49 

 رجل 
49-15  

 طفل
 0-4  ال ال نعم ال    نعم 

 ال ال نعم  األم ال     نعم أعرف
   األب ال   نعم أعرف

01  
   0 

1 
1      
2 

__ 
 

__ __ 
  __  __ 01 01 01 1      2 1     2     8 1       2 

__  
 

1    2    3    4    
8 

1    2        8 1      2 __  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

02  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 02 02 02 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

03  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 03 03 03 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

04  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 04 04 04 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

05  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 05 05 05 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

06  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 06 06 06 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

07  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 07 07 07 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

08  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 08 08 08 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

09  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 09 09 09 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

10  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 10 10 10 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

11  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 11 11 11 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

12  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 12 12 12 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

13  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 13 13 13 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

14  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 14 14 14 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

15  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 15 15 15 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 
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 للسؤال الرموز *
HL3: بربّ  العالقة 
 المعیشیة: األسرة

 المعیشیة األسرة ربّ  01
 زوج/زوجة 02
 بنت / ابن 03
 االبن) (زوجة كنّة / االبنة) (زوج صھر 04

 حفید/ة 05  
  أم / أب 06
 ام أو الزوجة الزوج/ابو ابو 07

 الزوجة الزوج/ام
 أخت / أخ 08

 الزوجة أخت او اخ / الزوج اخت او أخ 09
  خال/خالة أو عم/عّمة 10
 أخت ابنة أو أخت ابن / أخ ابنة أو أخ ابن 11
 آخرون أقارب 12

  الزوج أو الزوجة ابن(بنت) / الحضانیة بالرعایة ابنة أو ابن / بالتبنى ابنة أو ابن 13
 المعیشیة) األسرة مع (مقیمون خدم 14
 قرابة) صلة یوجد (ال آخرون 96
 أعرف ال 98
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 ED   التعلیم موذج

ED1. 
 رقم

 السطر

ED2.  

 والعمر. االسم

 

 من المعیشیة  األسرة أفراد جمیع وأعمار أسماء أدناه انسخ/انسخي
HL2 و HL6 . 

ED3.  

 سنوات 3عمر
 أكثر؟ أو

 

 نعم 1

 ال 2

 التالي السطر

ED4.  

 لـ سبق ھل
 وأن )االسم(

 التحق/ت
 أو بالمدرسة

 تعلیم برنامج
 المبكرة؟ للطفولة

 

 نعم 1

 ال 2

 التالي السطر

ED5.  

 إلیھما وصل/ت دراسي وصف دراسیة مرحلة أعلى ھو ما
 )؟االسم(

ED6.  

 انھت \أنھى ھل
 (ذلك )االسم(

 الصف/

 السنة)؟ تلك

 

 نعم 1

 ال 2

 أعرف ال 8

ED7.  

 

 

 24-3العمر
 سنة؟

 

 نعم 1

 ال 2

 التالي السطر

ED8.  

 من تحقق/تحققي
ED4: التحق/ت 

  أو بالمدرسة
 تعلیم برنامج
 ؟ المبكرة للطفولة

 

 نعم 1

 ال 2

 التالي السطر

 المستوى:

                               ED7      لمبكرة* للطفولة تعلیم برنامج 0

 االبتدائیة 1

 المتوسطة 2

 سنوات) خمس المتوسطة (بعد دبلوم 3

 االعدادیة 4

 دبلوم 5

 بكالوریوس 6

 علیا دراسات 7

 أعرف ال 8

 الصف:

 أعرف ال 98

 ED7 

 ال ال نعم الصف المستوى ال نعم ال نعم العمر االسم السطر
 ال نعم ال نعم أعرف

01  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

02  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

03  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

04  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

05  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

06  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 
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07  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

08  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

09  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

10  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

11  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

12  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

13  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

14  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

15  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 
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 ED  التعلیم نموذج

ED1. 
 رقم

 السطر

ED2.  

 والعمر. االسم

ED9.  

 \التحق ھل
 (االسم) التحقت

 وقت أي في
 األوقات من

 العام خالل
 الدراسي
2017/2018 

 أو بالمدرسة
 تعلیم برنامج
 للطفولة
 ؟  المبكرة

 

 نعم 1

 ال 2

   ED15 

ED10.  

 ،2017/2018 الدراسي العام اھذ خالل
 یلتحق/تلتحق صف اي وفي مرحلة اي في

 )؟االسم( بھما

ED11.  

 التي الجھة ماھي
  ؟ المدرسة تدیر

 

 
 عامة / حكومیة مؤسسة 1

 دینیة مؤسسة 2

 اھلیة خاصة/ جھة  3

 عربیة (حھة ذلك غیر 6
 اجنبیة) او

 أعرف ال  8
 

ED12.  

 الدراسي العام في
 ھل 2017/2018

 )االسم( حصل/ت
 دعم أي على

 المدرسیة؟ للرسوم

 

 الجواب كان إذا
 استوضح/ي نعم،
 معد من للتأكد أكثر

 على الحصول
 أو العائلة من الدعم

 أصدقاء أو أقارب
 من أو آخرین

 الجیران.

 

 نعم 1

 ال 2

ED14 

  أعرف ال 8

ED14 

ED13.  

 دعم قدم من
 الرسوم؟

 

 كل سّجل/سّجلي
 ذُكر. ما

 

 

A حكومیة مؤسسة / 
 عامة

B دینیة مؤسسة 

C خاصة/أھلیة. جھة 

X حھة ذلك غیر) 
 اجنبیة) او عربیة

Z أعرف ال 

 

 

ED14.  

 الدراسي للعام بالنسبة
 حصل/ت ھل 2017/2018

 مادي دعم أي على )االسم(
 كتب أو أحذیة لشراء نقدي أو

 زي أو دفاتر أو تمارین،
 مدرسیة لوازم أیة أو مدرسي
 أخرى؟

 

 نعم، الجواب كان إذا
 من للتأكد أكثر استوضح/ي

 من الدعم على الحصول عدم
 أصدقاء أو أقارب أو العائلة
 الجیران. من أو آخرین

 

 نعم 1

 ال 2

 أعرف ال 8

ED15.  

 التحق/ت ھل
 أي في (االسم)

 من وقت
 خالل األوقات

 الدراسي العام
 السابق
2016/2017  

  أو بالمدرسة
 تعلیم برنامج
 للطفولة
 ؟ المبكرة

 

 نعم 1

 ال 2

 التالي السطر

 أعرف ال 8

 التالي السطر

ED16.  

  ،2016/2017 الدراسي العام ذلك خالل
 التحق/ت صف اي وفي مرحلة اي في

 )؟االسم( بھما

 المستوى:

     لمبكرة* للطفولة تعلیم برنامج 0
                         ED15                               

 االبتدائیة 1

 المتوسطة 2

 خمس المتوسطة (بعد دبلوم 3
 سنوات)

 ةاالعدادی 4

 دبلوم 5

 بكالوریوس 6

 علیا دراسات 7

 أعرف ال 8

 الصف:

 ال 98
 أعرف

 المستوى:

 ةللطفول تعلیم برنامج  0
  المبكرة

 السطر التالي              

 االبتدائیة 1

 المتوسطة 2

 المتوسطة بعد ( دبلوم 3
 سنوات) خمس

 ةاالعدادی 4

 دبلوم 5

 بكالوریوس 6

 علیا دراسات 7

 أعرف ال 8

 

 

 

 

 الصف/السنة:

 ال 98
 أعرف

 ال        نعم الجھة الصف المستوى ال   نعم العمر االسم السطر
 ال

 ال         نعم      الرسوم أعرف
 ال

 ال         نعم أعرف
  ال
 الصف/السنة المستوى       أعرف

01  ___ ___  1      2  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

02  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

03  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

04  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

05  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

06  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

07  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 
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08  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

09  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

10  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

11  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

12  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

13  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

14  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8  1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

15  ___ ___ 1      2  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8  1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 
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                                                                                                                                               المعیشیة األسرة خصائص نموذج 
HC 

HC1A. من المأخوذ المعیشیة األسرة ربّ  اسم( دیانة ھي ما HL21 .................................................................... مسلم  )؟ 
 2 ................................................................. مسیحي
 3 ................................................................. صابئي
 4 ................................................................. ایزیدي

 
 أخرى دیانة

 6 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید یرجى(

 

HC1B. المعیشیة األسرة ربّ  اسم( لـ األصلیة األم اللغة ھي ما 
 )؟HL2 من المأخوذ

 1 ................................................................. العربیة
 2 ................................................................. الكردیة

 3 .............................................................. التركمانیة
 4 ............................................................... السریانیة

 اجنبیة أخرى لغة
 6 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید یرجى(

 

HC2A ھذا في مستمرة بصورة االسرة) رب (اسم یعیش متى منذ 
 المكان؟

 
 . 00 سجل سنتین, من اقل الفترة كانت اذا

  المعتاد. مكانھ الى رجع واالن نزح قد االسرة رب كان اذا استوضح 
 وقت في او  لتوه الیھ رجع وقد لدیھ المعتاد ھو المكان ھذا كان أذا

 رجوعھ. وقت منذ  السنین عدد سجل , اخر مكان اي من سابق

 
 __ السنوات....................................................__ عدد

 
 95.............................................. الوالدة منذ دائما/

 
  
      

HC395 

 

BHC2 یعیش االسرة) رب (اسم كان ھل المكان ھذا الى القدوم قبل 
 ؟ مخیم / ریف بلدة/ مدینة/ في

 
 المكان. نوع عن  استوضح

 اسم فاكتب مخیم / ریف بلدة/ مدینة/ المكان تحدید لك یتیسر لم اذا
 لھذا المناسبة االجابة معرفة لحین 9 مؤقتة بصورة واكتب المكان

  السؤال.
 

_______________________________________
_ 

 المكان) (اسم

 1 .................................................................. المدینة
 2 .................................................................... البلدة
 3 .................................................................... ریف
 4 .................................................................... مخیم

 

 

CHC2 رب (اسم كان الذي السكن نوع ما المكان, ھذا الى القدوم قبل 
 ؟ فیھ یعیش االسرة)

 
 

 10 ................................................................... شقة
 20 ................................................................... دار

 03 ................................... عبادة دور او (مدارس ایواء مساكن
 04.................................................................مخیم.رسمي

 05..................................................رسمي......... مخیم.غیر
 .................................................................  عشوائیات

06 
 07...........................................كراجات...... مصانع/مخازن/

 08................................................... مھجورة ابنیة او ھیاكل
 

  96 التحدید).ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (یرجى ذلك, غیر
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DHC2 رب (اسم كان محافظة اي في المكان, ھذا الى القدوم قبل 
 ؟ فیھا یعیش االسرة)

 

 محافظة

 11 ................................................................. دھوك
 12 ................................................................. نینوى

 13 .............................................................. سلیمانیة
 14 ............................................................... كركوك

 15 ................................................................. اربیل
 21 ................................................................. دیالى

 22 ................................................................ االنبار
 23 .................................................................. بغداد
 24 ................................................................... بابل

 25 ............................................................... كربالء
 26 ................................................................. واسط
 27 ......................................................... الدین صالح
 28 ................................................................ النجف

 31 ............................................................... القادسیة
 32 ................................................................ المثنى

 33 ............................................................... قار ذي
 34 ................................................................ میسان

 35 ............................................................... البصرة

                  

 العراق خارج
 96)_________________________التحدید یرجى( 

 

EHC2 لالنتقال؟ الرئیسي السبب كان ماذا 
 

 31 رقم اختر البلدة او المكان الى عاد واالن نزح قد االسرة رب كان اذا
 

 11..............................................العنف....... أو الصراع
 13......................................................عشائریة نزاعات
 14........................................... الحكومیة اإلخالء عملیات

 
 21اقتصادیة)................................. (اسباب عمل عن البحث
 22االوالد.................................. تعلیم او التعلیم الجل السفر

 23..................................... الزواج او العائلة إلى االنضمام
 

 31 .........................................  المعتادة منطقتة الى العودة
 41 ....................................................... طبیعیة كوارث

 
  ذلك غیر

 96)_________________________التحدید یرجى(

 

HC3. ةعاد المعیشیة  األسرة ھذه أفراد یستخدمھا التي الغرف عدد كم 
 للنوم؟

 
 __ __ .................................. للنوم المستخدمة الغرف عدد
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HC4. المسكن. أرضیة في المستخدمة الرئیسیة المادة 
 

 مشاھداتك. سّجل/سّجلي 
 

 ةنوعی لتحدید المستجیب/ة اسأل/ي المشاھدات، رصد علیك تعذر إذا 
 المسكن. أرضیة في المستخدمة المادة

 طبیعیة أرضیة
 11 ....................................................... رمل / تراب 
 12 .................................... /حجریة /صخریة طینیة تربة 

 بدائیة أرضیة
 21 ....................................................... خشبیة ألواح 
 22 .......................................... خیزران / النخیل سعف 

 23 ...................................................... بواري / قصب
 جاھزة أرضیة

 31 ......................................... مصقول خشب أو باركیھ 
 32 ........................................... اإلسفلت أو الفینیل قطع 
 33 ........................ )مرمر ، موزائیك سیرامیك(كاشي بالط 
 34 .................................................. االسمنت(صبابھ) 
  35 .......................................... دائمي موكیت او السجاد 

 36 ....................................................... بالستیكیة قطع
 

 96 .............................................. )التحدید یرجى( اخرى

 

HC5. للسقف. الرئیسیة المادة 
 
 مشاھداتك. سّجل/سّجلي 

 طبیعي سقف
 11 ..................................................... سقف یوجد ال 
 12 ............................... النخیل سعف / یابس قش مع طین 
 13 ........................................ وجذور أعشاب ، اغصان 

 بدائي سقف
 21 ............................................ األغصان من حصیرة 
 22 .......................................... خیزران / النخیل سعف 
 23 ....................................................... خشبیة ألواح 
 24 ...................................................... مقّوى كرتون 

 25 ................................................... بواري / قصب   
 

 جاھز سقف
 31 ..................................................... معدنیة صفائح 
 32 ............................................................. الخشب 
 33 .................................................. اسبست او جینكو 
 34 ..................................................... سیرامیك بالط 
 35 ........................ مسلح(شیش) كونكریت صب / االسمنت 
 36 ...................................... متداخلة خشبیة تسقیف ألوح 
 37 ................................................... (عكادة) شیلمان 
 

 96 التحدید)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (یرجى اخرى
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HC6. للمسكن. الخارجیة للجدران الرئیسیة المادة 
 
 مشاھداتك. سّجل/سّجلي 

 طبیعیة جدران
 11 ................................................... جدران یوجد ال 
 12 ................... األشجار جذوع النخیل، سعف السكر، قصب 
 13 .............................................................. الطین 

 بدائیة جدران
 21 ........................................... بالطین مجبول خیزران 
 22 ............................................ بالطین مجبولة حجارة 
 23 ................................................ مكشوف لبن طوب 
 24 ..................................................... خشب رقاقات 
 25 ...................................................... مقّوى كرتون 
 26 .................................................... مستعمل خشب 

 جاھزة جدران
 31 ........................................................... االسمنت 
 32 ...................................... إسمنت) / (كلس مع أحجار 
 33 ............................................ /اللبن) (طوب القرمید 
 34 ............................................. (البلوك) اسمنتیة كتل 
 35 ........................................ مكسو) (لبن مغطى طوب 
 36متداخلة............................. تسقیف ألواح / خشبیة ألواح 

 37........................................... جینكو) ( معدنیة ألواح   
 38............................................................. طابوق   
 

 96 ـــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید)ــــــــــــــــــــــــ (یرجى ذلك غیر

 

HC7. أسرتك: لدى یوجد ھل 
 

]B[ مذیاع؟ 
]C[ خشبي تبرید صندوق 
]D[ الماء وتبرید لحفظ حب 
  

 ال نعم  
 

 2 1 ............................................................... مذیاع
 2 1 .............................................. خشبي تبرید صندوق

 2 1 ............................................الماء وتبرید لحفظ حب
 

 

HC8. كھرباء؟ أسرتك لدى ھل 
 
 

 1 ............................................................................ نعم
 2 ............................................................................ ال.
 
 

 
2 HC10

 

HC8A. الكھرباء؟ مصادر او مصدر نوع ما 
 

 A ................................عامة............................... شبكة
 B خارجیة........................................................... مولدة
 C خاصة............................................................. مولدة

 
 X ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) (یرجى   اخرى
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HC9. أسرتك: لدى یوجد ھل 
 

 ]A[ تلفاز؟  
 

 ]B[ ثالجة؟ 
 
  ]C[ ؟   مجمدة 
 
  ]D[ ؟ اوسبلت ھواء مكیف 
 
  ]E[ ھواء؟ مبردة 
 
  ]F[ ماء؟ براد 
 
 ]G[ ستالیت؟ 
 

 
  

 ال نعم  
 

 2 1 .................................................................. تلفاز
 

 2 1 ................................................................. ثالجة
 

 2 1 ................................................................ مجمدة
 

 2 1 ................................................. اوسبلت ھواء مكیف
 

 2 1 .......................................................... ھواء مبردة
 

 2 1 .............................................................. ماء براد
 

 2 1 ............................................................... ستالیت

 

HC10. أسرتك: أفراد من أي یمتلك ھل 
 

 ]A[ ید؟ ساعة 
 

 ]B[ ھوائیة؟ دراجة 
 

 ]C[  ستوتة؟ او ناریة أو بخاریة دراجة 
 

 ]D[ حیوان؟ یجّرھا عربة 
 

 ]E[ صغیرة؟ شاحنة أو شاحنة أو سیارة 
 

 ]F[ بمحرك؟ قارب 
        

  
 
  
 

 ال نعم  
 

 2 1 .............................................................. ید ساعة
 

 2 1 ................................. كبیرة) او (متوسطة ھوائیة دراجة
 

 2 1 ......................................  ناریة/ستوتة / بخاریة دراجة
 

 2 1 ................................................. حیوان یجّرھا عربة
 

 2 1 .................................... صغیرة شاحنة / شاحنة / سیارة
 

 2 1 ........................................................ بمحرك قارب
 

 
 

 

HC11. 1 ............................................................................ نعم لوحي؟ جھاز أو حاسوب جھاز أسرتك أفراد من أي لدى ھل 
 2 ............................................................................  ال

 

HC12. 1 ............................................................................ نعم نقال؟ ھاتف أسرتك أفراد من أي لدى ھل 
 2 ............................................................................  ال

 

HC13. 1 ............................................................................ نعم المنزل؟ في اإلنترنت أسرتك تستخدم ھل 
 2 ............................................................................  ال

 

HC14. األسرة ھذه في آخر شخص أي یمتلك أو تمتلك/تمتلكین ھل 
 المسكن؟ ھذا المعیشیة

 
 المسكن ھذا تستأجر/تستأجرین ھل اسألھا/لیھا: "ال"، الجواب كان إذا 

 األسرة؟ ھذه ضمن یعیش ال شخص من
 

 ضعيضع/ آخر"، شخص من "مستأجر اإلجابة كانت إذا 
 "6" حول دائرة ضع/ضعي األخرى، لإلجابات ".2" حول دائرة

 اإلجابة. وحدد/حددي

 1 ................................................................... خاص ملك
 2 ...................................................................... مستأجر

 
 6 ـــــــــــــــــــــــــــــ)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید یرجى( ذلك غیر
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HC15. أرض قطعة أیة األسرة ھذه أفراد من فرد أي یمتلك ھل 
 للزراعة؟ صالحة

 1 ............................................................................ نعم
 2 .............................................................................  ال

 
2 

HC16
A 

HC16. األسرة؟ ھذه أفراد یمتلك الزراعیة األرض من دونم كم 
 

 ".000" سّجل/سّجلي دونم، من أٌقل اإلجابة كانت إذا 
 995  حول دائرة ضع(ي) فاكثر دونم 995  اإلجابة كانت إذا
 998  حول دائرة ضع(ي) اعرف ال اذا

 
 ___ ___  ___ ........................................................ دونم

 995 .......................................................أكثر أو دونم 995
 998 ................................................................. أعرف ال

 

HC16A. احواض او حوض األسرة ھذه أفراد من فرد أي یمتلك ھل 
 االسماك؟ لتربیة

 

 1 ............................................................................ نعم
 2 .............................................................................  ال

 

 
2 

HC17 
 

HC16B. ؟ االحواض ھذه في االسماك كیلوغرامات عدد كم 
 "9995"  سّجل/سّجلي ، فاكثر غرام كیلو "9995"  اإلجابة كانت إذا
 

 
عدد الكیلوغرام من االسماك .......................      ___ ___ ___ 

 ___ 
 

 

HC17. حیوانات أیة أو قطعان أو مواشي أیة األسرة ھذه تمتلك ھل 
 دواجن؟ أو مزارع

 1 ............................................................................ نعم
 2 .............................................................................  ال

 
2 

HC19 

HC18. األسرة؟ ھذه تمتلكھا التي التالیة الحیوانات عدد كم 
 

 ]A[ الثیران؟ أو الحلوب األبقاراواالبقار 
 

 ]B[ أخرى؟ مواشي اي 
 

 ]C[ بغال؟ أو حمیر أو خیل 
 

 ]D[ ماعز؟ 
 

 ]E[ (الخراف)؟ الضآن 
 

 ]F[ دجاج؟ 
 

 ]G[ خنازیر؟ 
 

 ]Hنحل ]خالیا 
 

   ]I[ جمال 
 
 منھا أیة تمتلك المعیشیة األسرة تكن لم إذا 
 سّجل/سّجلي أكثر، أو 995 اإلجابة كانت إذا  ".000" سّجلي سّجل/ ،

"995." 
 ".998 سّجل/سّجلي معروفة، غیر اإلجابة كانت إذا 

 
 

 ___ ___ ___ ....................... الثیران أو الحلوب اواالبقار األبقار
 

 ___ ___ ___ .......................................... اخرى مواشي اي
 

 ___ ___ ___ ..................................... بغال أو حمیر أو خیل
 

 ___ ___ ___ ........................................................ ماعز
 

 ___ ___ ___ ...................................................... خرفان
 

 ___ ___ ___ ........................................................ دجاج
 

 ___ ___ ___ ...................................................... خنازیر
 

 ___ ___ ___  ............................................ نحل خالیا عدد
 

 ___ ___ جمال.......................................................
___ 

 

HC19. حساب المعیشیة األسرة ھذه أفراد من فرد أي لدى ھل 
 مصرفي؟

 1 ............................................................................ نعم
 2 .............................................................................  ال
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 ST االجتماعیة واالعانات التحویالت نموذج

ST1.  ّیة.االجتماع الخدمة على القائمة أو الخیریة أو الدینیة المنظمات مثل الحكومیة غیر المنظمات أو الحكومة تقدمھ الذي الدعم الخارجیة بالمساندة وأعني ألسرتك. المقدمة المتنوعة الخارجیة االقتصادیة المساندة برامج عن أسألك أن أود 
 الجیران. أو األصدقاء أو اآلخرین األقارب أو العائلة تقدمھ دعم أي ھذا من ویستثنى

 ]A[ 
  االجتماعیة الحمایة شبكة برنامج

]B[ 
  الدینیة بالمؤسسات خاصة برامج

  ]C[ 
 المحلیة بالمنظمات خاصة برامج

 للمجتمع اواالجنبیة اوالعربیة
  المدني

]D[ 
 التقاعد مستحقات

]X[ 
 آخر خارجي مساندة نوع أي

ST2. 1 ............................. نعم )؟البرنامج اسم( بـ درایة على أنت ھل 
  2 ..............................  ال

]B[ 

 1 .............................. نعم
  2 ............................... ال

]C[ 

 1 .............................. نعم
  2 ..............................  ال

]D[ 

 1 .............................. نعم
  2 ...............................  ال

]X[ 

 نعم
 1 _____ )التحدید یرجى( 
  2 ..............................  ال

 التالي النموذج

ST3. أفراد من أي حصل أو أسرتك حصلت ھل 
 )؟البرنامج اسم( خالل من مساندة على أسرتك

  1 ............................. نعم
ST4 

  2 ..............................  ال
]B[ 

  8 ....................... أعرف ال
]B[ 

  1 .............................. نعم
ST4 

  2 ............................... ال
]C[ 

  8 ....................... أعرف ال
]C[ 

  1 .............................. نعم
ST4 

  2 ..............................  ال
]D[ 

  8 ....................... أعرف ال
]D[ 

  1 .............................. نعم
ST4 

  2 ...............................  ال
]X[ 

  8 ....................... أعرف ال
]X[ 

  1 .............................. نعم
ST4 

  2 ..............................  ال
  التالي النموذج   
  8 ....................... أعرف ال

 التالي النموذج

ST4. أو أسرتك فیھا حصلت مرة آخر كانت متى 
 من مساندة على أسرتك أفراد من أي حصل
 )؟البرنامج اسم( خالل

 
 دائرة ضعي/ضع شھر، من أقل اإلجابة كانت إذا

 خانة في "00" سّجل/سّجليو "1" حول
 األشھر.

 ضع/ضعي شھراً، 12 من أقل اإلجابة كانت إذا
 األشھر. خانة في وسّجلھا/لیھا "1" حول دائرة

 أكثر، أو شھراً  12 / واحدة سنة اإلجابة كانت إذا
 في وسّجلھا/لیھا "2" حول دائرة ضع/ضعي

 السنوات. خانة

 __ __1   .............. أشھر قبل
 

]B[ 
 __ __2   .............سنوات قبل

 
]B[ 

 998 ...................... أعرف ال
 

]B[ 

 __ __1   ............... أشھر قبل
 

]C[ 
 __ __2   ............. سنوات قبل

 
]C[ 

 998 ...................... أعرف ال
 

]C[ 

 __ __1   ...............أشھر قبل
 

]D[ 
 __ __2   ............. سنوات قبل

 
]D[ 

 998 ...................... أعرف ال
 

]D[ 

 __ __1   ............... أشھر قبل
 

]X[ 
 __ __2   ............. سنوات قبل

 
]X[ 

 998 ...................... أعرف ال
 

]X[ 

 __ __1   ............... أشھر قبل
 

 التالي النموذج
 __ __2 سنوات  ..... سنوات قبل

 
 التالي النموذج

 998 ...................... أعرف ال
 

 التالي النموذج
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 EU للطاقة المعیشیة األسرة استخدام نموذج

EU1. الطبخ موقد نوع ما ، أسرتك في 
 ؟للطھي رئیسي بشكل یُستخدم الذي

 
 

 01 ......................................................... كھربائي موقد
 02 ..................................... الشمسیة بالطاقة یعمل موقد

 03 ....................... الطبخ) السائل(غاز النفطي بالغاز یعمل موقد
 04 ................................... الطبیعي األنابیب بغاز یعمل موقد
 06 .......................... جولھ )/ (بریمز السائل بالوقود یعمل موقد
 07 ................................... الصلب بالوقود یعمل مصنّع موقد
 08 ................. خشب) او (فحم الصلب بالوقود یعمل تقلیدي موقد
 09 ...................................... النار على / ثالثي حجري موقد

 
 96 ___________________ التحدید) (یرجى ذلك غیر

 
 97 ............... المعیشیة األسرة ھذه في الطعام طھي یتم ال

01 EU5 
02 EU5 
03EU5 
04EU5 
06EU4 

 
 

09EU4 
 

96EU4 
 

97EU6 

EU2. 1 ......................................................................  نعم مدخنة؟ لھ یوجد ھل 
 2 .......................................................................  ال.

 
 8 ................................................................. أعرف ال

 

EU3. ھواء مفرغة لھ یوجد ھل 
 ؟ (ساحبة)

 1 ......................................................................  نعم
 2 .......................................................................  ال.

 
 8 ................................................................. أعرف ال

 

EU4. الطاقة أو الوقود مصدر نوع ما 
 الموقد؟ ھذا في المستخدم

 
 واحد، خیار من أكثر اإلجابة كانت إذا 

 الطاقة مصدر حول دائرة ضعي
 الموقد. لھذا الرئیسي

 01 .................................................... اإلیثانول / الكحول
 02 ....................................................... الدیزل / البنزین

 03 ....................... البارافین / /الكاز االبیض) (النفط الكیروسین
 04 ........................................................ اللیجنت / الفحم
 05 ........................................................... النباتي الفحم
 06 .................................................................. خشب

 07 .......................... شجیرات / /القش عشب / المحاصیل بقایا
 08 .......................................... الفضالت / الحیوانات روث

 09 ................. خشبیة رقاقات أو (باالت) معالجة حیویة كتل
 10 ................................................. بالستیك / قمامة
 11 .................................................... الخشب نشارة

 
 96 ___________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

EU5. داخل عادة الطھي یتم ھل 
 في أم منفصل، مبنى في أم المنزل،
 الخارج؟

 
 المنزل "في اإلجابة كانت إذا 

 لتحدد/ي أكثر استوضح/ي الرئیسي"،
 غرفة في الطھي یتم كان ما إذا

 منفصلة.
 

 الخارج"، "في اإلجابة كانت إذا 
 كان ما إذا لتحدد/ي أكثر استوضحي

 رواق في أو الفرندة على یتم الطھي
 الطلق. الھواء في أو مغطى

 الرئیسي المنزل في
 1 ............................................... منفصلة غیر غرفة في 
 2 ..................................................... منفصلة غرفة في 

 3 .................................................... منفصل مبنى في    
 الخارج في
 4 .......................................................... الطلق الھواء   
 5 ............................ اوالطرمة مغطى رواق أو البلكونھ على 

 
 6 ____________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 



 477صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

EU6. التي الرئیسیة الوسیلة ھي ما 
 عند للتدفئة أسرتك تستخدمھا

 الضرورة؟

 01 ....................................................... المركزیة التدفئة
 كھربائیة) غازیة, (نفطیة, مصنعة مدفئة

............................02 
 

 03 ........................................... ...الخ) تقلیدیة(منقلة، مدفأة
 04 ..................................................... مصنّع طھي موقد
 05 .............  النار) فیة یشعل شي اي او (حفرة تقلیدي طھي موقد

 
 06 ...................................... النار على / ثالثي حجري موقد

 (موقد 
 10مبني)............................................................

 
 96 ______________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
 97 ............................. المعیشیة األسرة في مدفأة توجد ال

01EU8 
 
 
 
 
 
 
 

06EU8 
 
 
 

96EU8 
 

97EU9 

EU7. 1 ......................................................................  نعم مدخنة؟ لھا توجد ھل 
 2 .......................................................................  ال.

 
 8 ................................................................. أعرف ال

 

EU8. الطاقة أو الوقود مصدر نوع ما 
 المدفأة؟ ھذه في المستخدم

 
 واحد، خیار من أكثر اإلجابة كانت إذا 

 الطاقة مصدر حول دائرة ضع/ي
 المدفأة. لھذه الرئیسي

 01 ................................................... شمسي ھواء سّخان
 02 ................................................................ الكھرباء

 03 .................................................... طبیعي أنابیب غاز
 04 ...................................... الطبخ غاز / الُمسال النفط غاز

 06 .................................................... اإلیثانول / الكحول
 07 ....................................................... الدیزل / البنزین

 08 ....................... البارافین الكاز/ / )االبیض النفط( الكیروسین
 09 ........................................................ اللیجنت / الفحم
 10 ........................................................... النباتي الفحم
 11 .................................................................. خشب

 12 ......................... شجیرات / /القش العشب / المحاصیل بقایا
 13 .......................................... الفضالت / الحیوانات روث

 14 ................. خشبیة رقاقات أو (باالت) معالجة حیویة كتل
 15 ................................................. بالستیك / قمامة
 16 .................................................... الخشب نشارة

 
 96 ______________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
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EU9. تستخدمھ الذي ما اللیل، أثناء 
 ؟المنزل إلضاءة رئیسي بشكل أسرتك

 01 ................................................................ الكھرباء
 02 ........................................ الشمسیة بالطاقة یعمل فانوس

 یدوي مصباح أو مصباح،
 03 ................................................ للشحن قابل فانوس أو 

 یدوي مصباح أو مصباح
 04 ...................................... بالبطاریة یعمل فانوس أو 

 
 06 ................................ بالبنزین یعمل اوفانوس مصباح
 07 ... البارافین أو الكاز / االبیض بالنفط یعمل اوفانوس مصباح

 08 ...................................................... النباتي الفحم
 09 ............................................................. خشب

 / العشب / المحاصیل بقایا
 10 .................................................... شجیرات / القش 

 11 .......................................... الفضالت / الحیوانات روث
 12 ............................................ بالزیت یعمل مصباح

 13 ........................................................ (برافین) شمعة
 

 96 ___________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
 

 97 ...................................... المنزل في إضاءة توجد ال
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 WS الصحي والصرف المیاه نموذج

WS1. الشرب لمیاه الرئیسي المصدر ھو ما 
 أسرتك؟ أفراد یستخدمھ الذي

 
 

 استوضح/ي واضحة، اإلجابة تكن لم إذا 
 أفراد یحصل الذي المكان لتحدید أكثر

ً  منھ المعیشیة األسرة  الشرب میاه على غالبا
 المیاه). جمع (نقطة

 
 

  األنابیب عبر المنقولة المیاه
 11 ........................ المسكن داخل إلى األنابیب عبر منقولة 
 12 ................ المسكن أرض / فناء إلى األنابیب عبر منقولة 
 13 ......................... الجیران أحد إلى األنابیب عبر منقولة 
 14 ............................... عام رأسي صنبور / عامة حنفیة 

 
 21 ........................................... الجوفیة البئر / البئر قناة

 
 محفورة بئر

 31 ....................................................... محمیة بئر 
 32 .................................................. محمیة غیر بئر 

 ینبوع
 41 ..................................................... محمي ینبوع 
 42 ............................................... محمي غیر ینبوع 

 
 51 ........................................................ األمطار میاه

 61 .............................................. تانكر) ( ماء صھریج
 71 ............ ستوتھ او  حیوان یجرھا صغیر صھریج ذات عربة
 72 مباشرة) للمواطن المعقمة المیاة لتعبئة صغیر (محل ماء كشك

 
 سطحیة میاه

 81 ........... ري) قناة قناة، جاریة، میاه بركة، بحیرة، سّد، (نھر،
 

 معبأة میاه
 91 ................................... صغیرة) او (كبیرة قناني في 
  

 محطات تحلیة وتعقیم  المیاه  المالحة منقولة 
بواسطة جلیكان او سیارات  

 93................................حوضیة...........
 

 96 _________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
11WS7 
12WS7 
13WS3 
14WS3 

 
21WS3 

 
 

31WS3 
32WS3 

 
41WS3 
42WS3 

 
51WS3 
61WS4 
71WS4 
72WS4 

 
 

81WS3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
96WS3 
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WS2. الذي الرئیسي المیاه مصدر ھو ما 
 الطھي ألغراض أسرتك أفراد یستخدمھ

 االیدي؟ وغسل
 

 أكثر استوضح/ي واضحة، اإلجابة تكن لم إذا 
 األسرة أفراد یحصل الذي المكان لتحدید

ً  المعیشیة  المستخدمة المیاه على منھ غالبا
 الشرب. غیر أخرى ألغراض

  األنابیب عبر المنقولة المیاه
 11 ............................... المسكن إلى األنابیب عبر منقولة 
 12 ................ المسكن أرض / فناء إلى األنابیب عبر منقولة 
 13 ......................... الجیران أحد إلى األنابیب عبر منقولة 
 14 ............................... عام رأسي صنبور / عامة حنفیة 

 
 21 ........................................... الجوفیة البئر / البئر قناة

 
 محفورة بئر

 31 ....................................................... محمیة بئر 
 32 .................................................. محمیة غیر بئر 

 ینبوع
 41 ..................................................... محمي ینبوع 
 42 ............................................... محمي غیر ینبوع 

 
 51 ........................................................ األمطار میاه

 61 ........................................................ ماء صھریج
 71 ........................................ صغیر صھریج ذات عربة
 72 مباشرة) للمواطن المعقمة المیاة لتعبئة صغیر (محل  ماء كشك

 
 سطحیة میاه

 81 .......... ري) قناة قناة، جاریة، میاه بركة، بحیرة، سّد، (نھر، 
 

 محطات تحلیة وتعقیم  المیاه  المالحة منقولة
بواسطة جلیكان او سیارات   

93حوضیة..........................................  
 96 _________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
11WS7 
12WS7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61WS4 
71WS4 
72WS4 

 

WS3. 1 .............................. المعیشیة باألسرة الخاص المسكن في ھذا؟ المیاه مصدر یقع أین 
 2 ........................ بالمسكن الخاصة األرض قطعة / الفناء في
 3 ........................................................ آخر مكان في

1WS7 
2WS7 

WS4. أسرتك أفراد یستغرقھ الوقت من كم 
 ثم الماء على للحصول ھناك إلى للوصول
 والعودة؟

 000 ..................... الماء بجلب المعیشیة األسرة أفراد یقوم ال
 

 __ __ __ ............................................... الدقائق عدد
 

 998 ......................................................... أعرف ال

000 
WS7 

WS5. ألسرتك؟ الماء لجلب عادة یذھب من 
 

 رقم وانسخ/ي الشخص اسم سّجل/سّجلي 
 نموذج من الشخص بھذا الخاص السطر
 االسرة أفراد قائمة

 
  _________________________________ االسم

 
 __ __ .................................................... السطر رقم

 
 

 

WS6. االسبوع )المقابلة یوم( منذ  
 الشخص ھذا على كان مرة كم الماضي(ة)،

 الماء؟ لجلب الذھاب

 
 __ __ ................................................... المرات عدد

 
 98 ........................................................... أعرف ال

 

WS7. أن صادف ھل الماضي، الشھر خالل 
 میاه من كافیة كمیات أسرتك لدى یكن لم

 الشرب؟

 1 .......................................... األقل على واحدة مرة نعم،
ً  یوجد  كال:  2 ................................. الماء من یكفي ما دائما

 
 8 ............................................................. أعرف ال

 
2WS9 

 
8WS9 
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WS8. من منعكم الذي الرئیسي السبب ما 
 عند الماء من كافیة كمیات على الحصول

 إلیھا؟ الحاجة

 1 ....................................... المصدر في متوفر غیر الماء
 2 ................................................... الثمن باھظة المیاه

 3 ...................................... المصدر إلى الوصول یمكن ال
 

 6 _________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
 

 8 ............................................................. أعرف ال

 

WS9. أكثر الماء لجعل شيء أي تفعلون ھل 
 ً  للشرب؟ أمانا

 1 .................................................................... نعم
 2 .....................................................................  ال

 
 8 ............................................................. أعرف ال

 
2WS11 

 
8WS11 

WS10. الماء لجعل عادة تفعلونھ الذي ما 
ً  أكثر  للشرب؟ أمانا

 
 أكثر: استوضح/ي 
 آخر؟ شيء أي 

 
 ذُكرت. التي الطرق جمیع سّجل/سّجلي 

 A ............................................................ الماء غلي
 B ............................................ الكلور / المبیّض إضافة

 C ...................................... قماش قطعة باستخدام تصفیتھ
 الماء فلتر استخدام

 D ............ إلخ) مواد، عدة من یتكون مرشح رمل، (سیرامیك، 
  E  ................................. الشمس أشعة طریق عن التطھیر

 F ................................................... یترسب حتى تركھ
 G  ................................................. اضافة حبوب تعقیم

 H .............................................. منزلیة تصفیة منظومة
 

 X __________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
 

 Z ............................................................. أعرف ال

 

WS11. یستخدمھ الذي المرحاض نوع ما 
 عادة؟ أسرتك أفراد

 
 "متدفقة أو طاردة" "میاه اإلجابة كانت إذا 

 أكثر: استوضح/ي بالصّب"،
 تتدفق؟ أین إلى 

 
 اإلذن ،اطلب/اطلبي النوع تحدید تعذر إذا 

 المرحاض. لمشاھدة

 بالصبّ  متدفقة / طاردة میاه
 11 ........................................ مجاري شبكة إلى تتدفق 
 13 .......................... (سبتتنك) / مرحاض حفرة إلى تتدفق 
 14 ......................................... الطلق الھواء إلى تتدفق 
 18 .........................................تتدفق این إلى أعرف ال 

 مرحاض حفرة
 .  
 22 ..................................مغطاة بحفرة متصل مرحاض 
 / مغطاة غیر بحفرة متصل مرحاض 
 23 ...................................................مفتوحة حفرة  

 
 

 41 ................................................................ سطل
 

 95 ................ الحقول في / الشجیرات بین / مرحاض یوجد ال
 

 96 _________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
11WS14 

 
14WS14 
18WS14 

 
 
 
 
 
 
 

41WS14 
 

59النموذج 
 التالي

 
96WS14 

WS12. من اإلجابة( تفریغ تم أن سبق ھل 
 )؟WS11 سؤال

 إفراغھا تم نعم،
 1 ..................................... الماضیة 5 الـ السنوات خالل 
 2 ........................................... سنوات 5 من أكثر قبل 
 3 ..................................................... متى أعرف ال 

 
 4 ................................................ أبداً  تفریغھا یتم لم ال،

 
 8 ............................................................. أعرف ال

 
 
 
 
 

4WS14 
 

8WS14 
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WS13. تم أین إلى تفریغھ، تم مرة آخر في 
 المحتویات؟ تفریغ

 
 أكثر: استوضح/ي 
  للخدمة؟ مقدم بواسطة المحتویات إزالة تم ھل 

 للخدمة قدمم بواسطة إزالتھا تم
 1 .................................................. معالجة معمل إلى 
 2 .......................................... مغطاة حفرة في دفنھا تم 
 3 ............................................. أفرغت أین أعرف ال 

 
 بتفریغھا. المعیشیة األسرة قامت

 4 .......................................... مغطاة حفرة في دفنھا تم 
 في أو مائي مكان أو مكشوفة أرض أو مغطاة، غیر حفرة إلى 

 5 .......................................................... آخر مكان
 

 6 __________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
 

 8 ............................................................. أعرف ال

 

WS14. 1 .............................. المعیشیة باألسرة الخاص المسكن في المرحاض؟ ھذا مكان یوجد أین 
 2 ........................ بالمسكن الخاصة األرض قطعة / الفناء في
 3 ........................................................ آخر مكان في

 

WS15. ھذا استخدام في تتشاركون ھل 
 من لیسوا آخرین أشخاص مع المرحاض

 أسرتكم؟ أفراد

 1 .................................................................... نعم
 2 .....................................................................  ال

 
2النموذج 

 التالي
 

WS16. مع فقط المرحاض في تتشاركون ھل 
 ھذا أن أم تعرفونھم، أخرى أسر أفراد

 العام؟ لالستخدام ھو المرحاض

 نعرفھا التي األسر مع فیھ نتشارك
 1 .............................................. عاًم) مرحاضً  (لیس 

ً  الناس مع فیھ نتشارك  2 ......................... عام) (مرفق عموما

 
 

2النموذج 
 التالي

 

WS17. التي لألسر اإلجمالي العدد كم 
 أسرتكم؟ فیھا بما المرحاض، ھذا تستخدم

  األسر عدد
 0      ..............................)10 من أقل اإلجابة كانت (إذا 

 
 10 ................................................. أكثر أو أسر عشر

 
 98 ........................................................... أعرف ال
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 HW األیدي غسلنموذج 

HW1.  ّیغسل الذي المكان عن المزید أعرف أن أود 
  فیھ؟ أیدیھم المعیشیة األسرة ھذه أفراد

 
 یغسل الذي المكان تریني أن سمحت لو یمكنك ھل 

 ؟األوقات أغلب في فیھ أیدیھم أسرتك أفراد
 

 والمشاھدة النتیجة سّجل/سّجلي 

 مشاھدتھ تمت
 حنفیة) / (مغسلة ثابت مرفق مشاھدة تم
 1 .................................................... المسكن داخل 
 2 ........................................ المسكن أرض / فناء في 

  متنقل مكان مشاھدة تم
 3 ............................................ إبریق / وعاء / (دلو 

 
 مشاھدتھ تتم لم
 / المسكن في األیدي لغسل مكان یوجد ال
 4 ........................................ المحیطة األرض / الفناء 
 5 .................................................... برؤیتھ یسمح لم

 
 6 ___________________ )التحدید یرجى( آخر سبب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4HW5 
5HW4 

 
6HW5 

HW2. غسل مكان في الماء وجود من تحقق/تحققي 
 األیدي.

 
 تفقد خالل من ذلك من وتحقق/تحققي 

 أو السطل او الدلو أو الوعاء أو الحنفیة/المضخة
 وجود من للتأكد المشابھة األشیاء أو الماء وعاء
 الماء.

 1 ......................................................... متوفر الماء
 

 2 ................................................... متوفر غیر الماء

 

HW3. رماد/ أو منظفة مادة أو صابون یوجد ھل 
 األیدي؟ غسل مكان في رمل طین/

 1 ..................................................... یوجد نعم،
 2 ................................................... یوجد ال ال،

1HW7 
2HW5 

HW4. اآلخرین أسرتك أفراد یقوم أو تقوم/ین أین 
 غالباً؟ أیدیھم بغسل

 حنفیة) / (مغسلة ثابت مرفق
 1 .................................................... المسكن داخل 
 2 ........................................ المسكن أرض / فناء في 

 
  متنقل إناء حاویة/

 3 .................................. إبریق) / وعاء / سطل / (دلو 
 

 في األیدي لغسل مكان یوجد ال
 4 ............................ المحیطة األرض / الفناء / المسكن 

 
 6 ____________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

HW5. رماد أو منظفة مادة أي أو صابون لدیكم ھل 
 األیدي؟ لغسل منزلك في رمل طین/ /

 1 ............................................................. نعم
 2 .............................................................  ال

 
2النموذج 

 التالي
 

HW6. 1 ............................................. رؤیتھا تمت نعم، سمحت؟ لو إیاھا تریني أن یمكنك ھل 
 

 2 ................................................... رؤیتھا تتم لم ال،

 
 

2النموذج 
 التالي

 

HW7. مشاھداتك. سّجل/سّجلي 
 

 ینطبق. ما كل حول دائرة ضع/ضعي 

 A .................................. سائل صابون أو صابون قطعة
 B ............................ معجون) سائل، (بودرة، منظفة مادة
 C ............................................... رمل / طین / رماد
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 SA   بالیود المّدعم الملح نموذج

SA1. في المستخدم الملح كان إذا مما نتحقق أن نرید 
 من عینة على الحصول یمكنني ھل بالیود. مّدعم أسرتك
 منزلك؟ في الطعام طبخ في المستخدم الملح

 
 وارصد/ي االختبار، محلول من نقطتین ضع/ضعي 

 ثانیة، 30 خالل یحدث الذي غمقة األكثر التفاعل
 ضع/ضعي ثم ومن األلوان جدول مع وقارنھ/قارنیھ

 نتیجة مع تنطبق التي )3 أو 2 أو 1( اإلجابة حول دائرة
 االختبار.

 الملح فحص تم
 1 ........................ تفاعل) (ال الملیون في جزء 0 
 في جزء 15 و 0 (بین الملیون في جزء 15 من أقل 

 2 ................................................. الملیون)
 في جزء 15 األقل (على الملیون في جزء فأكثر 15  

 3 ................................................. الملیون)
 

 الملح فحص یتم لم
 4 ................................ المنزل في ملح یوجد ال 
 آخر سبب 
 6 ___________________ )التحدید یرجى(  

 
 
 

2HH13 
 

3HH13 
 
 

4HH13 
 

6HH13 

SA2.  ّتحضري أن یمكنك ھل آخر. اختباراً  أجري أن أود 
 الملح؟ نفس من أخرى عینة لي

 
 ثمّ  ومن الفحص. إعادة محلول من نقاط خمس ضع/ضعي 

 قعة.الب نفس على االختبار محلول من نقطتین ضع/ضعي
 ثانیة، 30 خالل یحدث الذي غمقة األكثر التفاعل ارصدي

 دائرة ضع/ضعي ثم ومن األلوان جدول مع وقارنھ/قارنیھ
 نتیجة مع تنطبق التي )3 أو 2 أو 1( اإلجابة حول

 االختبار.

 الملح فحص تم
 1 ........................ تفاعل) (ال الملیون في جزء 0 
 في جزء 15 و 0 (بین الملیون في جزء 15 من أقل 

 2 ................................................. الملیون)
 في جزء 15 األقل (على الملیون في جزء فأكثر 15  

 3 ................................................. الملیون)
 

 الملح فحص یتم لم
 آخر سبب 
 6 ___________________ )التحدید یرجى(  

 

 

HH13. والدقائق الساعة الوقت. سّجل/سّجلي ............................. __ __ : __ __  

HH14. 1 ................................................................ العربیة االستبیان. لغة 
 2 ................................................... (سوراني) الكردیة
 3 ..................................................... (بادیني) الكردیة

 

HH15. 1 ................................................................ العربیة المقابلة. لغة 
 2 ................................................... (سوراني) الكردیة
 3 ..................................................... (بادیني) الكردیة

 4 ............................................................. التركمانیة
 5 .............................................................. السریانیة

 

 اجنبیة أخرى لغة
 التحدید) (یرجى

  6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

HH16. 1 ................................................................ العربیة للمستجیب/ة. األم اللغة 
 2 ................................................... (سوراني) الكردیة
 3 ..................................................... (بادیني) الكردیة

 4 ............................................................. التركمانیة
 5 .............................................................. السریانیة

 

 اجنبیة أخرى لغة
 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) (یرجى
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HH17. ھذا من أجزاء أیة لترجمة مترجم استخدام تم ھل 
 االستبیان؟

 1 ......................................... االستبیان كامل لترجمة نعم،
 2 ..................................... االستبیان من جزء لترجمة نعم،
 3 ............................................ مترجم استخدام یتم لم ال،

 

HH18. من تحقق/ي HL6 األسرة أفراد قائمة في 
 تتراوح الذین األطفال عدد إجمالي إلى وأشیر/ي المعیشیة
 سنة: 17 – 5  بین أعمارھم

 0 ................................................... أطفال یوجد ال
 

 1 ....................................................... واحد طفل
 

 ___  ..................................... (العدد) أكثر أو طفالن

0HH29 
 

1HH27 

HH19. األسرة في آخرین أفراد أي تدرج/تدرجي ال .االسرة أفراد قائمة في ترتیبھ حسب أدناه سنة 17 - 5 بین عمره یتراوح طفل(ة) كل أدرج/ي 
 طفل(ة). كل وعمر وجنس واسم سطر رقم سّجل/سّجلي سنة. 17و 5 بین العمریة الفئة خارج من المعیشیة

 

HH20. 

 الترتیب رقم
 

HH21. 

 السطر رقم
 من

HL1 

HH22. 

 HL2 من االسم

HH23. 

 من الجنس
HL4 

HH24. 

 من العمر
HL6 

 العمر أنثى ذكر االسم الرقم الترتیب

1 __ __  1 2 ___   ___ 

2 __ __  1 2 ___   ___ 

3 __ __  1 2 ___   ___ 

4 __ __  1 2 ___   ___ 

5 __ __  1 2 ___   ___ 

6 __ __  1 2 ___   ___ 

7 __ __  1 2 ___   ___ 

8 __ __  1 2 ___   ___ 

o  



 486صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

HH25:.  المعیشیة األسرة لرقم رقمیة خانة آخر من تحقق/تحققي )HH2( إلیھ تذھب/ي أن یجب الذي الّصف رقم ھو ھذا االسرة. معلومات لوحة من 
 أدناه. الجدول في

 
 الجدول في إلیھ تذھب/ي أن یجب الذي العمود رقم ھو ھذا أعاله. HH18 في سنة 17- 5 العمریة الفئة في األطفال عدد مجموع من تحقق/تحققي 

 أدناه.
 

 )HH20( ترتیب رقم ھو ھذا المربع. في یظھر الذي الرقم حول دائرة ضع/ضعيو العمود، رقم مع الّصف رقم فیھ یتقاطع الذي المربع عن ابحث/ي 
  اختیاره/ھا. تم الذي/التي الطفل(ة)

 

 )HH18 (من المعیشیة األسرة في المؤھلین األطفال عدد إجمالي 
  المعیشیة األسرة لرقم خانة آخر

 +HH2( 2 3 4 5 6 7 8 (من

0 2 2 4 3 6 5 4 
1 1 3 1 4 1 6 5 
2 2 1 2 5 2 7 6 
3 1 2 3 1 3 1 7 
4 2 3 4 2 4 2 8 
5 1 1 1 3 5 3 1 
6 2 2 2 4 6 4 2 
7 1 3 3 5 1 5 3 
8 2 1 4 1 2 6 4 
9 1 2 1 2 3 7 5 

 

HH26. الترتیب رقم سّجل/سّجلي )HH20،( الّسطر ورقم )HH21،( واالسم )HH22،( والعمر 
)HH24( (ة)اختیاره/ھا. تم الذي/التي للطفل  

 
HH27. یكون (عندما HH18 = 1 سنة 17 - 5 بین عمره یتراوح منفرد طفل ھناك یكون عندما أو 

 )HL1( السطر رقم /سّجليوسّجل "،1" كـ الترتیب رقم سّجل/سّجلي ):المعیشیة األسرة ھذه في
 .المعیشیة األسرة أفراد قائمة من الطفل(ه) لھذا/ھذه )HL6( والعمر )HL2( واالسم

 

 ___ .......................... الترتیب رقم
 

 __ __ ........................ السطر رقم
 

  ___________________ االسم
 

 __ __ .............................. العمر

HH28. /الطفل(ة) لھذا/ھذه الرعایة األّم/مانحة مع استیفاءه لیتم سنة 17 – 5 بین ما لألطفال استبیان بإعداد قوميقم. 
HH29. من تحقق/تحققي HL8 األسرة  أفراد قائمة في

 49 - 15 بین أعمارھن تتراوح نساء ھناك ھل :المعیشیة
 سنة؟

 واحدة امرأة األقل على ھناك نعم،
 1 ..........................  سنة 49 - 15 بین عمرھا یتراوح 
 2 ...............................................................  ال

 
 

2HH34 

HH30. /سنة. 49 - 15 بین عمرھا یتراوح امرأة لكل للمرأة الفردي االستبیان عن منفصلة نسخة بإعداد قوميقم 

HH31. من تحقق/تحققي HL6 و HL8 قائمة في 
 أعمارھن تتراوح فتیات ھناك ھل :األسرة المعیشیة أفراد
 سنة؟ 17 - 15 بین

 عمرھا یتراوح واحدة فتاة األقل على ھناك نعم،
 1 ............................................ سنة 17 - 15 بین 
 2 ...............................................................  ال

 
 

2HH34 

HH32. من تحقق/تحققي HL20 األسرة  أفراد قائمة في
 عم المقابلة إلجراء موافقة على الحصول یجب ھل :المعیشیة

 سنة؟ 17 - 15 بین عمرھا یتراوح واحدة فتاة األقل على

 - 15 بین عمرھا یتراوح واحدة فتاة األقل على ھناك نعم،
 HL20 ≠ 90 ...................... 1 مع حالتھا تتطابق سنة 17

 أعمارھن تتراوح اللواتي الفتیات لجمیع HL20 = 90 ال،

 2 ............................................. سنة 17 -15 بین

 
 
 

2HH34 
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HH33. سنقوم المسح، من كجزء  ً  نجري شخص كل مع للمقابلة اإلذن وسنأخذ سنة. 49 - 15 بین أعمارھن تتراوح الالتي النساء مع مقابلة بإجراء أیضا
 المقابالت. ھذه بإجراء أنثى باحثة وستقوم المقابلة. معھ

 
ً  نحصل أن یجب سنة، 17 - 15 بین أعمارھن تتراوح الالتي للفتیات بالنسبة  ذكرت وكما معھن. المقابلة إجراء قبل بالغ شخص من الموافقة على أیضا

  الھویة. ومجھولة للغایة سّریة علیھا نحصل التي المعلومات جمیع ستبقى سابقاً،
 

 بعد؟ فیما )سنة 17 - 15 بین رھنأعما تتراوح ممن األنثى/اإلناث المعیشیة األسرة (أفراد) فرد (أسماء) اسم( مع مقابلة إجراء یمكننا ھل
 

 سنة 17 - 15 بین أعمارھن تتراوح الالتي الفتیات لجمیع "نعم" اإلجابة كانت إذا 2 السؤال في تابع/تابعيHH34. 
 

 "سنة 17 - 15 بین عمرھا یتراوح األقل على واحدة لفتاة و"نعم" سنة، 17 - 15 بین عمرھا یتراوح األقل على واحدة لفتاة "ال 
 في "06" حول دائرة ضع/ضعي WM17 في (أیضا UF17 و FS17، یتم لم اللواتي للفتیات الفردیة االستبیانات في تطابق) إذا 

 2HH34 في تابع/تابعي ذلك بعد لھن. االستبیان الستیفاء البالغین الكبار أحد من الموافقة على الحصول

 

 "سنة 17 - 15 بین أعمارھن تتراوح الالتي الفتیات لجمیع "ال  في "06" حول دائرة ضع/ضعي WM17 في (أیضا UF17 و 
FS17، بعد لھن. الستبیانا الستیفاء البالغین الكبار أحد من موافقة على الحصول یتم لم اللواتي للفتیات الفردیة االستبیانات جمیع في  تطابق) إذا 

 2HH34 في تابع/تابعي ذلك

HH34. من تحقق/تحققي HH8 معلومات لوحة في 

 نفیذلت المعیشیة األسرة ھذه اختیار تم ھل :المعیشیة األسرة
 بالرجال؟ الخاص االستبیان

 HH8 = 1 ............................................. 1 نعم،
 HH8 = 2 ............................................... 2 ال،

 
2HH40 

HH35. من تحقق/تحققي HL9 األسرة أفراد قائمة في 
 49 - 15 بین أعمارھم تتراوح رجال ھناك ھل :المعیشیة

 سنة؟

 - 15 بین عمره یتراوح واحد رجل األقل على ھناك نعم،
 1 .......................................................... سنة 49
 2 .............................................................  ال

 
 

2HH40 

HH36. /سنة. 49 - 15 بین عمره یتراوح رجل لكل للرجل الفردي االستبیان من منفصلة نسخة بإعداد قوميقم 

HH37. من تحقق/تحققي HL6 و HL8 أفراد قائمة في 
 - 15 بین أعمارھم تتراوح أوالد ھناك ھل :المعیشیة األسرة

 سنة؟ 17

 17 - 15 بین عمره یتراوح واحد ولد األقل على ھناك نعم،
 1 ............................................................... سنة
 2 .............................................................  ال

 
 

2HH40 

HH38. من تحقق/تحققي HL20 األسرة أفراد قائمة في 
 عم المقابلة إلجراء موافقة على الحصول یجب ھل :المعیشیة

 سنة؟ 17 - 15 بین عمره یتراوح واحد ولد األقل على

 17 - 15 بین عمره یتراوح واحد ولد األقل على ھناك نعم،
 HL20 ≠ 90 ........................... 1 مع حالتھ تنطبق سنة

 أعمارھم تتراوح الذین األوالد لجمیع HL20 = 90 ال،

 2 ............................................ سنة 17 - 15 بین

 
 
 

2HH40 

HH39. سنقوم المسح، من كجزء  ً  نجري شخص كل مع للمقابلة اإلذن وسنأخذ سنة. 49 - 15 بین أعمارھم تتراوح الذین الرجال مع مقابلة بإجراء أیضا
 المقابالت. ھذه بإجراء ذكر باحث وسیقوم المقابلة. معھ

 
ً  نحصل أن یجب سنة، 17 - 15 بین أعمارھم تتراوح الذین لألوالد بالنسبة  سابقاً، ذكرت وكما معھم. المقابلة إجراء قبل عاقل شخص من موافقة على أیضا

  الھویة. ومجھولة للغایة سّریة علیھا نحصل التي المعلومات جمیع ستبقى
 

 الحقاً؟ )سنة 17 - 15 بین أعمارھم تتراوح الذین الذكور (األفراد) الفرد (أسماء) اسم( مع مقابلة إجراء یمكنني ھل
 

 سنة 17 - 15 بین أعمارھم تتراوح الذین األوالد لجمیع "نعم" اإلجابة كانت إذا  السؤال في تابعي HH40. 
 

 "سنة 17 - 15 بین عمره یتراوح األقل على واحد لولد و"نعم" سنة، 17 - 15 بین عمره یتراوح األقل على واحد لولد "ال  
 على الحصول یتم لم الذین لألوالد الفردیة االستبیانات في تطابق) إذا ،FS17 و UF17 في ا(أیض  MWM7 في "06" حول دائرة ضع/ضعي

 .HH40 في تابع/تابعي ذلك بعد لھم. االستبیان الستیفاء البالغین الكبار أحد من موافقة
 

 "سنة 17 - 15 بین أعمارھم تتراوح الذین األوالد لجمیع "ال  في "06" حول دائرة ضع/ضعي MWM7  في (أیضا 
UF17 و FS17، االستبیان فاءالستی البالغین الكبار أحد من موافقة على الحصول یتم لم الذین لألوالد الفردیة االستبیانات جمیع في  تطابق) إذا 

 .HH40 في تابع/تابعي ذلك بعد لھم.
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HH40. من تحقق/تحققي HL10 أفراد قائمة في 
 أعمارھم تتراوح أطفال أي یوجد ھل : األسرة المعیشیة

 سنوات؟ 4 - 0 بین

 1 .................................... األقل على واحد ھناك نعم،
 2 ...............................................................  ال

 
2HH42 

HH41. سنوات. 4 - 0 بین عمره یتراوح طفل لكل الخامسة سنّ  دون األطفال استبیان من منفصلة نسخة بإعداد قم/قومي 

HH42. من تحقق/تحققي HH9 معلومات لوحة في 
 نفیذلت المعیشیةاألسرة  ھذه اختیار تم ھل :األسرة المعیشیة

 المیاه؟ جودة فحص

 HH9 = 1 .............................................. 1  نعم،
 HH9 = 2 ................................................. 2 ال،

 
2HH45 

HH43. المعیشیة األسرة لھذه المیاه جودة فحص استبیان من منفصلة نسخة بإعداد قم/قومي 

HH44. میاه جودة من نتأكد سوف المسح، ھذا من كجزء 
 تيال الشرب لمیاه بسیط اختبار نجري أن ونرید الشرب.

 یناتع ألخذ زمیلة/زمیل إلیكم وستأتي/یأتي تستخدمونھا.
 الفحص؟ ھذا إجراء یمكننا ھل المیاه.

 
 أنھ لھ/لھا اشرحي النتائج، معرفة المستجیب/ة طلب/ت إذا

 مسیت وإنما النتائج، على الفردیة االسرة إطالع یتم لن
 المحلیة. للسلطات توفیرھا

 
 1 .............................................. اإلذن إعطاء تم نعم،
 2 ............................................ اإلذن إعطاء یتم لم ال،

 

 
 

2 سّجل/سّجلي  
 WQ31 في "2"

 فحص استبیان في
 المیاه جودة

HH45. ،و: المعیشیة األسرة معلومات لوحة إلى ارجع/ارجعي واآلن 
 

 المعیشیة)، األسرة استبیان مقابلة (نتیجة HH46 رقم السؤال في "01" سّجل/سّجلي •
 ، المعیشیة األسرة استبیان مقابلة من HH47 في المستجیب/ة )المعیشیة األسرة أفراد قائمة (من سطر ورقم اسم سّجل/سّجلي •
  ،HH52 إلى HH48 من األسئلة استكمل/استكملي •
 ثم ومن تعاونھ/ھا على المستجیب/ة اشكر/اشكري •
 ة. المعیشیة األسرة ھذه في المتبقیة الفردیة االستبیان/االستبیانات استیفاء تابع/تابعي •

 
 تعاونھ/ھا لىع المستجیب/ة أشكر/اشكري ، المعیشیة األسرة ھذه في المیاه جودة لفحص استبیان أي أو فردي استبیان أي استیفاء سیتم یكن لم اإذ

 بمقابلتھا. المشرف(ة) كلفك التي التالیة المعیشیة األسرة إلى وانتقل/انتقلي
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 المیداني ة)(الباحث مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المیداني المشرف/ة مالحظات
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 نموذج استب�ان فحص جودة الم�اە 5.2

 

 المیاه جودة فحص استبیان
  2018 - العراق

 

 

   المیاه جودة فحص معلومات لوحة

WQ1. العنقود: رقم ____ ____ ____ ____ WQ2. المعیشیة: األسرة رقم ____ ____ 

WQ3. ورقمھ: الفاحص اسم 
 

 ____ _____ ____ ________________ االسم

WQ4. ورقمھ/ھا: الباحث/(ة) اسم 
 

 ____ _____ ____ _________________________ االسم

WQ5. السنة: / الشھر / الیوم 
  2   0   1  ___/___ ___ /___ ___  

WQ6. من تحقق/تحققي  HH10 معلومات لوحة 
 مت ھل المعیشیة: األسرة استبیان في المعیشیة األسرة
 الخالیة؟ العینة لفحص المعیشیة األسرة اختیار

 1 ............................................................................... نعم

 2 .............................................................................. ال
 

WQ7. المیاه: جودة فحص الستبیان المستجیب/ة اسم 
 _______________________________________________ االسم

WQ8. من تحقق/ي HH44: لفحص اإلذن إعطاء تم ھل 
 الماء؟

 1اإلذن...................................... إعطاء تم نعم،
 2اإلذن.................................... إعطاء یتم لم ال،

1WQ10 

2WQ31 

 

WQ31. المیاه. جودة فحص استبیان نتیجة 
 
 

 مع استكمالھا یتم لم نتیجة أیة بمناقشة قم/قومي 
 المشرف/ة.

 01أُنجز...............................................................................
 02 ............................................................... اإلذن إعطاء یتم لم
 03...ماء....................................................... كأس إحضار یتم لم

 04............جزئي.................................................... بشكل أنجز
 

 96 ___________________________ التحدید) (یرجى ذلك غیر

 
 
  



 491صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

 

   المیاه جودة فحص نموذج

9 WQ. ساعات: الوقت: سّجل/ي  .............................................. ____ ____ 
 

 ____ ____ ................................................  دقائق:

 

WQ10. إحضار یمكنك ھل فضلك، من 
 عادة منھ یشرب الذي الماء من ماء كأس
 ؟ أسرتك أفراد

 1 ....................................................................... نعم
 

 2 .......................................................................  ال

 
 

2 WQ31 
 "03" وسّجل/ي

WQ12. قد كان إذا وسّجل/ي ارصد/ي 
 المیاه مصدر من مباشرة الماء إحضار تم
 منفصل. خّزان من أم

 1 ............................................... المیاه مصدر من مباشرة
 2 ............................................................ مغطى خّزان
 3 ...................................................... مغطى غیر خّزان

 8 ................................................ الرصد على القدرة عدم

 
 

WQ13. العینة تصنیف -XXXX-H
YY، أن حیث XXXX العنقود رقم ھي 

)WQ1( و YY األسرة رقم ھي 
 ).WQ2( المعیشیة

  

WQ13A. الكلور فحص نتیجة سجل 
 للمنزل الشرب ماء لعینة

 
 الكلور الحر                          ___ ___ . ___

 

WQ14. آخر فرد أي قام أو أنت قمت ھل 
 ذالھ شيء أي بفعل المعیشیة األسرة في

 للشرب؟ أمانا أكثر لجعلھ الماء

 1 ....................................................................... نعم
 2 .......................................................................  ال

 
 8 ................................................................ أعرف ال

 
2WQ16 

 
8WQ16 

WQ15. رأكث لجعلھ للماء فعلھ تم الذي ما 
 ً  للشرب؟ أمانا

 
 أكثر: استوضح/ي 
 آخر؟ شيء أي 

 
 ذكره. یتم ما جمیع سّجل/ي 

 A ..................................................................... الغلي
 B .............................................. الكلور  /  المبیّض إضافة

 C ......................................... قماش قطعة باستخدام التصفیة
 (سیرامیك، ماء فلتر استخدام

 D ..................................... إلخ.) مواد، عدة من تركیبة رمل،
 E ...................................... الشمس أشعة طریق عن التطھیر

 F ...................................................... یترسب حتى تركھ
 G.....................................................تعقیم حبوب اضافة

 H ................................................. منزلیة تصفیة منظومة
 

 X ______________________ التحدید) (یرجى ذلك غیر
 

 Z ................................................................ أعرف ال
 

 

WQ16. المصدر من الماء ھذا ھل 
 أفراد یستخدمھ الذي للشرب الرئیسي
 أسرتك؟

 1 ....................................................................... نعم
 2 .......................................................................  ال

1WQ18 
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WQ17. الماء أخذ تم الذي المصدر ھو ما 
 منھ؟

  أنابیب میاه
 11 ........................... المسكن داخل إلى األنابیب عبر منقولة 
 12 ................... المسكن أرض / فناء إلى األنابیب عبر منقولة 
 13 ............................ الجیران أحد إلى األنابیب عبر منقولة 
 14 .................................. عام رأسي صنبور / عامة حنفیة 

 
 21 ............................................. الجوفیة البئر / البئر قناة

 
 محفورة بئر

 31 .......................................................... محمیة بئر 
 32 ..................................................... محمیة غیر بئر 

 ینبوع
 41 ....................................................... محمي  ینبوع 
 42 .................................................. محمي غیر ینبوع 

 
 51 .......................................................... األمطار میاه

 61 ........................................................... ماء صھریج
 71 ........................................... صغیر صھریج ذات عربة
 72 ...مباشرة) للمواطن المعقمة المیاة لتعبئة صغیر (محل  ماء كشك
  بحیرة، سد، (نھر، سطحیة میاه

 81 ..................................... رّي) قناة قناة، مجرى، بركة، 
 

 معبأة میاه
 91 ........................................................... قنینات في 
 92 ........................................................... أكیاس في 
 

 96 _____________________ التحدید) (یرجى ذلك غیر

 

WQ18. تریني أن سمحت لو یمكنك ھل 
 الماء كأس منھ عبأت الذي المیاه مصدر

 منھ؟ عینة آخذ كي
 

 أكثر استوضح/ي "ال"، اإلجابة كانت إذا 
 ھذا؟ یتعذر لماذا لمعرفة

 1 ........................................................ رؤیتھ تمت نعم،
 

 ال
 2 ............................................یعمل یكن لم المیاه مصدر  
 3 ............................................... جداً  بعید المیاه مصدر 
 4 .................................... المیاه مصدر إلى الوصول تعذر 
 5 .............................. المیاه مصدر وجود مكان معرفة عدم 

 
 آخر ببس
 6 __________________________ التحدید) (یرجى 

 
 
 

2WQ20 
3WQ20 
4WQ20 
5WQ20 

 
 

6WQ20 

WQ19. من عینة أخذ تم إذا سّجل/ي 
 ال. أم المیاه مصدر

 
 أن حیث ،YY-XXXX-S العینة تصنیف

XXXX العنقود رقم ھو )WQ1( و 
YY  المعیشیة األسرة رقم ھو )WQ2.( 

 
 1 .......................................... المیاه مصدر من عینة أخذ تم

 
 المیاه مصدر من عینة أخذ یتم لم
 2 __________________________ التحدید) (یرجى 

 
 
 

 
2WQ20 

WQ19A. الكلور فحص نتیجة سجل 
 المصدر  ماء لعینة

  الكلور الحر                          ___ ___ . ___

WQ20. من تحقق/ي WQ6: تم ھل 
 العینة لفحص المعیشیة األسرة اختیار

 الخالیة؟

 1 ....................................................................... نعم
 2 .......................................................................  ال

 
2WQ22 
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WQ21. الماء عینة أخرج/ي 
 من علیھا حصلت التي الخالي/المعدني

  مشرفك.
 

 أن حیث ،YY-XXXX-B العینة تصنیف
XXXX العنقود رقم ھو )WQ1( 

 ).WQ2( ةالمنزلی األسرة رقم ھوYY و
 

 .ال أم متوفرة العینة كانت إذا سّجل/ي

 
 1 .............................................. متوفرة الخالیة المیاه عینة

 
 متوفرة غیر الخالیة المیاه عینة

 2 __________________________ التحدید) (یرجى 

 
 
 
 
 
WQ222 

WQ21A. الكلور فحص نتیجة سجل 
 المصدر  ماء لعینة

  ___ . ___ ___                          الحر الكلور

WQ22. المعملیة الحاضنة في العینة وضع من ساعة 48-24مرور بعد النتائج سّجل/ي دقیقة. 30 غضون االختبارفي بتنفیذ قم/قومي 

WQ23.والدقائق الساعات سّجلي وقت الفحص ............................ ___ ___ : ___ ___  

 

  المیاه جودة فحص نتائج نموذج

 المیاه. جودة اختبارات نتائج تسجیل یجب المعملیة، الحاضنة في العینة وضع من ساعة 48-24 مرور بعد
WQ24. الفحص: نتائج تسجیل سنة / شھر / یوم 

   2   0   1  ___/___ ___ /___ ___   

WQ25. الوقت: سّجل/ي 
 ___ ___ : ___ ___ .................. والدقائق الساعة 

 

 أدناه: المربعات في
 خانات. ثالث من البكتیریة المستعمرات عدد سّجل/ي •
 "101" سّجل/ي أكثر، أو مستعمرة 101 عدّ  تم إذا •
 "998" سّجل/ي النتائج، فُقدت أو / النتائج قراءة تعذر إذا •

WQ26. الزرقاء المستعمرات عدد ملم): 100(  المعیشیة األسرة میاه اختبار ____ ____ ____  

WQ26A. من تحقق/ي WQ19: من عینة أخذ تم ھل 
 المصدر؟ میاه

 WQ19 = 1 ........................................ 1 نعم،
 2 ................................ فارغ أو WQ19 = 2 ال،

 
2WQ28 

WQ27. الزرقاء المستعمرات عدد :)ملم 100( المیاه مصدر اختبار ____ ____ ____  

WQ28. من تحقق/ي WQ21: المیاه عینة كانت ھل 
 متوفرة؟ الخالیة

 WQ21=1 .......................................... 1 نعم،
 2 .................................. فارغ أو WQ21=2 ال،

 
2WQ31 

WQ29. الزرقاء المستعمرات عدد ملم): 100( الخالیة المیاه اختبار ____ ____ ____ WQ31 
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 الفحص مسؤول/ة مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المشرف/ة مالحظات
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 للمرأة الفردينموذج االستب�ان  5.3

 

  للمرأة الفردي ستبیانألا
  2018 - العراق

 

 

 WM  المرأة معلومات لوحة

 من قائمة االسرة )  HL8) سنة (انظر  49- 15یتعلق ھذا النموذج بكافة النساء في الفئة العمریة (

 قومي بتعبئة إستبیان واحد لكل امرأة مؤھلة .
 قومي بتعبئة رقم  العنقود ورقم االسرة ، واسم ورقم سطر المرأة في الفراغ ادناه .

 المقابلةوقومي بتعبئة اسمك ورقمك وتاریخ اجراء 

WM1. العنقود: رقم  _____ ____ ____ ____ WM2. المعیشیة: األسرة رقم ____ ____ 

WM3. المعیشیة: فیاألسرة المرأة سطر ورقم اسم  
 

 ____ ____ ____________________ االسم

WM4. المیداني: المشرف(ة) ورقم اسم 
 

 ____  _________________________________ االسم

WM5. المیدانیة الباحثة ورقم اسم: 
 

 ____ _____  ___________________ االسم

WM6. المقابلة: سنة / شھر / یوم 
 
 

 2_ _0_ _1_ ___/___ ___ /___ ___  

 

 :ةالمعیشی األسرة استبیان في المعیشیة أفراداألسرة قائمةل HL6 السؤال في المرأة عمر من تأكدي
 المعیشیة األسرة استبیان في 33 رقم السؤال من تحققي سنة، 17-15 بین یتراوح العمر كان إذا

 ذلك نأ أم المقابلة إجراء على المعیشیة األسرة في البالغین أحد من موافقة على الحصول تم بأنھ
 یتم ولم موافقة على للحصول ضرورة ھناك كانت إذا ).HL20 = 90( الضروري غیر من

 رقم السؤال في "60" الرمز حول دائرة وضع ویجب المقابلة إجراء عدم یجب علیھا، الحصول
WM17 االستبیان. ھذا في 

WM7. الوقت: سّجلي 

 :ساعة :دقائق

__ __ 
 ....................................................................... 

 __ __ 

WM8.   األسرة ھذه في المنجزة االستبیانات من تحققي 
 عم مقابلة بإجراء فریقك من آخر فرد أو أنت قمت ھل المعیشیة:

 آخر؟ الستبیان المستجیبة ھذه

 1 ................... مقابلتھا سبقت نعم،
 2 ................... مقابلة أول ھذه ال،

 

1WM9B 
2WM9A 

WM9A.  

 المركزي الجھاز من نحن )   الباحثة اسم  (  اسمي مرحباً،

 وضع حول مسح بتنفیذ ونقوم الصحة ووزراة لالحصاء

 وحول صحتك حول معك التحدث وأودّ  واألسر. األطفال

ً  األمھات مع مقابالت نجري أننا كما أخرى. مواضیع  أیضا

 علیھا نحصل التي المعلومات جمیع وستبقى أطفالھن. حول

 عن اإلجابة عدم اخترت وإذا الھویة. ومجھولة للغایة سّریة

 ھل بذلك. إخباري یرجى المقابلة، بإیقاف رغبت أو ما سؤال

 اآلن؟ البدء یمكنني

WM9B. 
 جمیع أن لك نؤكد أخرى، ومرة أكثر. بتفصیل أخرى ومواضیع صحتك حول معك أتحدث أن أود اآلن، 

 وأ ما سؤال عن اإلجابة عدم اخترت وإذا الھویة. ومجھولة للغایة سّریة ستبقى علیھا نحصل التي المعلومات
 اآلن؟ البدء یمكنني ھل بذلك. إخباري یرجى المقابلة، بإیقاف رغبت

 1 ..................................................................... نعم
 2 ............................................................. لأیس لم ال/

1  المرأة عن عامة خلفیة نموذج 
2  WM17 
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WM17. المرأة مقابلة نتیجة 
 

 المشرف(ة). مع استكمالھا یتم لم نتیجة أیة بمناقشة قومي

 01 ..................................................... المقابلة أُنجزت
 02 ................................................... المنزل في لیست

 03 ............................................................. رفضت
 04 ............................................... جزئي بشكل أنجزت

 
 05 _________ )التحدید یرجى( المقابلة اجراء على فادرة غیر

 
 المعیشیة األسرة في البالغین أحد من الموافقة تعطِ  لم
 06 ............... سنة 17-15 العمر من تبلغ التي المستجیبة لھذه 

 96 ____________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

 WB المرأة عن عامة خلفیة

WB1. المستجیبة سطر رقم من تحققي )WM3( 
 استبیان على والمجیب(ة) المرأة معلومات لوحة في

 ):HH47( المعیشیة األسرة

WM3 = HH47 ................................... 1 
WM3 ≠ HH47 ................................... 2 

 
2WB3 

WB2. من تحققي ED5 في التعلیم نموذج في 
 وىمست أعلى للمستجیبة: المعیشیة األسرة استبیان
 إلیھ: وصلت دراسي

 ED5 = 2 1 ........... 7 او 6 أو 5 أو 4 أو 3 أو 
 ED5 = 0 2 .............................. 8 أو 1 أو 

1WB15 
2WB14 

WB3. المیالد تاریخ والسنة؟ بالشھر میالدك تاریخ ما 
 ___ ___ ......................................... الشھر 

 ال ......................................................... 
 98 ........................................... الشھر أعرف

 
 ........................................................... 

 __ __ __ __ ..................................... السنة
 ال ......................................................... 

 9998 ........................................ السنة أعرف

 

WB4. عمرك؟ كم 
 

 عید آخر في عمرك كان كم أكثر: منھا استوضحي 
 لك؟ میالد

 
 غیر WB4 و WB3 سؤالي على اإلجابات كانت إذا 

 جیلتس یجب وصححیھا. أكثر منھا استوضحي متوافقة،
 العمر.

 
 __ __ ...................... الكاملة) (بالسنوات العمر

 

WB5. بأي أو بالمدرسة التحقت وأن لك سبق ھل 
 المبكرة؟ للطفولة تعلیم برنامج

 1 ...................................................... نعم
 2 ...................................................... ال.

 
2WB14 
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WB6. سنة أو دراسي وصف مستوى أعلى ھو ما 
 إلیھما؟ وصلت دراسیة

 000 ..................... المبكرة للطفولة تعلیم برنامج
_ 1 ................................................ ابتدائیة

_ __ 
_ 2 .............................................. متوسطة

_ __ 
 بعد سنوات (خمس دبلوم

 __ __     ............ 3المتوسطة).....................
_ 4 ............................................... اعدادیة

_ __ 
_ 5 ..................................................دبلوم

_ __ 
_ 6 ...........................................بكالوریوس

_ __ 
 دراسات

_ 7 ...................................................... علیا
_ __ 

 

0WB14
00 

 
 
 

WB7. 1 ...................................................... نعم ؟ (الصف/السنة) ذلك أنھیت ھل 
 2 ......................................................  ال

 

WB8. من تحققي WB4: 1 .................................... سنة 24-15 العمر المستجیبة: عمر 
 2 ..................................... سنة 49-25العمر

 
2WB13 

WB9. األوقات من وقت أي في بالتعلیم التحقت ھل 
 ؟2017/2018 الدراسیة السنة خالل

 1 ...................................................... نعم
 2 ......................................................  ال

 
2WB11 

WB10. ھو ما ،2017/2018 الدراسیة السنة خالل 
 ؟بھا تلتحقین التي السنة أو والصف المستوى

_ 1 ................................................ ابتدائیة
_ __ 

_ 2 .............................................. متوسطة
_ __ 

 بعد سنوات (خمس دبلوم
 __ __ ............... 3المتوسطة)......................

_ 4 ............................................... اعدادیة
_ __ 

_ 5 ..................................................دبلوم
_ __ 

_ 6 ...........................................بكالوریوس
_ __ 

 دراسات
_ 7 ........................................................ علیا

_ __ 

 

WB11. األوقات من وقت أي في بالتعلیم التحقت ھل 
 ؟2016/2017 السابقة الدراسیة السنة خالل

 1 ...................................................... نعم
 2 ......................................................  ال

 
2WB13 
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WB12. 2016/2017 السابقة الدراسیة السنة خالل، 
 ؟ھاب ملتحقة كنت التي السنة أو والصف المستوى ھو ما

_ 1 ................................................ ابتدائیة
_ __ 

_ 2 .............................................. متوسطة
_ __ 

 بعد سنوات (خمس دبلوم
 __ __ ............... 3المتوسطة)......................

_ 4 ............................................... اعدادیة
_ __ 

_ 5 ..................................................دبلوم
_ __ 

_ 6 ...........................................بكالوریوس
_ __ 

 دراسات
_ 7 ...................................................... علیا

_ __ 

 

WB13. من تحققي WB6: دراسي مستوى أعلى 
 إلیھ: وصلت

WB6 = 2 1 .......... 7 او 6  أو 5 أو 4 أو 3 أو 
WB6 = 000 2 ................................. 1 أو 

1WB15 

WB14. الجملة. ھذه لي تقرئي أن أریدك اآلن 
 

 البطاقة على المكتوبة الجلمة اعرضي 
 للمستجیبة.

 مھمةالرضاعة الطبیعیة 
 التلقیح مھم للصحة

 نظف اسنانك بالفرشاة
 ة،كامل الجملة قراءة المستجیبة  تستطع لم إذ 

 اجزء لي تقرائي أن یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي
 الجملة؟ ھذه من

ً  القراءة تستطیع ال  1 ............................... نھائیا
 2 ................. فقط الجملة من أجزاء قراءة تستطیع

 3 ........................ كاملة الجملة قراءة على قادرة
 

 بریل نظام / المطلوبة باللغة جملة یوجد ال
یرج( __________________________ 
 4 _______________________ )التحدید ى

  

 

WB15. اسم( في متواصل بشكل تعیشین وأنت متى منذ 
 )؟الحالي المسكن في قریة أو بلدة أو مدینة

 
 سّجلي واحدة، سنة من أقل المدة كانت إذا 

 سنوات. "00"

 
 __ __ ......................................... السنوات

 ً  95 ................................... الوالدة منذ / دائما
 

 
 

9WB18
5 

WB16. . يف تعیشین كنت ھل ھنا، إلى انتقالك قبیل 
 قریة؟ في أم بلدة في أم مدینة
 المكان. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 
 كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا 

 ،قریة او بلدة أم مدینة فیھ تعیش كانت الذي المكان
ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي  أن إلى "9" مؤقتا

 المناسبة. الفئة على تتعرفي
 

  _________________________________  
 المكان) (اسم

 1 .............................. المحافظة) (مركز مدینة
 2 ............................................(قضاء) بلدة

 3 .................................................... قریة
 خارج

العراق.......................................................
...4 
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WB17. دبل او محافظة أي في ھنا، إلى تنتقلي أن قبل 
 تعیشین؟ كنت

 محافظة
 11 ....................................................... دھوك
 12 ....................................................... نینوى

 13 ..................................................... سلیمانیة
 14 ..................................................... كركوك

 15 ........................................................ اربیل
 21 ........................................................ دیالى

 22 ....................................................... االنبار
 23 ........................................................ بغداد
 24 ......................................................... بابل

 25 ...................................................... كربالء
 26 ....................................................... واسط
 27 ................................................ الدین صالح
 28 .......................................................النجف

 31 ..................................................... القادسیة
 32 ....................................................... المثنى

 33 ...................................................... قار ذي
 34 ....................................................... میسان

 35 ..................................................... البصرة
                  

 یرجى( _________________  العراق خارج
 96)___________________التحدید

 

WB18. 1 ...................................................... نعم صحي؟ تأمین أي لدیك ھل 
 2 ...................................................... ال.

 
2 النموذج 

 التالي

WB19. لدیك؟ الذي الصحي التأمین نوع ما 
 

 ذُكر. ما كل سّجلي 

 لمؤسسة مشتركة/ صحیة لمؤسسة صحي تأمین
 A ................................................... مجتمعیة
 B ................... العمل جھة خالل من صحي تأمین

 C .................................... االجتماعي الضمان
 D ............................. تجاري آخر صحي تأمین

 
 X ______________ التحدید) (یرجى ذلك غیر

 

 
 
 

 MT واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا واستخدام الجماھیري اإلعالم وسائل إلى الوصول نموذج

MT1. مرة األقل على مجلة أو صحیفة تقرئین ھل 
 في واحدة مرة من أقل أم األسبوع، في واحدة

 نھائیاً؟ تقرئینھا ال أم األسبوع،
 

 في األٌقل على واحدة "مرة اإلجابة كانت إذا 
 لالقو یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي األسبوع"،

 تقریباً؟ یوم كل ذلك تفعلین أنك
 "،3" حول دائرة ضعي "نعم"، اإلجابة كانت إذا  

 ".2" حول دائرة ضعي "ال" اإلجابة كانت وإذا

ً  أقرئھا ال  0 ............................................. نھائیا
 1 ........................... األسبوع في واحدة مرة من أقل
 2 ........................ األسبوع في األقل على واحدة مرة
ً  یوم كل  3 ............................................... تقریبا
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MT2. على واحدة مرة المذیاع إلى تستمعین ھل 
 في واحدة مرة من أقل أم األسبوع، في األقل

 نھائیاً؟ إلیھ تستمعین ال أم األسبوع،
 

 في األٌقل على واحدة "مرة اإلجابة كانت إذا 
 لالقو یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي األسبوع"،

 تقریباً؟ یوم كل ذلك تفعلین أنك
 "،3" حول دائرة ضعي "نعم"، اإلجابة كانت إذا  

 ".2" حول دائرة ضعي "ال" اإلجابة كانت وإذا

ً  إلیھ أستمع ال  0 ......................................... نھائیا
 1 ........................... األسبوع في واحدة مرة من أقل
 2 ........................ األسبوع في األقل على واحدة مرة
ً  یوم كل  3 ............................................... تقریبا

 

MT3. يف األقل على واحدة مرة التلفاز تشاھدین ھل 

 ال أم األسبوع، في واحدة مرة من أقل أم األسبوع،

 نھائیاً؟ تشاھدینھ

 

 في األٌقل على واحدة "مرة اإلجابة كانت إذا 

 لالقو یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي األسبوع"،

 تقریباً؟ یوم كل ذلك تفعلین أنك

 "،3" حول دائرة ضعي "نعم"، اإلجابة كانت إذا 
 ".2" حول دائرة ضعي "ال" اإلجابة كانت وإذا

ً  أشاھده ال  0 ............................................. نھائیا
 1 ........................... األسبوع في واحدة مرة من أقل
 2 ........................ األسبوع في األقل على واحدة مرة
ً  یوم كل  3 ............................................... تقریبا

 

MT4. الجھاز أو الحاسوب استخدام لك سبق ھل 
 مكان؟ أي من اللوحي

 1 .......................................................... نعم
 2 ...........................................................  ال

 
2MT9 

MT5. استخدمت ھل الماضیة، الثالثة األشھر خالل 
 واحدة مرة األقل على اللوحي الجھاز أو الحاسوب

 أم األسبوع، في واحدة مرة من أقل أم األسبوع، في
 نھائیاً؟ تستخدمیھما لم

 
 في األٌقل على واحدة "مرة اإلجابة كانت إذا 

 لالقو یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي األسبوع"،
 تقریباً؟ یوم كل ذلك تفعلین كنت أنك

 حول دائرة ضعي "نعم"، اإلجابة كانت إذا  
 حول دائرة ضعي "ال" اإلجابة كانت وإذا "،3"
"2." 

ً  أستخدمھما لم  0 ........................................ نھائیا
 1 ........................... األسبوع في واحدة مرة من أقل
 2 ........................ األسبوع في األقل على واحدة مرة
ً  یوم كل  3 ............................................... تقریبا

0MT9 
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MT6. قمت: ھل الماضیة، الثالثة األشھر خالل 

 

 ]A[ مجلد؟ أو ملف نقل أو بنسخ 

 

 ]B[ لنق أو لتكرار واللصق النسخ أداة باستخدام 

 ما؟ وثیقة ضمن معلومات

 

 ]C[ ملف مع إلكتروني برید رسالة بإرسال 

 وصلة أو صورة أو وثیقة  مثل مرفق،

 فیدیو؟

 

 ]D[ ةصفح في أساسیة حسابیة معادلة باستخدام 

 حسابي؟ جدول

 

 ]E[ أو مودم مثل جدید، جھاز وتركیب بتوصیل 

 طابعة؟ أو كامیرا

 

 ]F[ برنامج وإعداد وتركیب وتنزیل عن بالبحث 

 حاسوبي؟

 

 ]G[ باستخدام إلكتروني تقدیمي رضع بإنشاء 

 صور أو نص یشمل تقدیمیة، عروض برنامج

 بیانیة؟ مخططات أو صوت أو 

 

 ]H[  آخر؟ وجھاز حاسوب بین ملف بنقل 

 

 ]I[ لغة  أیة باستخدام حاسوبي برنامج بكتابة 

 برمجة؟

 ال نعم 

 

 2 1 ........................................... ملف نسخ/نقل

 

 2 1 ................ ما وثیقة في النسخ/اللصق أداة استخدام

 

 

 2 1 ....................... مرفق مع إلكتروني برید إرسال

 

 

 2 1 .......................... أساسیة جدولة معادلة استخدام

 

 2 1 ............................................ جھاز توصیل

 

 2 1 ................................. حاسوب برنامج تركیب

 

 2 1 .................................... تقدیمي عرض إنشاء

 

 

 2 1 ................................................. ملف نقل

 

 2 1 .................................................. البرمجة

 

MT7. من تحققي ]MT6[C: وضع تم ھل 
 "نعم"؟ حول دائرة

 MT6[C] = 1 ...................................... 1 نعم،
 MT6[C] = 2 ........................................ 2 ال،

1MT10 

MT8. من تحققي MT6[F]: وضع تم ھل 
 "نعم"؟ حول دائرة

 F][MT6 = 1 ....................................... 1 نعم،
 F][[MT6 = 2 ....................................... 2 ال،

1MT10 

MT9. مكان أي من اإلنترنت استخدام لك سبق ھل 
  جھاز؟ أي ومن

 1 .......................................................... نعم
 2 ...........................................................  ال

 
2MT11 
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MT10. ھل الماضیة، الثالثة األشھر خالل 
 في واحدة مرة األقل على اإلنترنت استخدمت
 لم أم األسبوع، في واحدة مرة من أقل أم األسبوع،
 نھائیاً؟ تستخدمیھ

 
 في األٌقل على واحدة "مرة اإلجابة كانت إذا 

 لالقو یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي األسبوع"،
ً  یوم كل ذلك تفعلین أنك   ل؟أق بوتیرة أم تقریبا

 حول دائرة ضعي "نعم"، اإلجابة كانت إذا  
 حول دائرة ضعي "ال" اإلجابة كانت وإذا "،3"
"2." 

ً  أستخدمھ لم  0 ........................................... نھائیا
 1 ........................... األسبوع في واحدة مرة من أقل
 2 ........................ األسبوع في األقل على واحدة مرة
ً  یوم كل  3 ............................................... تقریبا

 

MT10A: التواصل مواقع على حساب لدیك ھل 
 ویمكنك غیره) او فیسبوك (مثل االجتماعي

ً  واحدة مرة االقل على خاللھ من التواصل  اسبوعیا
 ؟

   1 .......................................................... نعم
 2 ...........................................................  ال

 

MT11. 1 .......................................................... نعم نقال؟ ھاتف تمتلكین ھل 
 2 ........................................................... ال.

 

MT12. ھل الماضیة، الثالثة األشھر خالل 
 في واحدة مرة األقل على نقال ھاتف استخدمت
 لم أم األسبوع، في واحدة مرة من أقل أم األسبوع،
 نھائیاً؟ تستخدمیھ

 
 ھل أعني األمر: لزم إن أكثر منھا استوضحي 

 نقال؟ ھاتف باستخدام ما شخص مع اتصال أجریت
 

 في األٌقل على واحدة "مرة اإلجابة كانت إذا 
 لالقو یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي األسبوع"،

ً  یوم كل ذلك تفعلین أنك   ل؟أق بوتیرة أم تقریبا
 "،3" حول دائرة ضعي "نعم"، اإلجابة كانت إذا  

 ".2" حول دائرة ضعي "ال" اإلجابة كانت وإذا

ً  أستخدمھ لم  0 ........................................... نھائیا
 1 ........................... األسبوع في واحدة مرة من أقل
 2 ........................ األسبوع في األقل على واحدة مرة
ً  یوم كل  3 ............................................... تقریبا
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 MA  الزواج نموذج

MA1. متزوجة أنت ھل  ً ً  متزوجة نعم، ؟ حالیا  1 ............................................ حالیا
 
 لست ال، ......................................................... 

 3 ........................................................... متزوجة

 
 

3MA5 

MA2. ؟الحالي زوجك عمر كم 
 

 عمر كان كم :أكثر منھا استوضحي 
 لھ؟ میالد عید آخر في زوجك

 
 __ __ ......................................... بالسنوات العمر

 
 98 ..................................................... أعرف ال

 

MA3. لدى یوجد ھل إلیك، باإلضافة 
 ؟ أخریات زوجات  زوجك

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
2MA7 

MA4. األخریات الزوجات عدد كم 
 عصمتھ؟ في ھن الالتي

 
 __ __ ..................................................... العدد

 
 98 ..................................................... أعرف ال

 
MA7 

 
98MA7 

MA5. 1 .......................................... الزواج لھا سبق نعم، ؟ الزواج لك سبق ھل 
 3 ..............................................................  ال

 
3  
FGختان وذج(نم 

 األناث)

MA6. اآلن: وجیةاالز حالتك ھي ما 
 منفصلة؟ أو مطلقة أم أرملة أنت ھل

 1 ........................................................... أرملة
 2 ........................................................... مطلقة

 3 ......................................................... منفصلة

 

MA7. لمرة  الزواج لك سبق ھل 
 مرة؟ من أكثر أم فقط واحدة

 1 ................................................ فقط واحدة مرة
 2 ................................................... مرة من أكثر

1MA8A 
2MA8B 

MA8A. بدأت وسنة شھر أي في 
 زوجك؟ مع العیش

 
MA8B. بدأت وسنة شھر أي في 
 ؟ألولا زوجك مع العیش

 (األول) الزواج تاریخ
الش .............................................................. 
 __ __ .......................................................... ھر
 أعرف ال ......................................................... 

 98 ............................................................ الشھر
 

ال ................................................................ 
 __ __ __ __ ............................................... سنة
 أعرف ال ......................................................... 

 9998 ......................................................... السنة

 
 

MA9. من تحققي MA8A/B: تم ھل 

 السنة"؟ أعرف "ال سّجیلت
 MA8A/B = 9998 .................................. 1 نعم،
 MA8A/B ≠ 9998 .................................... 2 ال،

 
MA122 

  

MA10. من تحققي MA7: ھل 
 فقط؟ واحدة لمرة تزوجت

 MA7 = 1 .............................................. 1 نعم،
 MA7 = 2 ................................................ 2 ال،

MA11A
1 

MA11B
2 

MA11A. بدأت عندما عمرك كان كم 
 لمرة (للمتزوجة زوجك؟ مع العیش
 واحدة)

 
MA11B. بدأت عندما عمرك كان كم 

 ؟األول زوجك مع العیش
 مرة) من الكثر (للمتزوجة

 
 

 __ __ ......................................... بالسنوات العمر
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12 MA : (األول) زوجك كان) ( ھل 

 قرابة؟ صلة بأي  لك یمت

 1 ......................................................... نعم 

 2 ........................................................ ال   

 

 النموذج←2

 التالي

13 MA: مع القرابة صلة ھي ما 

 ؟ (األول) زوجك

1................... ابن عم او عمة من الدرجة األولى (جھة األب)  
2خالة من الدرجة األولى (جھة األم)..................... ابن خال او  

3ابن عم أو خال من الدرجة الثانیة......................... ............  

4أقارب آخرون   ..........................................................  
5...............أقارب بسبب الزواج......................................  
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 CM الوالدات تاریخ / الخصوبة نموذج

CM1. الوالدة حاالت جمیع عن أسألك أن اآلن أود 
 يأ أنجبت أن سبق ھل حیاتك. طیلة بھا مررت التي

 مولود؟
 

 أن یجب الوالدات تاریخ ونموذج النموذج ھذا 
 ویجب أحیاء. ولدوا الذین األطفال إلى فقط یشیرا
 ولدوا الذین للموالید حاالت أیة إلى اإلشارة عدم

 سؤال. أي عن اإلجابة في أموات

 1 ............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
CM8

2 

CM2. و أنجبتیھم ممن بنات أو أبناء لدیك ھل 
 اآلن؟ معك یعیشون

 1 ............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
CM5

2 

CM3. معك؟ یعیشون الذین الذكور األبناء عدد كم 
 

 "00" سّجلي أبناء، أي ھناك یكن لم إذا 

 
 __ __ .............................. المنزل في الذكور األبناء

 

CM4. معك؟ یعشن اللواتي البنات عدد كم 
 

 "00" سّجلي بنات، أي ھناك یكن لم إذا 

 
 __ __ ....................................... المنزل في البنات

 

CM5. على وھم أنجبتھم ممن بنات أو أبناء لدیك ھل 
 معك؟ یعیشون ال لكنھم الحیاة قید

 1 ............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
CM8

2 

CM6. ال ممن األحیاء الذكور األبناء عدد كم 
 معك؟ یعیشون

 
 "00" سّجلي أبناء، أي ھناك یكن لم إذا 

 
 __ __ ................... آخر مكان في یعیشون الذین األبناء

 

CM7. معك؟ یعشن ال ممن األحیاء البنات عدد كم 
 

 "00" سّجلي بنات، أي ھناك یكن لم إذا 

 
 __ __ ................... آخر مكان في یعشن اللواتي البنات

 

CM8. أو ولداً  أنجبت أن لك سبق ھل  ً  ولدوا بنتا
 بعد؟ فیما توفوا ولكنھم أحیاء،

 
 منھا استوضحي "ال"، اإلجابة كانت إذا 

 أكثر:
 ةأی أبدى أو والدتھ عند بكى طفالً  أنجبت ھل أعني 

 علیھ ظھرت أو التنفس حاول أو صوت أو حركة
 جداً  قصیر لوقت ولو الحیاة عالمات من عالمة أیة

 ذلك؟ بعد وتوفي

 1 ............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
CM11

2 

CM9. توفوا؟ الذین الذكور األوالد عدد كم 
 

 "00" سّجلي أبناء، أي ھناك یكن لم إذا 

 
 __ __ ....................................... توفوا ذكور أبناء

 

CM10. توفین؟ الالتي البنات عدد كم 
 

 "00" سّجلي بنات، أي ھناك یكن لم إذا 

 
 __ __ ............................................ متوفین بنات

 

CM11. األسئلة عن اإلجابات اجمعي CM3 و 
CM4 و CM6 و CM7 و CM9 و CM10. 

 
 __ __ ................................................ المجموع

 

CM12. على حصلت أنني على التأكد أجل من فقط 
 التي الوالدات عدد مجموع یكون الصحیح، العدد

 1 ............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

CM14
1 
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 السؤال في الكلي العدد( ھو حیاتك طیلة بھا مررت
 صحیح؟ ھذا ھل ).CM11 رقم

CM13. من األسئلة عن اإلجابات من تحققي CM1 
 أن إلى الالزمة التصحیحات وأجري CM10 إلى

 "نعم" ھي CM12 السؤال في اإلجابة تصبح

  

CM14. من تحققي CM11: حیّة، والدات ال الوالدات؟ عدد ھو كم  CM11 = 00 ............................ 0 
   أكثر، أو واحدة حیّة والدة

 .....................................................  CM11 = 
 1 .......................................................أكثر أو 01

0CP  
 تنظیم نموذج
 االسرة
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 BH الوالدات تاریخ
BH0. ،وضعتیھ. مولود أول من بدءاً  ال، أم الحیاة قید على كانوا سواء وضعتھم، الذین الموالید جمیع أسماء أسّجل أن أرید اآلن 
 منفصلة. أسطر في التوائم وسّجلي .BH1 في الموالید جمیع أسماء سّجلي

BH0. 
 السطر رقم

BH1.  

 أطلق الذي االسم ما

 طفلك على

 (األول/التالي)؟

BH2. كان ھل 

 ھذه بین من

 والدة أي الوالدات

 لتوأم؟

BH3.  

 اسم( كان ھل

 أم ولداً  )المولود

 بنتاً؟

BH4. ؟المولود اسم( وضعت وسنة شھر و یوم أي في( 

 

 میالده/ھا؟ تاریخ ھو ما أكثر: منھا استوضحي

BH5. ما ھل 

 اسم( زال/ت

 قید على )المولود

 الحیاة؟

BH6. عمر كان كم 

 في )المولود اسم(

 میالد عید آخر

 لھ/لھا؟

 

 العمر سّجلي

 الكاملة. بالسنوات

BH7. اسم ھل) 

 )المولود
 یعیش/تعیش

 معك؟

BH8. 

 سطر رقم سّجلي 

 (من الطفل(ة)

HL1( 
 

 لم إذا "00" سّجلي

 الطفل(ة) یكن/تكن

 في مدرجا/ة

 استبیاناألسرة

 المعیشیة.

BH9. عندما )المولد اسم( عمر كان كم 

 توفي/توفیت؟

 

 استوضحي واحدة"، "سنة العمر كان إذا

 أكثر: منھا

 باألشھر؟ )المولود اسم( عمر كان كم
 

 اقل او الیوم نفس في اذاالوفاة 00 سّجلي

 العمر كان إذا باألیام وسجلي ساعة 24 من

 إذا باألشھر وسّجلي ؛ واحد شھر من أقل

 بالسنوات أو سنتین؛ من أقل العمر كان

 اكثر او سنتین اذاكان

BH10. أي وضعت لھ 

 اسم( بین آخرین أحیاء موالید

 اسم( و )السابق المولود

 أي ذلك في بما )،المولود

 الوالدة؟ بعد توفوا أطفال
 

 

 نعم 1

 ال 2

 ال نعم العدد الوحدة السطر رقم ال نعم العمر ال نعم السنة الشھر الیوم بنت ولد توأم توأم لیس  

01  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 التالیة الوالدة 

 1 ................... أیام

 2 ................ أشھر

 3 ............... سنوات

___  ___  
 BH9 

02  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
  

2 

 التالیة الوالدة

   BH9 

03  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
 

2 

 التالیة الوالدة

  BH9 

04  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
 

2 

 التالیة الوالدة

  BH9 

05  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
 

2 

 التالیة الوالدة

  BH9 

06  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
 

2 

 التالیة الوالدة

  BH9 

07  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 1 2 ___  ___ 1 2 ___  ___ 1 .................. أیام ___  ___ 1 2 
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 BH9 
 BH10 2 ............... أشھر 

 3 ............... سنوات

 ةالوالد أضیفي
 

 التالیة الوالدة

 

08  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 ............... سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
 

2 

 التالیة الوالدة

  BH9 

09  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 ............... سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
 

2 

 التالیة الوالدة

  BH9 

BH0. 
BH 

 السطر رقم

 

BH1. الذي االسم ما 

 طفلك على أطلق

 (األول/التالي)؟

BH2. كان ھل 

 ھذه بین من

 والدة أي الوالدات

 لتوأم؟

BH3. كان ھل 

 المولود) اسم(

 ً  بنتاً؟ أم صبیا

BH4. ؟المولود اسم( وضعت وسنة شھر و یوم أي في( 

 

 میالده/ھا؟ تاریخ ھو ما أكثر: منھا استوضحي

BH5. ما ھل 

 اسم( زال/ت

 قید على )المولود

 الحیاة؟

BH6. عمر كان كم 

 في )المولود اسم(

 میالد عید آخر

 لھ/لھا؟

 

 العمر سّجلي

 الكاملة. بالسنوات

BH7. اسم( ھل 

 )المولود

 یعیش/تعیش

 معك؟

 سطر رقم سّجلي

 (من الطفل(ة)

HL1( 
 

 لم إذا "00" سّجلي

 الطفل(ة) یكن/تكن

 في مدرجا/ة

 استبیاناألسرة

 المعیشیة.

BH9. عندما )المولد اسم( عمر كان كم 

 توفي/توفیت؟

 

 استوضحي واحدة"، "سنة اإلجابة كانت إذا

 أكثر: منھا

 باألشھر؟ )المولود اسم( عمر كان كم
 

 شھر من أقل العمر كان إذا باألیام سّجلي

 أقل العمر كان إذا باألشھر وسّجلي واحد؛

 العمر كان اذا بالسنوات أو سنتین؛ من

  فاكثر سنتین

BH10. أي وضعت ھل 

 اسم( بین آخرین أحیاء موالید

 اسم( و )لسابقا المولود

 أي ذلك في بما )،المولود

 الوالدة؟ بعد توفوا أطفال

 ال نعم العدد الوحدة السطر رقم ال نعم العمر ال نعم السنة الشھر الیوم بنت ولد توأم توأم لیس  

10  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 أضیفي

 الوالدة

2 

 BH9  التالیة الوالدة

11  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 أضیفي

 الوالدة

2 

 BH9  التالیة الوالدة

12  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 أضیفي

 الوالدة

2 

 BH9  التالیة الوالدة

13  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 أضیفي

 الوالدة

2 

 BH9  التالیة الوالدة

14  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 1 2 ___  ___ 1 2 ___  ___ 1 .................. أیام ___  ___ 1 2 
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 BH9 

 BH10 2 ............... أشھر 

 3 .............. سنوات
 

 

 

 أضیفي

 الوالدة

 التالیة الوالدة

 
BH11. ؟)مدرج مولد آخر اسم( والدة منذ أحیاء موالید أي وضعت ھل 

 
 1 ........................................................................................................... نعم

 
 2 ..........................................................................................................  ال.

 

 
1 الوالدة سّجلي 

 تاریخ سجل في (الوالدات)
 الوالدات
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CM15. رقم السؤال في الوارد العدد قارني 
CM11 سجل في المدرجة الوالدات عدد مع 

 كانت: ما إذا وتحققي أعاله الوالدات تاریخ

 1 ................................................ متطابقة األعداد
 2 .................................................. مختلفة األعداد

1CM17 

CM16. بین ووفقي أكثر منھا استوضحي 
 حتصب أن إلى الوالدات تاریخ سجل في اإلجابات

 CM12   للسؤال اإلجابة اي متطابقة األعداد
 "نعم". تصبح

  

CM17. من تحققي BH4: وضعتیھا والدة آخر 
 شھر( منذ أي الماضیتین، السنتین خالل

 ؟ 2016 عام من )المقابلة
 

 سنف ھو المقابلة فیھ أجریت الذي الشھر كان إذا 
 ،2016 عام الوالدة سنة وكانت الوالدة، شھر

 خالل تمت أنھا على الوالدة ھذه اعتبري
 الماضیتین. السنتین

 خالل حيّ  مولود أي تنجب لم
 السنتین ............................................................ 

 0 ......................................................... الماضیتین
  خالل أكثر أو واحدة ةحیّ  والدة

 السنتین ............................................................ 
 1 ......................................................... الماضیتین

 
0 النموذج 

 التالي

CM18. في مدرج طفل(ة) آخر اسم انسخي 
BH1 

 
 اإلشارة عند الحذر توخي متوفى، الطفل كان إذا 

  إلى
 التالیة. النماذج في باسمھ/ھا الطفل(ة) ھذا/ھذه

 مولود آخر اسم
 
 _____________________________________ 

 ______________________________________  

 

 

 DB  والدة آخر في الرغبة نموذج

DB1. من تحققي CM17: خالل مولوداً  المستجیبة وضعت ھل 
 الماضیتین؟ السنتین

 
 الوالدات تاریخ سجل في مدرج مولود آخر اسم أدناه انسخي 

)CM18( إلیھ: یشار حیثما واستخدمیھ 
 

  _________________________________ االسم 

 CM17 = 1 ............................................... 1  نعم،
 2 .................................... فارغة او CM17 =  0  ال،

 
2النموذج 

 التالي

DB2. في بالحمل ترغبین كنت ھل )،المولود اسم( بـ حملتِ  عندما 
 الوقت؟ ذلك

 1 .................................................................. نعم
 2 ..................................................................  ال

1 النموذج 
 التالي

DB3. من تحققي CM11: 1 ................................................... واحدة والدة فقط الوالدات: عدد 
 2 .................................................... أكثر أو والدتان

1DB4A 
2DB4B 

DB4A. لم أنك أم الحق، وقت في مولود بإنجاب ترغبین كنت ھل 
  اإلطالق؟ على أطفال أي إنجاب في راغبة تكوني

 
DB4B. لم أنك أم الحق، وقت في مولود بإنجاب ترغبین كنت ھل 
  األطفال؟ من مزید إنجاب في راغبة تكوني

 1 ..................................................... الحق وقت في
 2 ....................... األطفال )من المزید( إنجاب في أرغب لم

 
2 النموذج 

 التالي
 

DB5. 1 ..................................................... اشھر ؟ انتظارھا في ترغبین كنت التي المدة ماھي__ __ 
 

 __ __2 ................................................... سنوات
 

 989 ...................................................... أعرف ال
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 MN األخیر والمولود األم صحة نموذج

MN1. من تحققي CM17: مولوداً  المستجیبة وضعت ھل  ً  السنتین في حیّا
 ؟الماضیتین

 
 )CM18( الوالدات تاریخ سجل في مدرج مولود آخر اسم أدناه انسخي 

 إلیھ: یشار حیثما واستخدمیھ
 

  _________________________________ االسم 

 CM17 = 1 ............................................ 1  نعم،
 2 ................................. فارغة او  CM17 = 0  ال،

 
2 النموذج 

 التالي

MN2. الوالدة قبل ما رعایة على للحصول شخص أي تراجعین كنت ھل 
  )؟المولود اسم( بـ حملك أثناء

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
2MN7 

MN3. تراجعینھ؟ كنت الذي الشخص من  
 

 آخر؟ شخص أي أكثر: منھا استوضحي 
 

 تراجعھ كانت الذي الشخص صفة حول أكثر منھا استوضحي 
 المقدمة. اإلجابات حول دائرة وضعي

 متخصص صحي

 A ............................................. طبیب حكومي

 B ................................... قابلة مجازة ممرضة / 

 C ............................................... طبیب خاص

 ................................................................  

 شخص آخر .................................................. 

 F .................... قابلة تقلیدیة غیر مأذونة (جدة عرب)

 G ................................. متطوعة صحة مجتمعیة 

 

غیر ذلك (یرجى 

 X التحدید)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

MN4. مرة ألول تلقیت عندما األشھر أو باألسابیع الحمل مدة كانت كم 
 الحمل؟ لھذا الوالدة قبل ما رعایة

 
 وقت في أو أشھر" 9" كان إذا . المستجیبة. تقدمھا كما اإلجابة سّجلي 

 .9 سّجلي الحق،

 __ __1 .................................................. أسابیع
 

 0__   2 ................................................... أشھر
 

 998 .................................................... أعرف ال

 

MN5. ھذا أثناء الوالدة قبل ما رعایة فیھا تلقیت التي المرات عدد كم 
 الحمل؟

 
 قبل ما رعایة تلقي مرات عدد لتحدید أكثر منھا استوضحي 

 كعدد األدنى العدد سّجلي معین، بمدى المستجیبة أجابت إذا الوالدة.
 فأكثر) 4الوالدة.(المدى قبل ما رعایة فیھا تلقت التي المرات

 
 __ __ .............................................. المرات عدد

 
 98 ...................................................... أعرف ال

 

MN6. ھل الحمل، ھذا أثناء لك المقدمة الوالدة قبل ما رعایة من كجزء 
 األقل: على واحدة مرة التالیة األشیاء من أي لك أجریت

 
 ]A[ دمك؟ ضغط قیاس تم ھل 

 
 ]B[ البول؟ من عینة أخذ تم ھل 

 
 ]C[ الدم؟ من عینة أخذ تم ھل 

 
 

 ال نعم 
 

 2 1 ......................................... الدم ضغط فحص
 

 2 1 .................................... البول من عینة أخذ
 

 2 1 ...................................... الدم من عینة أخذ
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MN7. التي اللقاحات تبیّن أخرى وثیقة أي أو الحامل بطاقة لدیك ھل 
 تلقیتھا؟

 
 سمحت؟ لو رؤیتھا یمكنني ھل :اسألیھا نعم، الجواب كان إذا 

 

 في بھا لالستعانة استخدمیھا الحامل، بطاقة عرض تم إذا 
 التالیة. األسئلة عن اإلجابة

 1 ............... أخرى) وثیقة أو الحامل بطاقة مشاھدة (تم نعم

 2 ........... أخرى) وثیقة أو الحامل بطاقة مشاھدة یتم (لم نعم

 3 ...............................................................  ال

 

 8 ........................................................ أعرف ال

 

MN8. وأ ذراعك في حقنة أیة تلقیت ھل )،المولود اسم( بـ حامالً  كنت حین 
 دة؟الوال بعد تشنجات یسبب الذي الكزاز، مرض من المولود لحمایة كتفك

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ........................................................ أعرف ال

 
2MN11 

 
8MN11 

MN9. زالكزا مرض من للتحصین حقنة فیھا تلقیت التي المرات عدد كم 
 )؟المولود اسم( بـ حملك أثناء
 حقنة) 2 االقصى (الحد

 
 ___ ................................................. المرات عدد

 
 8 ........................................................ أعرف ال

 
 
 

8MN11 

MN10. من تحققي MN9: قبل من بھا المصرح المرات عدد ھو كم 
 األخیر؟ الحمل أثناء الكزاز ضد كحقن المستجیبة

 1 ................................................. فقط واحدة حقنة
 2 ........................................................... حقنتان

 
2MN15 

MN11. كحمل قبل األوقات من وقت أي في الكزاز ضد حقنة أیة تلقیت ھل 
 آخر؟ طفل حمایة أو نفسك حمایة أجل من )المولود اسم( بـ

 
 كرذُ  إذا طفلة وھي المستجیبة تلقتھا التي الكزاز لقاحات إلى أشیري 

 لة).طف كانت ولو حتى اللقاح من الحمل قبل المستجیبة تلقتة (ما ذلك

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ........................................................ أعرف ال

 
2MN15 

 
8MN15 

MN12. زازالك مرض من للتحصین حقنة فیھا تلقیت التي المرات عدد كم 
 )؟المولود اسم( بـ حملك قبل

 
 ".7" سّجلي أكثر، أو مرات 7 اإلجابة كانت إذا 
 إذا لةطف وھي المستجیبة تلقتھا التي الكزاز لقاحات إلى أشیري 
  ذلك. ذُكر

 
 ___ ................................................. المرات عدد

 
 8 ........................................................ أعرف ال

 

MN13. من تحققي MN12: ضد كحقن ذكرھا تم التي المرات عدد كم 
 األخیر؟ الحمل قبل الكزاز

 1 ................................................. فقط واحدة حقنة
 2 ................................... أعرف ال أو أكثر أو حقنتان

1MN14A 
2MN14B 

MN14A. ؟ الكزاز ضد الحقنة ھذه تلقیت سنة كم منذ 
 

MN14B. الكزاز؟ ضد الحقن ھذه من حقنة آخر تلقیت سنة كم منذ 
 

. 
 مسجل ھو كما الحمل، ھذا قبل تلقت (الحقن) اخرالحقنة إلى ھنا اإلشارة 

 .MN12 في
 ".00" سّجلي واحدة، سنة من أقل المدة كانت إذا 

 
 __ __ .................................................. السنوات

 
 98 ...................................................... أعرف ال

 

MN15. من تحققي MN2: نعم، الوالدة؟ قبل ما رعایة على الحصول تم ھل  MN2 = 1 .............................................. 1 
 MN2 = 2 ............................................... 2  ال،

 
2MN19 

MN15A: كبسول فیھا تناولت ھل (االسم) بـ للحمل الرابع الشھر منذ 

 دم؟ال فقر وتمنع الخلقیة التشوھات تجنب التي فیروفول  اوحبوب

 

 1… ..................................................... نعم 

 2 ......................................................... ال   

 

 8 ........................................................ أعرف ال

 
2MN19 

 
8MN19 
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MN15B: ام مستمر(یومي) بشكل فیروفول  حبوب او كبسول تناولت ھل 
 تجنب التي الفیروفول حبوب او الكبسولة نموذج اعرضي " متقطع؟

 " الدم وفقر التشوھات

 1مستمر....................................................... بشكل

 2متقطع.......................................................بشكل 

 

MN19. ؟المولود اسم( والدة في ساعدك من( 
 

 آخر؟ شخص أي أكثر: منھا استوضحي 
 

 في ساعدھا الذي الشخص صفة حول أكثر منھا استوضحي 
 المقدمة. اإلجابات حول دائرة وضعي الوالدة

 
  

 متخصص صحي

 A... .......................................... طبیب حكومي

قابلة مجازة  ممرضة / ......................................  

 ................................................................ B 

 C ............................................... طبیب خاص

 ................................................................  

 شخص آخر .................................................. 

قابلة تقلیدیة غیر مأذونة (جدة عرب) ...................... 

 ................................................................. F 

 G ................................. متطوعة صحة مجتمعیة 

 H .................................. احد االقارب / االصدقاء

 

 X غیر ذلك (یرجى التحدید)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Y.......................ال احد ..............................

 

MN20. ؟المولود اسم( انجبت أین( 
 

 المكان. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 
 

ً  المكان كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا  ً  مكانا  أم عاما
 ً ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي ،خاّصا  تتعرفي أن إلى "96" مؤقتا
 المناسبة. الفئة على

 
  _______________________________________  

 المكان) (اسم

 المنزل

 11 ............................... (منزل المستجیبة)  منزلك
 13 ..................................... منزل القابلة او الجدة

 14 .................................. منزل االھل او االقارب
 12 .................................................منزل آخر

 
 قطاع حكومي

مستشفى حكومي.... ......................................... 
 ............................................................... 21 

صالة والدة) مركز صحي حكومي(فیھ .................... 
 ............................................................... 22 

 
 26 )حدديمؤسسة حكومیة أخرى ( 

 
 قطاع طبي خاص

مستشفى خاص ............................................... 
 ............................................................... 31 

عیادة خاصة .................................................. 
 ............................................................... 32 

 
طبیة خاصة أخرى مؤسسة  

  36)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدح(
 

  96  غیر ذلك (یرجى التحدید)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
11MN23 
13MN23 
14MN23 
12MN23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96MN23 

MN21. قیصریة؟ عملیة طریق عن )المولود اسم( والدة بانجاب قمت ھل 
 المولود؟ إلخراج بطنك بشقّ  قاموا  ھل أي،

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
2MN23 
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MN22. قیصریة؟ عملیة باجراء القرار اتخاذ تم متى 
 

 المخاض آالم بدء بعد أم قبل ذلك كان ھل أمكن: إن أكثر منھا استوضحي 
  لدیك؟

  1 ...... بموعد ومخطط لھا قبل الوالدة (قبل االم المخاض)
 2 ......... قرار اثناء الوالدة (بعد االم المخاض)(طاريء) 

 

 

MN23. على مباشرة )المولود اسم( وضع تم ھل الوالدة، بعد مباشرة 
 جلدك؟ جلده والمس صدرك

 
 مالمسة وضعیة تبین صورة علیھا اعرضي األمر، لزم إن 

 للجلد. الجلد

 

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ............................................ أتذكر ال / أعرف ال

 

 

 
2MN25 

 
8MN25 

MN24. 1 ............................................................... نعم لفّھ؟ تم ھل صدرك، على المولود وضع قبل 
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ............................................ أتذكر ال / أعرف ال

 

MN25. 1 ............................................................... نعم الوالدة؟ بعد )المولود اسم( مسح أو تجفیف تم ھل 
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ............................................ أتذكر ال / أعرف ال

 

MN26. المولود اسم( تحمیم یتم أن قبل الوالدة بعد الوقت من مضى كم( 
 مرة؟ ألول

 
 '.000' سجل واحدة، ساعة من أقل  او الوالدة بعد مباشرة كان إذا     

 ساعات سجل ساعة، 24 من أقل إذا     
 

 بعد ساعة كم حول التحقیق: التالي"، "الیوم أو " 1 "یوم بعد إذا    
 الوالدة؟

 
إذا "24 ساعة"، دقق لضمان أفضل تقدیر أقل من 24 ساعة أو 

 .1 یوم
 أیام سجل أكثر، أو ساعة 24 كان إذا

 000 ................. واحدة ساعة من أقل /الوالدة بعد مباشرة
 

 __ __ 1 ................................................ ساعات
 

 __ __ 2 .................................................... أیام
 

 997 ................................................ ابدا حممیت لم
 

 998 ........................................ أتذكر ال / أعرف ال

 

MN30. مادة أي وضع تم ھل سقوطھ، وحتى السّري الحبل قطع تم أن بعد 
 السّري؟ الحبل على

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ............................................ أتذكر ال / أعرف ال

 
2MN32 

 
8MN32 
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MN31. السّري؟ الحبل على وضعھ تم الذي ما 
 

 آخر؟ شيء أي أكثر: منھا استوضحي 

 A ..................................................... الكلورھكسیدین مادة
 B ................................ ) سبیرتو (كحول، أخرى مطھرة مادة
 C ............................................................. الخردل زیت
 D ...................................................................... رماد
 E ......................................................... الحیوانات روث

 F....................................................................زرقیون
 حیوي مضاد

 G.................................................(كبسوالت)
 

 X ______________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
 Y ..................................................... أتذكر ال / أعرف ال

 
 

MN32. أكبر أو جداً، كبیرا حجمھ/ھا كان ھل )،المولود اسم( ُولد عندما 
 جداً. الحجم صغیر أم المتوسط، من أقل أم الحجم، متوسط أو المتوسط، من

 1 ........................................................ جداً  كبیرا
 2 ............................................... المتوسط من أكبر

 3 ................................................... الحجم متوسط
 4 ................................................ المتوسط من أقل

 5 ............................................... جداً  الحجم صغیر
 

 8 ........................................................ أعرف ال

 

MN33. 1 ............................................................... نعم الوالدة؟ عند )المولود اسم( وزن قیاس تم ھل 
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ........................................................ أعرف ال

 
2MN35 

 
8MN35 

MN34. ؟المولود اسم( وزن كان كم( 
 

 البطاقة. في الوارد الوزن سّجلي متوفرة، بطاقة ھناك كان إن 

 
 .__ __ __ __ كغم 1  ................ البطاقة حسب الوزن

 
 .__ __ __ __ كغم 2  ......... األم تتذكره ما حسب الوزن

 
 99998 ................................................ أعرف ال

 
 

MN35. 1 ............................................................... نعم )؟المولود اسم( والدة منذ الشھریة الدورة الیك رجعت ھل 
 2 ...............................................................  ال

 3 ........................................... النفاس فترة في حالیا

 

MN36. 1 ............................................................... نعم الثدي؟ من رضاعة )المولود اسم( أرضعت أن سبق ھل 
 2 ...............................................................  ال

 
2MN39B 

MN37. اسم( بإرضاع تقومي أن قبل الوالدة بعد الوقت من مضى كم 
 مرة؟ ألول الثدي من رضاعة )المولود

 
 ساعات. "00" سّجلي واحدة، ساعة من أقل الوقت كان إذا 
 الساعات. عدد سّجلي ساعة، 24 من أقل الوقت كان إذا 
 األیام. عدد سّجلي ذلك، غیر كان إذا أما 

 000 ......................................... الوالدة بعد مباشرة
 

 __ __ 1 ................................................ ساعات
 

 __ __ 2 .................................................... أیام
 

 998 ........................................ أتذكر ال / أعرف ال

 

MN38. اسم( إعطاء تم ھل الوالدة، من األولى الثالثة األیام خالل 
 األم؟ حلیب غیر لیشربھ شيء أي )المولود

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

1MN39A 
2  النموذج 

  التالي
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MN39A. لیشربھ؟ )المولود اسم( لـ إعطاءه تم الذي ما 
 

 آخر؟ شيء أي أكثر: منھا استوضحي 
 

 وضع یمكن وال صحیحة غیر إجابة ھي لیشربھ" شيء إعطاءه یتم "لم 
 .Y اإلجابة فئة حول دائرة

 
MN39B. لـ إعطاءه تم الذي ما الوالدة، من األولى الثالثة األیام خالل 

 لیشربھ؟ )المولود اسم(
 

 آخر؟ شيء أي أكثر: منھا استوضحي 
 

 )Y اإلجابة (فئة حول دائرة وضع یمكن لیشربھ" شيء أي إعطاءه یتم "لم
 أخرى. إجابة فئة أیة حول دائرة وضع عدم حالة في فقط

 A ................................. األم) حلیب غیر (من الحلیب
 B .................................................... خالصھ میاه
 C ..................................... الجلوكوز محلول أو سّكر
 D .................................................... الغریب ماء

 E ........................ والملح السكر فیھ مذاب الماء محلول
 F ................................................... فواكھ عصیر
 G ..................... بالرضع خاص بدیل/حلیب رّضع حلیب
 H ............. الطبیعیة األعشاب من تقلیدي مستحضر / شاي

 I ............................................................ العسل
  J ............................................. طبیة بوصفة أدویة

 
 X __________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
 Y ................................... لیشربھ شيء إعطاءه یتم لم

 
 

 

 PN الوالدة بعد الصحیة الفحوصات نموذج

PN1. من تحققي CM17: مولوداً  وضعت ھل  ً  السنتین في حیّا
 الماضیتین؟

 
 الوالدات تاریخ سجل في مدرج مولود آخر اسم أدناه انسخي 

)CM18( إلیھ: یشار حیثما واستخدمیھ 
 

  _________________________________ االسم 

 1 ........................................................... نعم
 2 .................................................  فارغة او ال

 
2 النموذج 

 التالي

PN2. من تحققي MN20: نعم، صحي؟ مرفق في المولود إنجاب تم ھل  MN20  = 21-36 ................................ 1 
 2 ................  96 أوMN20 = 11,13,14,12  ال،

 
2PN7 

PN3. ،حدث ما حول األسئلة بعض علیك أطرح أن أرید واآلن 
 ).المولود اسم( والدة بعد من األولى واألیام الساعات خالل

 
 في الصحي المرفق نوع أو اسم( في طفلك أنجبت أنك لي قلت لقد 

MN20.( الوالدة؟ بعد ھناك بقیت الوقت من كم 
 

 الساعات. عدد سّجلي واحد، یوم من أقل اإلجابة كانت إذا 
 األیام. عدد سّجلي واحد، أسبوع من أقل اإلجابة كانت إذا 
 األسابیع. عدد سّجلي ذلك، غیر اإلجابة كانت إذا 

 
 __ __ 1 ............................................. ساعات

 
 __ __ 2 ................................................. أیام

 
 __ __3 ............................................... أسابیع

 
 998 ..................................... أتذكر ال / أعرف ال

 

PN4. التي الصحیة الفحوصات حول معك التحدث اآلن أود 
 قام إن المثال، سبیل على - الوالدة بعد )المولود اسم( لـ أجریت
 ،السّري الحبل سالمة من للتأكد )،المولود اسم( بفحص ما شخص

  یرام. ما على )المولود اسم( أن على لالطمئنان أو
 

 في المذكور الصحي المرفق نوع أو اسم( لـ مغادرتك قبل 
MN20 ،( صحة بفحص شخص أي قام ھل )؟المولود اسم( 

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

 

PN5. أنت صحتك من للتأكد أجریت التي الفحوصات عن وماذا - 
 لمثالا سبیل على الصحي، وضعك بتقییم شخص أي قام ھل أعني،

 فحصك؟ أو صحتك حول إلیك أسئلة توجیھ خالل من
 

 في المذكور الصحي المرفق نوع أو اسم( لـ مغادرتك قبل 
MN20 ،( ؟أنت صحتك بفحص شخص أي قام ھل 

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال
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PN6. ،اسم( لـ مغادرتك بعد حدث ما حول معك التحدث أود واآلن 
 ).MN20 في المذكور الصحي المرفق نوع أو

 
 MN20 في المذكور الصحي المرفق نوع أو اسم( لـ مغادرتك بعد

 )؟المولود اسم( صحة بفحص شخص أي قام ھل )،

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

1PN12 
 

2PN17 

PN7. من تحققي MN19: قابلة أو صحي أخصائي أي قام ھل 
 والدة؟ال في المستجیبة بمساعدة مجتمعیة صحة أومتطوعة تقلیدیة

 نم اإلجابة فئات من األٌقل على واحدة فئة تسجیل تم نعم،
G-A ....1 

 
A- من اإلجابة فئات من أي تسجیل یتم لم ال،

G ................................................... 2………. 

 
 
 

2PN11 

PN8. المذكورین األشخاص أو المذكور الشخص( أن لي قلت لقد 
 معك التحدث اآلن أود الوالدة. في ساعدتك/ساعدنك )MN19 في

 ماس( لـ الصحي الوضع من للتأكد أجریت التي الفحوصات حول
 ،)المولود اسم( فحص المثال، سبیل على - الوالدة بعد )المولود

 اسم( أن على لالطمئنان أو السّري، الحبل سالمة من للتأكد
 یرام. ما على )المولود

 
 األشخاص أو الشخص( یغادرك أن وقبل الوالدة انتھاء بعد 

 األشخاص أو الشخص( قام ھل )،MN19 في المذكورین
 اسم( لـ الصحي الوضع بفحص )MN19 في المذكورین

 )؟المولود

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

 

PN9. في المذكورین األشخاص أو الشخص( قام وھل MN19( 
 لیكإ أسئلة توجیھ مثل المغادرة، قبل أنت الصحي وضعك بفحص

 بفحصك؟ القیام أو صحتك حول

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

 

PN9A. أجریت ھل ، لك المقدمة الوالدة بعد ما رعایة من كجزء 
 األقل: على واحدة مرة التالیة األشیاء من أي لك

 
]A[ دمك؟ ضغط قیاس تم ھل 

 
]B[ النزف؟ فحص 

 
]C[    البطن؟ فحص 
 
][D    الوالدة؟ بعد الرحم ارتفاع 
 
]E[    التحدید)؟ یرجى ( ذلك غیر 
 

 
 

 ال نعم 
 

 2 1 ..................................... الدم ضغط فحص
 

 2 1 ................................. عدمھ من نزف وجود
 

 .............................................. البطن فحص
1 ................................................................ 2                                  

  1..............................… الوالدة بعد الرحم ارتفاع
2 

 
  1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) یرجى ( ذلك غیر

2 
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PN9Bفي المذكورین األشخاص أو الشخص( قام ھل MN19( 
 عدب لالم الخطورة مؤشرات حول المغادرة، قبل لك المشورة بتقدیم

 الوالدة؟
 

 [A] الوالدة بعد متزاید مھبلي نزف 
]B[ صرع نوبات 
]C[ التنفس في صعوبة او سرعة 
][D  شدید ضعف او حمى 
]E[  بالعین زغللھ مع شدید صداع 

 
]F[ التحدید)؟ یرجى ( ذلك غیر 
 

 
 

 ال نعم 
 

 2 1 ....................... الوالدة بعد متزاید مھبلي نزف
 2 1 .......................................... صرع نوبات
 ....................التنفس........... في صعوبة او سرعة

1 ................................................................ 2   
 ضعف او حمى

 2 ................... 1................................……شدید
 ............................. بالعین زغللھ مع شدید صداع

1 ................................................................ 2 
 

 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) یرجى ( ذلك غیر
2 

 

 

PN10. في المذكورین األشخاص أو الشخص( مغادرة بعد 
MN19،( لـ الصحي الوضع بفحص شخص أي قام ھل )اسم 
 )؟المولود

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

112PN 
 

2PN19 

PN11. التي الصحیة الفحوصات حول معك التحدث اآلن أود 
 قام إن المثال، سبیل على - الوالدة بعد )المولود اسم( لـ أجریت
 ،السّري الحبل سالمة من للتأكد )،المولود اسم( بفحص ما شخص

 یرام. ما على المولود) (اسم أن على لالطمئنان أو
 

 بفحص شخص أي قام ھل )،المولود اسم( لـ والدتك بعد 
  الصحي؟ وضعھ/وضعھا

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

 
 

2PN20 

PN12. 1 ................................................... واحدة مرة مرة؟ من أكثر أم فقط واحدة مرة الفحص ھذا أجري ھل 
 

 2 ................................................. مرة من أكثر

1PN13A 
 

2PN13B 

PN13A. ھذا إجراء یتم أن قبل الوالدة بعد الوقت من مضى كم 
 الفحص؟

    )  PN12 في واحدة مرة لالجابة (   
PN13B. أول إجراء یتم أن قبل الوالدة بعد الوقت من مضى كم 

 الفحوصات؟ ھذه
    )  PN12 في مرة من اكثر لالجابة (   

 
 الساعات. عدد سّجلي واحد، یوم من أقل اإلجابة كانت إذا 
 األیام. عدد سّجلي واحد، أسبوع من أقل اإلجابة كانت إذا 
 األسابیع. عدد سّجلي ذلك، غیر اإلجابة كانت إذا 

 
 __ __ 1 ............................................. ساعات

 
 __ __ 2 ................................................. أیام

 
 __ __3 ............................................... أسابیع

 
 998 ..................................... أتذكر ال / أعرف ال
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PN14. متخصص صحي الوقت؟ ذلك في )المولود اسم( بفحص قام من 

 A .............................................. طبیب حكومي

 B .................................... قابلة مجازة ممرضة / 

 C .............................................. طبیب خاص

 ................................................................  

 شخص آخر ................................................... 

 F .................... غیر مأذونة (جدة عرب) قابلة تقلیدیة

 G ................................. متطوعة صحة مجتمعیة 

 H ..................................احد االقارب / االصدقاء

 

غیر ذلك (یرجى 

 X التحدید)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 Y ..................................................... ال احد

 

 

PN15. الفحص؟ ھذا تم أین 
 

 المكان. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 
 

ً  المكان كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا   مكانا
 ً ً  أم عاما ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي ،خاّصا  إلى "96" مؤقتا

 المناسبة. الفئة على تتعرفي أن
 
  _______________________________________  

 المكان) (اسم

 المنزل

 11 .............................. (منزل المستجیبة)  منزلك
 13 .................................... منزل القابلة او الجدة

 14 ................................. منزل االھل او االقارب
 12 ................................................ منزل آخر

 
 قطاع حكومي

مستشفى حكومي.... ......................................... 
............................................................... 21 

مركز صحي حكومي ........................................ 
............................................................... 22 

 
) حدديجھة حكومیة أخرى ( 

 26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 قطاع طبي خاص
مستشفى خاص ............................................... 

............................................................... 31 
عیادة خاصة .................................................. 

............................................................... 32 
 

جھة طبیة خاصة أخرى 
  36ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــديدح(

 
  التحدید)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغیر ذلك (یرجى 

96  
 

 

PN16. من تحققي MN20: مرفق في المولود إنجاب تم ھل 
 صحي؟

 MN20 = 21-36 ................................. 1  نعم،
 2 ................  96 أوMN20 = 11,13,14,12  ال،

 
2PN18 
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PN17. في المذكور الصحي المرفق نوع أو اسم( لـ مغادرتك بعد 
MN20 ،( ؟أنت الصحي وضعك بفحص شخص أي قام ھل 

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

1PN21 
2PN25 

PN18. من تحققي MN19: قابلة أو صحي أخصائي أي قام ھل 
 لوالدة؟ا في المستجیبة بمساعدة مجتمعیة صحة متطوعة أو تقلیدیة

 G-A من اإلجابات من واحدة حول دائرة وضع تم نعم،
 1 .................................................. .األقل.. على

A- من اإلجابات من أي حول دائرة وضع یتم لم ال،
G................ .............................................. 2 

 
 
 

2PN20 

PN19. األشخاص أو الشخص( ومغادرة الوالدة انتھاء بعد 
 بوضعك بفحص شخص أي قام ھل )،MN19 في المذكورین

 ؟ أنت الصحي

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

1PN21 
 

2PN25 

PN20. بفحص شخص أي قام ھل )،المولود اسم( لـ والدتك بعد 
 حول إلیك أسئلة بتوجیھ المثال سبیل على الصحي، وضعك
 فحصك؟ أو صحتك

 

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

 
 

2PN25 

PN21. 1 ................................................... واحدة مرة مرة؟ من أكثر أم فقط واحدة مرة الفحص ھذا أجري ھل 
 2 ................................................. مرة من أكثر

1PN22A 
2PN22B 

PN22A. ھذا إجراء یتم أن قبل الوالدة بعد الوقت من مضى كم 
 الفحص؟

 
PN22B. أول إجراء یتم أن قبل الوالدة بعد الوقت من مضى كم 

 الفحوصات؟ ھذه
 

 الساعات. عدد سّجلي واحد، یوم من أقل اإلجابة كانت إذا 
 األیام. عدد سّجلي واحد، أسبوع من أقل اإلجابة كانت إذا 
 األسابیع. عدد سّجلي ذلك، غیر اإلجابة كانت إذا 

 
 __ __ 1 ............................................. ساعات

 
 __ __ 2 ................................................. أیام

 
 __ __3 ............................................... أسابیع

 
 998 ..................................... أتذكر ال / أعرف ال

 
 

PN23. متخصص صحي الوقت؟ ذلك في بفحصك قام من 

 A... ........................................... طبیب حكومي

 B .................................... قابلة مجازة ممرضة / 

 C .............................................. طبیب خاص

 ................................................................  

 شخص آخر ................................................... 

قابلة تقلیدیة غیر مأذونة (جدة عرب) .............. ...... 

......................................................... ......F     

 G............................   متطوعة صحة مجتمعیة   

 غیر ذلك (یرجى التحدید)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

X 
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PN24. الفحص؟ ھذا تم أین 
 

 المكان. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 
 

ً  المكان كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا   مكانا
 ً ً  أم عاما ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي ،خاّصا  إلى "96" مؤقتا

 المناسبة. الفئة على تتعرفي أن
 
  _______________________________________  

 المكان) (اسم

 المنزل

منزلك (منزل المستجیبة) .................................... 

............................................................... 11 

 13 .................................... منزل القابلة او الجدة

منزل االھل او 

 14االقارب.....................................

 12. ........................................... منزل آخر    

 قطاع حكومي

مستشفى حكومي.... ......................................... 

............................................................... 21 

مركز صحي حكومي ........................................ 

............................................................... 22 

 26 )حدديجھة حكومیة أخرى ( 

 

 قطاع طبي خاص

مستشفى خاص ............................................... 

............................................................... 31 

عیادة خاصة .................................................. 

............................................................... 32 

جھة طبیة خاصة أخرى  ..................................... 

 36)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــديدح(

 

 96 )حدديجھة أخرى (

 

 

PN25. مقدم أي قام ھل الوالدة، بعد من األولین الیومین خالل 
 إحدى في أو المنزل في سواء یلي مما بأي الصحیة للرعایة

 الصحیة: المؤسسات
 

 ]A[  ؟المولود اسم(لـ السّري الحبل فحص( 
 

 ]B[  ؟)المولود اسم( حرارة درجة قیاس 
 

 ]C[  الثدي؟ من الرضاعة حول لك اإلرشاد تقدیم 

 
 

  أعرف ال   ال    نعم 
 

 8 2 1   ...................... السّري الحبل فحص
 

 8 2 1 ......................... الحرارة درجة قیاس
 

 8 2 1 ...... الثدي من الرضاعة حول إرشاد تقدیم

 

PN26. من تحققي MN36: من رضاعة الطفل إرضاع سبق ھل 
 الثدي؟

 MN36 = 1 ........................................ 1  نعم،
 MN36 = 2 .......................................... 2  ال،

 
2PN28 

PN27. اسم( لـ الثدي من الرضاعة عملیة مشاھدة تتم ھل 
 )؟المولود

 أعرف ال   ال    نعم 
 

 8   2  1               الثدي من الرضاعة مشاھدة
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PN28. من تحققي MN33: نعم، الوالدة؟ عند الطفل وزن قیاس تم ھل  MN33 = 1 ........................................ 1 
 MN33 = 2 .......................................... 2  ال،
 MN33 = 8 ................................... 3 أعرف، ال

1PN29A 
2PN29B 
3PN29C 

PN29A. الوالدة. عند )المولود اسم( وزن قیاس تم أنھ ذكرت لقد 
 قبل من أخرى مرة )المولود اسم( وزن قیاس تم ھل ذلك، بعد

 یومین؟ أول خالل الصحیة للرعایة مقدم
 

PN29B. عند )المولود اسم( وزن قیاس یتم لم أنھ ذكرت لقد 
 للرعایة  مقدم قبل من )المولود اسم( وزن قیاس تم ھل الوالدة.
  الوالدة؟ بعد من یومین أول خالل الصحیة

 
PN29C. وزن قیاس تم قد كان ما إذا تعرفین ال أنك ذكرت لقد 

 )المولود اسم( وزن قیاس تم ھل ال. أم الوالدة عند )المولود اسم(
  الوالدة؟ بعد من یومین أول خالل الصحیة للرعایة مقدم قبل من

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

 

PN30. أي قام ھل ،)المولود اسم( والدة بعد من یومین أول خالل 
 تتطلب التي األعراض حول معلومات بإعطائك للرعایة مزود
  الرعایة؟ على لحصولھ صحي مرفق إلى المریض طفلك أخذ منك

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

 
2 

 النموج التالي

PN31. االعراض ھذه عن تخبریني ان منك اود أالن 
 

 حسب واشري السؤال في الموضحة االعراض كافة استعرضي
 المستجیبة اجابات

 

 

 على قادر غیر او الرضاعة عن التوقف

 A......الرضاعة........

 برودة او حرارةالجسم ارتفاع

 B.............................الجسم

 (الشمره) االختالجات

........................................... C 

 .................)............................ صفار (ابو الیرقان

D 

 E...............غم)..........2500 من (اقل الوزن ناقص ولید

 F..........التنفس..................... ,سرعة التنفس في مشاكل

 G..........العین........................ او الجلد او السرة التھاب

 Xالتحدید)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. یرجى ( ذلك غیر
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 CP األسرة تنظیم وسائل نموذج

CP1. وھو آخر، موضوع حول معك التحدث أود 
 . األسرة تنظیم

 
 اآلن؟ حامل أنت ھل 

ً  حامل نعم،  1 ............................................. حالیا
 2 ............................................................  ال
 8 .................................... متأكدة غیر أو أعرف ال

1CP3 

CP2. متنوعة وسائل أو طرق األزواج یستخدم 
 الحمل. تجنب أو لتأخیر

 
ً  تستخدمین أو تفعلین ھل   أو رلتأخی وسیلة أیة حالیا

 الحمل؟ تجنب

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

1CP4 

CP3. وسیلة أیة استخدمتي أو فعلت أن لك سبق ھل 
 الحمل؟ تجنب أو لتأخیر

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

 
1النموذج 

 التالي
 
2النموذج 

 التالي

CP4. الحمل؟ تجنب أو لتأخیر تفعلین الذي ما 
 

 اإلجابة. على تحفّزیھا ال 
 منھا. واحد كل سّجلي وسیلة، من أكثر ذكر تم إذا 

 A ............................. األنابیب) عقد( االنثوي التعقیم
 B ........................ المنویة) القناة (عقد الذكري التعقیم 

 C ........................................................ اللولب
 D ................................................ باالبرة الُحقن

 E ..................................................... الغرسات
 F ....................................................... الحبوب
 G .............................................. الذكري الواقي
 H ............................................... األنثوي الواقي

 I ............................................ الغشاء(المطاطي)
 J ......................... التحامیل (الِجلي)/ الھالم / الرغوة

LAM الحصریة. الثدي من الرضاعة
.............................. K 

 الدورة بعد (اسبوعاألمان فترة / الدوري االمتناع
 L ........................................................ الشھریة)
 M ............................................ الخارجي القذف

 
 X __________________)التحدید یرجى( اخرى
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 UN الملباة غیر االحتیاجات نموذج

UN1. من تحققي CP1: حامل المستجیبة ھل 
 حالیاً؟

 CP1 = 1 ........................................... 1  نعم،
  متأكدة، غیر أو أعرف ال أو ال،

 ................................................  CP1 = 2 أو 
8 ............................................................... 2 

 
 

2UN6 

UN2. ،حملك حول معك التحدث أود واآلن 
 بالحمل ترغبین كنت ھل حملِت، عندما الحالي.

 الوقت؟ ذلك في

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

1UN5 

UN3. من تحققي CM11: أي وضعت ھل 
 مولود؟

 0 .................................................... مولود وال
 1 ........................................ أكثر أو واحدة والدة

0UN4A 
1UN4B 

UN4A. في مولود بإنجاب ترغبین كنت ھل 
 إنجاب في راغبة تكوني لم أنك أم الحق، وقت

  اإلطالق؟ على أطفال أي
 

UN4B. في مولود بإنجاب ترغبین كنت ھل 
 إنجاب في راغبة تكوني لم أنك أم الحق، وقت
  األطفال؟ من مزید

 1 .............................................. الحق وقت في
 2 ..................... المزید إنجاب أرید ال / أطفاالً  أرید ال

 

UN5. ،األسئلة بعض علیك أطرح أن أود واآلن 
 ینھ،تنتظر الذي الطفل قدوم بعد المستقبل. حول
 تفضلین أنك أم آخر، طفل بإنجاب ترغبین ھل
  األطفال؟ من المزید إنجاب عدم

 1 ..................................... آخر طفالً  أنجب أن أودّ 
 2 .....................  أطفاالً  أرید /ال المزید إنجاب أرید ال
 8 ......................................... أعرف ال / أقرر لم

1UN8 
2UN14 
8UN14 

UN6. من تحققي CP4: المستجیبة تستخدم ھل 
 ً  األنابیب"؟ عقد "وسیلة حالیا

 CP4 = A .......................................... 1  نعم،
 CP4 ≠ A ........................................... 2   ال،

1UN14 

UN7. ،األسئلة بعض علیك أطرح أن أود واآلن 
 فل(ط طفل بإنجاب ترغبین ھل المستقبل. حول

 من) (المزید إنجاب عدم تفضلین أنك أم آخر)،
 األطفال؟

 1 ............................ آخر) (طفالً  طفل أنجب أن أودّ 
 2 .....................  أطفاالً  أرید /ال المزید إنجاب أرید ال

 3 ........................... الحمل على قادرة غیر إنھا تقول
 8 ......................................... أعرف ال / أقرر لم

 
2UN10 
3UN12 
8UN10 

UN8. نأ قبل بانتظارھا ترغبین التي المدة كم 
  آخر)؟ (طفالً  طفل تنجبي

 
 المستجیبة. تقدمھا كما اإلجابة سّجلي 

 
 __ __ 1 ............................................... أشھر

 
 __ __ 2 ............................................. سنوات

 
 993 .......................... (قریباً/اآلن) االنتظار ترید ال

 994 ....................... الحمل على قادرة غیر إنھا تقول
 

 (یرجى اخرى
 996 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید)

 
 998 ................................................ أعرف ال

 
 
 
 
 
 

994UN12 

UN9. من تحققي CP1: حامل المستجیبة ھل 
 حالیاً؟

 CP1 = 1 ........................................... 1  نعم،
 متأكدة، غیر أو أعرف ال أو ال،

 ................................................  CP1 = 2 أو 
8 ............................................................... 2 

1UN14 

UN10. من تحققي CP2: تستخدم المستجیبة ھل 
 حالیاً؟ وسیلة

 CP2 = 1 ........................................... 1  نعم،
 CP2 = 2 ............................................. 2 ال،

1UN14 
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UN11. قادرة أنك تعتقدین ھل  ً  على جسدیا
 الوقت؟ ھذا في الحمل

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

 
 8 .................................................... أعرف ال

1UN14 
 
 

8UN14 

UN12. قادرة غیر أنك تعتقدین لماذا  ً  لىع جسدیا
 الحمل؟

 A ............. معاشرة وجود عدم / متقطعة جنسیة معاشرة
 B ..................................... الشھریة الدورة انقطاع

 C .................................... حاضت أن لھا یسبق لم
 D ............. للرحم) جراحي (استئصال الرحم استئصال

 E .............. نتیجة دون أكثر أو سنتین مند الحمل تحاول
 F ........................ الوالدة بعد الشھریة الدورة انحباس

 G ................................................... اإلرضاع
 H ........................................ السن في جداً  كبیرة
 I ................................................... وقدر قضاء

 J ................................................. الزوجة عقم
 K ................................................... الزوج عقم

 X _________________ )التحدید یرجى( اخرى
 

 Z .................................................... أعرف ال

 

UN13. من تحققي UN12: إجابة ذكرت ھل 
 حاضت"؟ أن لھا یسبق "لم

 UN12 = C ................................... 1   ذُكرت،
 UN12 C≠  .................................. 2   تُذكر، لم

1 النموذج 
 التالي

UN14. لك؟ شھریة دورة آخر بدأت متى 
 

 التي الوحدة نفس باستخدام اإلجابة سّجلي 
  المستجیبة. تذكرھا

 
 استوضحي واحدة"، "سنة اإلجابة كانت إذا 

 أكثر: منھا

 شھر؟ كم منذ 

 

 __ __ 1 ............................................ أیام قبل
 

 __ __ 2 ......................................... أسابیع قبل
 

 __ __ 3 .......................................... أشھر قبل
 

 __ __ 4 ........................................ سنوات قبل
 

 993 ............. الرحم استئصال / الشھریة الدورة انقطاع
 994 .......................... النفاس) (فترة والدة آخر قبل
 995 ................................. حاضت أن لھا یسبق لم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
993النموذج 
 التالي

 
994النموذج 
 التالي

 
995النموذج 
 التالي

UN15. من تحققي UN14: آخر كانت ھل 
 الماضیة؟ السنة خالل شھریة دورة

 1 .................................. الماضیة السنة خالل نعم،
 2 ............................................. أكثر أو سنة ال،

 
2 النموذج 

 التالي

UN16. في المشاركة عدم إلى اضطررت ھل 
 العمل عن انقطعت أو اجتماعیة نشاطات أیة

 معك؟ حصلت شھریة دورة آخر بسبب
  

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

 
 8 ........ كھذا نشاط ھناك یكن لم / متأكدة غیر / أعرف ال

 
2 النموذج 

 التالي
8 النموذج 

 التالي

UN17. ھل عاودتك، شھریة دورة آخر خالل 
 عم مالبسك وتغییر االغتسال على قادرة كنت

 المنزل؟ في خصوصیتك على المحافظة

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

 
 8 .................................................... أعرف ال
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UN18. كالفوطات مواد أیة استخدمتِ  ھل 
 قماش؟ قطع أو القطنیة السدادات أو الصحیة

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

 
 8 .................................................... أعرف ال

 
2 النموذج 

 التالي
8 النموذج 

 التالي

UN19. 1 ........................................................... نعم االستخدام؟ إلعادة قابلة المواد كانت ھل 
 2 ............................................................  ال

 
 8 .................................................... أعرف ال

 

 

 FG اإلناث ختان نموذج

FG1. 1 ................................................................... نعم قبل؟ من اإلناث بختان سمعت ھل 
 2 ...................................................................  ال

1FG3 

FG2.  ممارسة ھنالك البلدان، بعض في 
 من جزء قطع الى الفتاة فیھا تتعرض
 التناسلیة. أعضائھا

 
 الممارسة؟ بھذه سمعتِ  وأن سبق ھل 

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 
2النموذج 

 التالي

FG3. عملیة أیة نفسك أنت لك أجریت ھل 
 ختان؟

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
2FG9 

FG4. ،في فعلھ تم عّما أسألك أن أود واآلن 
 الوقت؟ ذلك

 
 منطقة من لحم قطعة أي إزالة تم ھل 

 التناسلیة؟ األعضاء

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

1FG6 
 

FG5. العضو منطقة شقّ  فقط تم أنھ أم 
 منھ؟ لحم قطعة أیة إزالة دون التناسلي

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

FG6. التناسلي العضو منطقة خیاطة تمت ھل 
 إلغالقھا؟

 
 تم ھل أكثر: منھا استوضحي األمر، لزم إذا 

 سّدھا؟

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

FG7. عملیة لك أجریت عندما عمرك كان كم 
 الختان؟

 
 بط،بالض العمر تعرف المستجیبة تكن لم إذا 

 عمر على لتحصلي منھا استوضحي
 تقدیري.

 
 __ __ ........................................... الختان وقت العمر

 
 98 .............................................. أتذكر ال / أعرف ال
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FG8. متخصص صحي الختان؟ عملیة أجرى الذي من 

 11............................................ طبیب حكومي

قابلة مجازة ممرضة / ......................................  

 ............................................................... 12 

 13 ............................................. طبیب خاص 

 متخصص صحي اخر 

 16یرجى التحدید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ................................................................  

 اشخاص اخرون ............................................. 

 21 ............ شخص مختص بالختان التقلیدي (مطھر)

 22.....عرب)...............قابلة تقلیدیة غیر مأذونة (جدة 

 23.متطوعة صحة مجتمعیة ................................... 

 24. ............................ احد االقارب / االصدقاء  

 اشخاص تقلیدیین اخرین

 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یرجى التحدید

 98........................................................اعرف ال

 

FG9. إجابة اجمعي CM4 بعدد الخاصة 
 وإجابة المنزل في یعشن اللواتي البنات
CM7 یعشن اللواتي البنات بعدد الخاصة 

 آخر: مكان في
 لھن سبق  واللواتي للمتزوجات النسبةب

 الزواج

  ___ ___ ........ الحیاة قید على ھن اللواتي البنات عدد إجمالي

FG10. لدي أنني من فقط أتأكد كي 
 الوارد العدد إجمالي( لدیك الصحیح، العدد

 ھذا ھل الحیاة. قید على بنات )FG9 في
 صحیح؟

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

1FG12 

FG11. من األسئلة عن اإلجابات من تحققي 
CM1 إلى CM11 التصحیحات وأجري 
   السؤال في اإلجابة تصبح أن إلى الالزمة
FG10 نعم". ھي" 

  

FG12. من تحققي FG9: البنات عدد 
 الحیاة؟ قید على ھن اللواتي

 0 ............................................. الحیاة قید على بنت وال
 1 ............................. الحیاة قید على األقل على واحدة بنت

0FG24 

 

FG13. كتبيا واحدة). بنت من أكثر لدیھا كان (إذا الصغرى البنت من بدءاً  (بناتھا)، بنتھا (أسماء) باسم تخبرك أن المستجیبة من اطلبي 
 .حدة على بنت كل عن FG22 إلى FG15 من األسئلة اسألیھا ذلك، وبعد .FG14 في بنت كل اسم

 
ً  FG14 في الوارد البنات عدد إجمالي یكون أن یجب   .FG9 في الوارد للعدد مساویا

 
 إضافیة. استبیانات استخدمي بنات، 4 من أكثر لدیھا كان إذا 

 
 ]D1[ 

 الصغرى
]D2[ 

 الثانیة األكبر البنت
]D3[ 

 الثالثة األكبر البنت
]D4[ 

 الرابعة األكبر البنت
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FG1
4. 

 اسم
البن
 ت

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

FG1
5. 
 كم
عم
 ر
اال(

سم
 ؟)

 
 ___ ___  .. العمر

 
 ___ ___  .. العمر

 
 ___ ___  .. العمر

 
 ___ ___  .. العمر

FG1
6. 

 ھل
عم
 ر
اال(

سم
( 

دو
 ن

 سن
15 
سنة

 ؟

 1 ............ نعم
  2 ............  ال

FG23 

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 

FG1
7. 

 ھل
 تم

ختا
 ن
اال(

سم
 ؟ )

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 
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FG1
8. 
 كم

 كان
عم
 ر
اال(

سم
( 

عند
 ما
 تم

ختا
 نھا؟

 
 إذا 

 لم
 تكن
الم
س
تج
 یبة
تعر
 ف

العم
 ر،
اس
ت
و

ض
 حي
منھ

 ا
لتح
ص
 لي
عل
 ى
عم
 ر

تقد
یر
 ي.

 
 ___ ___  . العمر

 
 98 ....... أعرف ال

 
 ___ ___  . العمر

 
 98 ....... أعرف ال

 
 ___ ___  . العمر

 
 98 ....... أعرف ال

 
 ___ ___  . العمر

 
 98 ....... أعرف ال
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FG1
9. 

واآل
 ن،
 أود
 أن

أس
 ألك
 عّما

 تم
فعل

  ه
 لـ

اال(
سم

( 
 في

 ذلك
الو
قت

 ؟
 

 ھل 
 تم

إزا
 لة
 أي
قط
 عة
 لحم
 من

منط
 قة
األ
ع

ض
 اء

التن
اس
 لیة
 ؟

  1 ............ نعم
FG21 

 
 2 ............  ال
 8 ..... أعرف ال

  1 ............. نعم
FG21 

 
 2 .............  ال
 8 ...... أعرف ال

  1 ............ نعم
FG21 

 
 2 ............  ال
 8 ..... أعرف ال

  1 ............ نعم
FG21 

 
 2 ............  ال
 8 ..... أعرف ال
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FG2
0. 
 أم

 أنھ
 تم

 فقط
 شقّ 
منط

 قة
الع
ض

 و
التن
اس
 لي
دو
 ن

قط
 ع

 أیة
قط
 عة
 لحم
منھ

 ؟

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال
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FG2
1. 

 ھل
ت

 مت
خي
 اطة
منط

 قة
الع
ض

 و
التن
اس
 لي

إلغ
القھ

 ا؟
 

 إذا 
 لزم
األم
 ر،
اس
ت
و

ض
 حي
منھ

 ا
أك
 ثر:
 ھل
 تم

سّده
 ا؟

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال



 533صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

FG2
2. 

 من
أجر

 ى
عم
 لیة
الخ
تان

 ؟

 متخصص صحي
 11...طبیب حكومي

 ممرضة /

 12قابلة مجازة....  

 13طبیب خاص.... 

 

 متخصص صحي اخر 
 16یرجى التحدید ـــ 

 ..........................  

 أشخاص اخرون
شخص مختص بالختان 

 21التقلیدي (مطھر)....

 

قابلة تقلیدیة غیر مأذونة 

 22(جدة عرب).........

متطوعةصحة 

 23.مجتمعیة.........

 احد االقارب / 

 24االصدقاء.........

 تقلیدیین اخریناشخاص 

 26 ــ  یرجى التحدید

 98.........اعرف ال

 متخصص صحي
 11..طبیب حكومي.

 ممرضة /

 12قابلة مجازة....  

 13طبیب خاص.... 

 

 متخصص صحي اخر 
 16یرجى التحدید ـــ 

 ..........................  

 أشخاص اخرون
شخص مختص بالختان 

 21التقلیدي (مطھر)....

 

قابلة تقلیدیة غیر مأذونة 

 22عرب).........(جدة 

متطوعةصحة 

 23.مجتمعیة.........

 احد االقارب / 

 24االصدقاء.........

 اشخاص تقلیدیین اخرین

 26 ــ  یرجى التحدید

 98.........اعرف ال

 متخصص صحي
 11..طبیب حكومي.

 ممرضة /

 12قابلة مجازة....  

 13طبیب خاص.... 

 

 متخصص صحي اخر 
 16یرجى التحدید ـــ 

 ..........................  

 اخرونأشخاص 
شخص مختص بالختان 

 21التقلیدي (مطھر)....

 

قابلة تقلیدیة غیر مأذونة 

 22(جدة عرب).........

متطوعةصحة 

 23.مجتمعیة.........

 احد االقارب / 

 24االصدقاء.........

 اشخاص تقلیدیین اخرین

 26 ــ  یرجى التحدید

 98.........اعرف ال

 متخصص صحي
 11...طبیب حكومي

 ممرضة /

 12قابلة مجازة....  

 13طبیب خاص.... 

 

 متخصص صحي اخر 
 16یرجى التحدیدــــ 

 ..........................  

 أشخاص اخرون
شخص مختص بالختان 

 21التقلیدي (مطھر)....

 

قابلة تقلیدیة غیر مأذونة 

 22(جدة عرب).........

متطوعةصحة 

 23.مجتمعیة........

 احد االقارب / 

 24االصدقاء........

 اشخاص تقلیدیین اخرین

 26 یرجى التحدیدـــ

 98.........اعرف ال

FG2
3. 

 ھل
ھن
 اك

 بنت
أخر
 ى؟

  1 ............ نعم
]D2[ 

 2 ............... ال
FG24 

  1 ............ نعم
]D3[ 

 2 ............... ال
FG24 

  1 ............ نعم
]D4[ 

 2 ............... ال
FG24 

  1 ............ نعم
]D5[ 

 2 ............... ال
FG24 

 تم إذا المربع ھذا حددي    
 استبیان استخدام
 :...........إضافي

 

FG24. أم تستمر أن یجب الممارسة ھذه أن تعتقدین ھل 
 تتوقف؟ أن یجب

 1 .......................................... تستمر أن یجب
 2 ...................................... إیقافھا یتم أن یجب

 3 ......................................... الظروف حسب
 8 ................................................ أعرف ال

 

 

 DV األسري العنف من المواقف نموذج
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DV1. بعض من الزوج یغضب أو ینزعج األحیان، بعض في 
 أن كذل یُبرر ھل رأیك، في زوجتھ. بھا تقوم التي التصرفات

 التالیة: الحاالت في زوجتھ الزوج یضرب
 
 

 ]A[ تخبره؟ أن دون المنزل من خرجت إذا 
 

 ]B[ األطفال؟ أھملت إذا 
 

 ]C[ جادلتھ؟ إذا 
 

 ]D[ معھ؟ الزوجیة المعاشرة رفضت إذا 
 

 ]E[ الطعام؟ احرقت إذا 
 

   ]F[       ؟  مبذرة انھا شعرَ  اذا 
 

   ]G[      اسراره؟ او البیت اسرار تفشي كانت اذا 
 

 
 
 

 أعرف ال   ال    نعم                                            
 

 8 2 1 ......................... إخباره دون خرجت إذا
 

 8 2 1 .............................. األطفال أھملت إذا
 

 8 2 1 ........................................ جادلتھ إذا
 

 8 2 1 ........................... المعاشرة رفضت إذا
 

 8 2 1 ............................... الطعام احرقت إذا
 

 8 2 1اذا شعَر انھا مبذرة  ............................
 

 8 2 1 ....... اسرار البیت او اسرارهاذا كانت تفشي 
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 VT لإلیذاء التعّرض نموذج

VT1. آخرین أشخاص ھناك كان إن تفقدي 
 خصوصیة على احرصي المتابعة، قبل موجودین.

 األسئلة بعض علیك أطرح أن أود واآلن، المقابلة.
 ةضحی شخصي بشكل أنت كنت التي الجرائم حول
  لھا.

 
 تقدمینھا التي المعلومات أن مجدداً  لك أؤكد دعیني 

 للغایة. سّریة ستبقى
 

 شھر( منذ أي األخیرة، الثالث السنوات في 
 أو بأخذ ما أحد قام ھل ،2015 عام من )المقابلة

ً  أخذ حاول  بالتھدید أو القوة باستخدام منك، ما شیئا
 القوة؟ باستخدام

 
 شخصي بشكل المستجیبة كانت حوادث أیة اذكري 

 ادأفر منھا عانى التي الحوادث واستثني لھا ضحیة
 لوحدھم. المعیشیة األسرة في آخرون

 
 من التأكد على المستجیبة ساعدي األمر، لزم إذا 

 لھا تتیحي أن على واحرصي المرجعیة فترةال
 دق بالقول: طمأنتھا ویمكنك للتذّكر. الكافي الوقت
 خذي لذا الحوادث، ھذه مثل تذكر الصعب من یكون
 إجاباتك. في نتفكری وأنت وقتك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 
 8 .................................................. أعرف ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2VT9B 
 

8VT9B 

VT2. عشر االثني األشھر خالل ھذا حدث ھل 
 ؟2017 عام من )المقابلة شھر( منذ أي األخیرة،

 1 ................ األخیرة عشر االثني األشھر خالل نعم،
 2 ............................... شھراً  12 من أكثر قبل ال،

 
 8 ...................................... أتذكر ال / أعرف ال

 
2VT5B 

 
8VT5B 

VT3. عشرة االثني األشھر خالل ھذا حدث مرة كم 
 األخیرة؟

 
 استوضحي أتذكر"، أعرف/ال "ال اإلجابة كانت إذا 

 على أو مرتین واحدة، مرة ھذا حدث ھل أكثر: منھا
 مرات؟ ثالث األقل

 1 ................................................. واحدة مرة
 2 ...................................................... مرتان
 3 ...................................... أكثر أو مرات ثالث

 
 8 ...................................... أتذكر ال / أعرف ال

 

VT4. من تحققي VT3: واحدة، مرة أكثر؟ أو واحدة مرة VT3 = 1 .................................. 1 
 أعرف، ال أو مرة من أكثر

 ...........................................  VT3 = 2 3 أو 
 2 .......................................................... 8 أو

1VT5A 
 

2VT5B 

VT5A. شيء؟ أي منك ُسرق ھل ھذا، حدث عندما 
 

VT5B. منك ُسرق ھل ھذا، لك حدث مرة آخر في 
 شيء؟ أي

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 
 8 ................................... متأكدة غیر / أعرف ال

 

VT6. 1 ......................................................... نعم سالح؟ أي (األشخاص) الشخص لدى كان ھل 
 2 ..........................................................  ال

 
 8 ................................... متأكدة غیر / أعرف ال

 
2VT8 

 
8VT8 
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VT7. شيء أي أم ناري سالح أم سكین استخدم ھل 
 كسالح؟ آخر

 
 ینطبق. ما كل حول دائرة ضعي 

 A ................................................. سكین نعم،
 B .......................................... ناري سالح نعم،
 X ............................................ آخر شيء نعم،

 

VT8. بإبالغ آخر شخص أي أو أنت قمت ھل 
 الحادث؟ عن الشرطة

 
 قمت ھل أكثر: استوضحي "نعم"، اإلجابة كانت إذا 

 بذلك؟ آخر شخص قام أم الحادث عن باإلبالغ أنت

 1 ................. الشرطة بلّغت التي ھي المستجیبة نعم،
 2 ................. الشرطة بلّغ الذي ھو آخر شخص نعم،
 3 .................................. الشرطة إبالغ یتم لم ال،

 
 8 ................................... متأكدة غیر / أعرف ال

1VT9A 
2VT9A 
3VT9A 

 
8VT9A 

VT9A. . التي (الحوادث) الحادث ھذا باستتناء 
 الثالثة السنوات خالل تعرضت ھل ذكرت،

 ،2015 عام من )المقابلة شھر( منذ أي الماضیة،
 جسدي؟ال لالعتداء

 
VT9B. یرة،األخ الثالثة السنوات من الفترة نفس في 

 ھل ،2015 عام من )المقابلة شھر( منذ أي
 الجسدي؟ لالعتداء تعرضت

 
 أكثر: استوضحي "ال"، جابةاإل كانت إذا  

 في أو المنزل في یحدث أن یمكن جسديال االعتداء
 منازل في یحدث كأن المنزل، خارج آخر مكان أي

 إحدى في أو المدرسة في أو الشارع في أو أخرى
 مكان في أو العامة المطاعم أو العامة النقل وسائل
 عملك.

 
 شخصي بشكل المستجیبة كانت حوادث أیة اذكري 

 ادأفر منھا عانى التي الحوادث واستثني لھا ضحیة
 استثني لوحدھم. المعیشیة األسرة في آخرون

 من ما شيء أخذ منھا الھدف یكون التي الحوادث
 حتت تسّجیلھا یجب التي الحوادث وھي المستجیبة،

 .VT1 السؤال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 
 8 .................................................. أعرف ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2VT20 
 

8VT20 

VT10. عشر االثني األشھر خالل ھذا حدث ھل 
 ؟2017 عام من )المقابلة شھر( منذ أي األخیرة،

 1 ................ األخیرة عشر االثني األشھر خالل نعم،
 2 ............................... شھراً  12 من أكثر قبل ال،

 
 8 ...................................... أتذكر ال / أعرف ال

 
2VT12B 

 
8VT12B 

VT11. االثني األشھر خالل ھذا حدث مرة كم 
 األخیرة؟ عشرة

 
 استوضحي أتذكر"، أعرف/ال "ال اإلجابة كانت إذا 

 على أو مرتین واحدة، مرة ھذا حدث ھل أكثر: منھا
 مرات؟ ثالث األقل

 1 ................................................. واحدة مرة
 2 ...................................................... مرتان
 3 ...................................... أكثر أو مرات ثالث

 
 8 ...................................... أتذكر ال / أعرف ال

1VT12A 
2VT12B 
3VT12B 

 
8VT12B 
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VT12A. ھذا؟ حدث أین 
 

VT12B. مرة؟ آخر ھذا حدث أین 

 11 ............................................... المنزل في
 12 ........................................... آخر منزل في

 
 21 .............................................. الشارع في
 22 ................... العامة المواصالت وسائل إحدى في

 23 ...................... نادي / حانة / مقھى / عام مطعم
 26 ____________ )التحدید یرجى( آخر عام مكان

 
 31 ............................................. المدرسة في
 32 .......................................... العمل مكان في

 
 

 96 __________________ )حددي( آخر مكان

 

VT13. في شاركوا الذین األشخاص عدد كم 
 االعتداء؟

 
 استوضحي أتذكر"، أعرف/ال "ال اإلجابة كانت إذا 

ً  كان ھل أكثر: منھا  على أم اثنین، أم واحداً، شخصا
 أشخاص؟ ثالثة األقل

 1 .............................................. واحد شخص
 2 ................................................... شخصان

 3 .................................... أكثر أو أشخاص ثالثة
 
 8 ...................................... أتذكر ال / أعرف ال

1VT14A 
2VT14B 
3VT14B 

 
8VT14B 

VT14A. على تعّرفت ھل الحادث، وقت في 
 الشخص؟

 
VT14B. شخص على تعّرفت ھل الحادث، وقت في 

 األشخاص؟ من األقل على واحد

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 
 8 ...................................... أتذكر ال / أعرف ال

 

VT17. أي (األشخاص) الشخص لدى كان ھل 
 سالح؟

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 
 8 ................................... متأكدة غیر / أعرف ال

 
2VT19 

 
8VT19 

VT18. أي أو ناري سالح أم سكین استخدم ھل 
 كسالح؟ آخر شيء

 
 ینطبق. ما كل حول دائرة ضعي 

 A ................................................. سكین نعم،
 B .......................................... ناري سالح نعم،
 X ............................................ آخر شيء نعم،

 

VT19. بإبالغ آخر شخص أي أو أنت قمت ھل 
 الحادث؟ عن الشرطة

 
 قمت ھل أكثر: استوضحي "نعم"، الجواب كان إذا 

 بذلك؟ آخر شخص قام أم الحادث عن باإلبالغ أنت

 1 ................. الشرطة بلّغت التي ھي المستجیبة نعم،
 2 ................. الشرطة بلّغ الذي ھو آخر شخص نعم،
 3 .................................. الشرطة إبالغ یتم لم ال،

 
 8 ................................... متأكدة غیر / أعرف ال

 

VT20. تمشین أنت و باألمان شعورك مدى ما 
 حلول بعد فیھ تسكنین الذي الحيّ  في لوحدك
 الظالم؟

 1 ................................................... جداً  آمنة
 2 ........................................................ آمنة
 3 ................................................... آمنة غیر
 4 ................................... اإلطالق على آمنة غیر

 7 .................. الظالم حلول بعد أبداً  لوحدي أمشي ال

 

VT21. تكونین عندما باألمان شعورك مدى ما 
 الظالم؟ حلول بعد المنزل في لوحدك

 1 ................................................... جداً  آمنة
 2 ........................................................ آمنة
 3 ................................................... آمنة غیر
 4 ................................... اإلطالق على آمنة غیر

 7 .................... الظالم حلول بعد أبداً  لوحدي أبقى ال
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VT22. ھل الماضیة، عشر االثني األشھر في 
 سببب المضایقة أو بالتمییز شخصي بشكل شعرت

 یلي: ما
 
 

 ]A[ الھجرة؟ أو النزوح 
 

 ]B[ االجتماعي؟ النوع 
 

 ]D[ العمر؟ 
 

 ]F[ اإلعاقة؟ 
 

 ]X[ التحدید)؟ (یرجى آخر سبب ألي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ال    ال أعرف     نعم                         
 

 8 2 1 .............................. الھجرة / النزوح
 

 8 2 1 ............................. االجتماعي النوع
 

 8 2 1 .......................................... العمر
 

 8 2 1 ........................................ اإلعاقة
 

 8 2 1 ..................................... آخر سبب

 

 

 AF للمستجیبة الوظیفیة القدرات نموذج

    سنة 49 ـ 18 بعمر للنساء

AF1. من تحققي WB4: 1 .........................................سنة 17 - 15 العمر المستجیبة؟ عمر 
 2 .........................................سنة 49 - 18 العمر

1 النموذج 
 التالي

AF2. العدسات أو النظارات تستخدمین ھل 
 الطبیة الالصقة

 
  للقراءة. النظارات استخدام اذكري 

 1 ............................................................. نعم
 2 .............................................................  ال

 

AF3. سمعي؟ معین تستخدمین ھل 
 

 1 ............................................................. نعم
 2 .............................................................  ال

 

AF4. دق التي الصعوبات عن اآلن أسألك سوف 
 النشاطات من بعدد القیام عند تواجھینھا
 إجابات أربعة ھناك نشاط، ولكل المختلفة.
 ال )1 كنت: إن أخبریني سمحت لو محتملة.
 بعض تواجھین )2 أم صعوبة، أیة تواجھین

 الصعوبة، من كثیر تواجھین )3 أم الصعوبة،
 یاً.نھائ بالنشاط یامالق على قادرة غیر أنك )4 أم

 
 عند الفردیة األسئلة توجیھ أثناء الفئات كّرري 

 إجابة: فئة أیة المستجیبة استخدام عدم
 ال )1 ھي: األربع المحتملة اإلجابات تذّكري، 

 بعض تواجھین )2 أم صعوبة، أیة تواجھین
 الصعوبة، من كثیر تواجھین )3 أم الصعوبة،

 یاً.نھائ بالنشاط القیام على قادرة غیر أنك )4 أم

  

AF5. من تحققي AF2: تستخدم المستجیبة ھل 
 طبیة؟ الصقة عدسات أو نظارات

 AF2 = 1 ............................................. 1  نعم،
 AF2 = 2 .............................................. 2  ال،

1AF6A 
2AF6B 

AF6A. أو النظارات تستخدمین عندما 
 تواجھین ھل الطبیة، الالصقة العدسات
 الرؤیة؟ في صعوبة

 
AF6B. الرؤیة؟ في صعوبة تواجھین ھل 

 1 ......................................... صعوبة أي تواجھ ال
 2 ....................................... الصعوبة بعض تواجھ
 3 .................................... الصعوبة من كثیر تواجھ

ً  ترى ال  4 ................................................. نھائیا
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AF7. من تحققي AF3: المستجیبة تستخدم ھل 
 ً  سمعیاً؟ معینا

 AF3 = 1 ........................................... 1 1 نعم،
 AF3 = 2 .............................................. 2  ال،

1AF8A 
2AF8B 

AF8A. السمعي المعین تستخدمین عندما 
 يف صعوبة تواجھین ھل ، السمعیة) (المعینات

 السمع؟
 

AF8B. السمع؟ في صعوبة تواجھین ھل 

 1 ......................................... صعوبة أي تواجھ ال
 2 ....................................... الصعوبة بعض تواجھ
 3 .................................... الصعوبة من كثیر تواجھ

ً  تسمع ال  4 ................................................ نھائیا

 
 

AF9. في أو المشي في صعوبة تواجھین ھل 
 الدرج؟ صعود

 1 ......................................... صعوبة أي تواجھ ال
 2 ....................................... الصعوبة بعض تواجھ
 3 .................................... الصعوبة من كثیر تواجھ

ً  الدرج صعود المشي/ تستطیع ال  4 ..................... نھائیا

 

AF10. أو التذّكر في صعوبة تواجھین ھل 
 التركیز؟

 1 ......................................... صعوبة أي تواجھ ال
 2 ....................................... الصعوبة بعض تواجھ
 3 .................................... الصعوبة من كثیر تواجھ

ً  التركیز التذّكر/ تستطیع ال  4 ............................ نھائیا

 

AF11. العنایة في صعوبة تواجھین ھل 
 المالبس؟ ارتداء أو كاالغتسال بنفسك،

 1 ......................................... صعوبة أي تواجھ ال
 2 ....................................... الصعوبة بعض تواجھ
 3 .................................... الصعوبة من كثیر تواجھ
ً  بنفسھا العنایة على قادرة غیر  4 ........................ نھائیا

 

AF12. نتواجھی ھل االعتیادیة، لغتك باستخدام 
 لسبی على اآلخرین، مع التواصل في صعوبة
 ما األخرین وفھم اآلخرون یقولھ ما فھم المثال

 تقولینھ؟

 1 ......................................... صعوبة أي تواجھ ال
 2 ....................................... الصعوبة بعض تواجھ
 3 .................................... الصعوبة من كثیر تواجھ
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 HA  اإلیدز / البشري المناعي العوز فیروس نموذج

   سنة )49-15( بعمر النساء لجمیع

HA1.  ّآخر. أمر عن معك التحدث اآلن أود 
 

 متالزمة یسمى بمرض سمعت أن سبق ھل 
 اإلیدز؟ أو المكتسب المناعي العوز

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
2  النموذج 

 التالي

HA2. يالذ الفیروس ھو المكتسبة المناعة نقص 
 اإلیدز. مرض یسبب

 
 اإلصابة احتمال من الحدّ  لألشخاص یمكن ھل 

 مع جنسیة عالقة إقامة خالل من اإلیدز بمرض
 لدیھ لیس و بالمرض مصاب  غیر واحد شریك
 آخر؟ شریك

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

 

HA3. بفایروس األشخاص یصاب أن یمكن ھل 
 البعوض؟ لسعات طریق عن اإلیدز

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

 

HA4. احتمال من الحدّ  لألشخاص یمكن ھل 
 استخدام خالل من اإلیدز بفایروس اإلصابة
 جنسیة؟ معاشرة كل عند الذكري الواقي

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

 

HA5. بفایروس األشخاص یُصاب أن یمكن ھل 
 شخص مع الطعام في التشارك خالل من اإلیدز

 بالمرض؟ مصاب

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

 

HA6. بفایروس األشخاص یُصاب أن یمكن ھل 
 أخرى طرق أو الشعودة أو السحر بسبب اإلیدز
 للطبیعة؟ خارقة

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

 

HA7. أنھ یبدو الذي الشخص یكون أن یمكن ھل 
 اإلیدز؟ لفایروس حامال جیدة بصحة یتمتع

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

 

HA8. ماأل من اإلیدز فایروس ینتقل أن یمكن ھل 
 طفلھا: إلى

 
 
 

 ]A[ الحمل؟ أثناء 
 ]B[ الوالدة؟ أثناء 
 ]C[ الثدي؟ من الرضاعة طریق عن 

 
 

 
ال  نعم  

 الأعرف  
 8 12    الحمل...................................... أثناء
2 1 ..................................... الوالدة أثناء

 8 
 8 12     الثدي................. من الرضاعة طریق عن
 

 

 

HA9. من تحققي ,[B],[C]HA8[A] : تم ھل 
 األقل؟ على واحدة "نعم" حول دائرة وضع

 

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
2HA24 
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HA10. یمكن خاصة عقاقیر أیة ھناك ھل 

 لحدّ ل باإلیدز المصابة للمرأة وصفھا للطبیب

 الطفل؟ إلى المرض انتقال احتمال من

 1 ...........................................................  نعم

 2 ............................................................   ال

 

 8 ...................................................... أعرف ال

 

HA24. سبق ھل لكن النتائج، أعرف أن أرید ال 
 فایروس عن للكشف لفحص خضعت أن لك

 اإلیدز؟

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
2HA27 

HA25. لك فحص آخر إجراء تم شھر كم قبل 
 اإلیدز؟ فایروس عن للكشف

 1 .......................................... شھر 12 من أقل قبل
 2 ............................................. شھر 23-12 قبل
 3 ............................................. أكثر أو سنتین قبل

 

HA26. ھل لكن النتائج، أعرف أن أرید ال 
 الفحص؟ نتائج على حصلت

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

1HA30 
2HA30 

 
8HA30 

HA27. التوجھ للناس یمكن مكانا تعرفین ھل 
 اإلیدز؟ فایروس عن الكشف فحص إلجراء إلیھ

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 

HA30. طازجة خضروات ستشترین كنت ھل 
 المتجولین الباعة أو المحالت أصحاب أحد من
 بفایروس مصاب الشخص ذلك أن عرفت إذا

 اإلیدز؟

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال

 

HA31. لألطفال السماح یجب أنھ تعتقدین ھل 
 االلتحاق اإلیدز فایروس یحملون الذین

 فایروس یحملون ال الذین األطفال مع بالمدرسة
 االیدز؟

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال

 

HA32. بإجراء یترددون الناس أن تعتقدین ھل 
ً  اإلیدز فایروس فحص  تعامل طریقة من خوفا

 تھمإصاب الفحص نتیجة أثبتت إذا معھم اآلخرین
 ؟ بالفایروس

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال

 

HA33. األشخاص عن بسلبیة الناس یتحدث ھل 
 نحاملی أنھم یُعتقد أو اإلیدز لفایروس الحاملین
 ؟ اإلیدز لفایروس

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال

 

HA34. بفایروس المصابین األشخاص یفقد ھل 
 احترام بھ، مصابون أنھم یُعتقد من أو اإلیدز،

 لھم؟ اآلخرین

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال

 

HA35. العبارات مع تتفقین ال أم تتفقین ھل 
 التالیة:

 
ً  أن لو بالعار سأشعر كنت   يعائلت في ما شخصا

 اإلیدز. فایروس یحمل كان

 1 ............................................................. أتفق
 2 .......................................................... أتفق ال

 
 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال

 

HA36. اإلیدز بفایروس اإلصابة من تخشین ھل 
 فایروس یحمل ما شخص لعاب المست ما إذا

 اإلیدز؟

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 7 .............................. اإلیدز بمرض مصابة أنھا تقول
 

 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال
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 MM األمھات وفیات

MM1.،والذین عكم یعیشون من مفیھ بما الطبیعیة، أمك من ُولدوا الذین وشقیقاتك أشقائك حول األسئلة بعض أسألك أن أودّ  اآلن 
 ألحیانا بعض في الصعب من یكون قد أنھ نعرف سابقة، مسوح في تجربتنا واقع منھم.من توفوا والذین آخر مكان في یعیشون

ً  نتعاون الطبیعیة.وسوف أمك من ُولدوا الذین األطفال جمیع بأسماء كاملة قائمة إعداد  روتذك مكاناإل قدر كاملة قائمة لوضع معا
 الحقیقیة؟ أمك من ُولدوا الذین وشقیقاتك أشقائك جمیع أسماء تعطیني أن اآلن یمكنك وشقیقاتك.ھل أشقائك جمیع
 
 أكثر ھناك كان إذا الحالي. الوقت في الترتیب رقم تعبئة عدم على .احرصي أدناه ]H[ إلى A][ من األسطر في األسماء جمیع سجلي 
 .إضافیة استبیانات استخدمي أشقاء/شقیقات، 8من

A][ __    __
 _____________ 

B][ __    __
 _____________ 

C][ __    __
 _____________ 

D][ __    __
 _____________ 

E][ __    __
 _____________ 

F][ __    __
 _____________ 

G][ __    __
 _____________ 

H][ __    __
 _____________ 

MM2.من تحققيMM1: عدد كم 
 األشقاء/الشقیقات؟

 1 ...................................... أشقاء/شقیقات یوجد ال
 2 ................................. أكثر أو واحد/ة شقیق/شقیقة

1MM4 

MM3.على والشقیقات األشقاء أسماء اقرئي 
 آخر اسم قراءة المستجیبة.وبعد مسمع

 اسألي: منھم، واحد/ة
 شقیقات أو آخرین أشقاء أي یوجد ھل 

 ذكرھم؟ نسیت األم نفس من أخریات

 1 ................................................................. نعم
 2 ..................................................................  ال

1 أو الشقیق/ة سّجلي 
 األشقاء/الشقیقات

 MM1في

MM4األشخاص ینسى األحیان، بعض .في 
 الحقیقیة أمھم من ُولدوا الذین األطفال ذكر

ً  ألنھم أو معھم یعیشون ال ألنھم  ال غالبا
 ال شقیقات أو أشقاء أي یوجد بھم.ھل یلتقون

 تذكریھم؟ لم معك یعیشون

 1 ................................................................. نعم
 2 ..................................................................  ال
 

1 أو الشقیق/ة سّجلي 
 األشقاء/الشقیقات

 MM1في

MM5األشخاص ینسى األحیان، بعض .في 
 ألن الحقیقیة أمھم من ُولدوا أطفال ذكر

 أو أشقاء أي یوجد توفوا.ھل األطفال ھؤالء
 تذكریھم؟ ولم توفوا شقیقات

 1 ................................................................. نعم
 2 ................................................................... ال

1 أو الشقیق/ة سّجلي 
 األشقاء/الشقیقات

 MM1في

MM6أو أشقاء لدیھم األشخاص .بعض 
 أب من لكن األم، نفس من ُولدوا شقیقات
 ُولدوا شقیقات أو أشقاء أي یوجد آخر.ھل

 غیر آخر أب من لكن الحقیقیة أمك من
 تذكریھم؟ ولم أبیك،

 1 ................................................................. نعم
 2 ..................................................................  ال

1 أو الشقیق/ة سّجلي 
 األشقاء/الشقیقات

 MM1في

MM7.والشقیقات األشقاء بعدّ  قومي 
 .MM1 في المدرجین

 
 __ __ .............................................. المجموع

 

MM8دّ بالع قمت أنني من التأكد أجل من .فقط 
 مجموعھ ما الطبیعیة أمك أنجبت الصحیح:

 حیّة، والدات )MM7 في العدد مجموع(
 صحیح؟ ھذا حیاتھا.ھل طول باستثنائك،

 1 ................................................................. نعم
 2 ..................................................................  ال

1MM10 

MM9في المجموع من وتحققي .استوضحي 
 MM7في والشقیقات األشقاء وأدرجي 
 MM1. تصحیحات أیة بإجراء قومي 

  في االجابة  تصبح أن إلى ضروریة
 MM8 نعم". ھي" 
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MM10.من تحققي MM7: عدد كم 
 األشقاء/الشقیقات؟

 1 ...................................... أشقاء/شقیقات یوجد ال
 2 ................................. أكثر أو واحد/ة شقیق/شقیقة

1التالي النموذج  

MM11أو األشقاء أي أخبریني سمحت، .لو 
 بعده/ھا؟ ُولد ومن أوالً؟ ُولد/ت الشقیقات

 
   MM1في الترتیب لرقم ”01“ سّجلي 

 لدتوُ  التي الشقیقة أو أوالً  ُولد الذي للشقیق
 إلى وھكذا یلي، للذي ”02“ وسّجلي أوالً،

 جمیع ترتیب أرقام تسجیل من تنتھي أن
 والشقیقات. األشقاء

  

MM12أّمك وضعتھم الذین الموالید عدد .كم 
 والدتك؟ قبل

  ___ ___ .................................. السابقین الموالید عدد

MM13.في والشقیقات األشقاء أسماء اكتبي MM14  ً  إلى MM15 من األسئلة اسألي .MM1 في ترتیبھم لرقم وفقا
MM27 االستبیان استخدمي وشقیقات، أشقاء 8 من أكثر ھناك كان عمودي).إذا (بشكل مرة كل في واحدة شقیقة أو واحد لشقیق 
 اإلضافي.

 

 ]S1[ 
 أوالً  المولود/ة

]S2[ 
ً  المولود/ة  ثانیا

]S3[ 
ً  المولود/ة  ثالثا

]S4[ 
ً  المولود/ة  رابعا

MM14.الفردیة األسماء انسخي 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ة.الفردی األعمدة في لألشقاء/الشقیقات

MM151 ..... ذكر أنثى؟ أم ذكر )االسم( .ھل 
 2 ..... أنثى

 1 ...... ذكر
 2 ...... أنثى

 1 ...... ذكر
 2 ...... أنثى

 1 ...... ذكر
 2 ......أنثى

MM16قید على )االسم( زال/ت ما .ھل 
 الحیاة؟

 1 ....  نعم
  2 ..... ال..

MM18 
 8أعرف ال

MM28 

 1 .... نعم.
  2 ..... ال..

MM18 
 8أعرف ال

MM28 

 1 ....  نعم
  2 .... ال..

MM18 
 8أعرف ال

MM28 

 1 ....  نعم
  2 .... ال...

MM18 
 8أعرف  ال

MM28 

MM17؟االسم( عمر .كم(  ___  
___  

MM28 

 ___  
___  

MM28 

 ___  
___  

MM28 

 ___  
___  

MM28 

MM18؟االسم( توفي/ت سنة كم .قبل( ___  ___ ___  ___ ___  ___ ___  ___ 

MM19عندما ) اسم( عمر كان .كم 
 ___  ___ ___  ___ ___  ___ ___  ___ توفي/توفیت؟

MM20.من تحققي MM15 : كان ھل 
 ذكر؟ الشقیق

  1 ...... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 ..... ال..

  1 ...... نعم
MM26 

 2 ........  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال

MM21.من تحققي MM19: توفیت ھل 
 عام؟12 سنّ  بلوغھا قبل الشقیقة

  1 ...... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ...... نعم
MM26 

 2 ........  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال

MM22عندما حامالً  )االسم( كانت .ھل 
 توفیت؟

  1 ...... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ...... نعم
MM26 

 2 ........  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال
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MM23وضع أثناء )االسم( توفیت .ھل 
 الحمل؟

  1 ...... نعم
MM28 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 .......  ال

  1 ...... نعم
MM28 

 2 ........  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 .......  ال

MM24خالل )االسم(  توفیت .ھل 
 أو الحمل فترة انتھاء بعد شھرین
 الوالدة؟

 1 ...... نعم
  2 .......  ال

MM26 

 1 ....... نعم
  2 .......  ال

MM26 

 1 ...... نعم
  2 .......  ال

MM26 

 1 ....... نعم
  2 .......  ال

MM26 

MM25الحمل فترة انتھاء من یوم كم .بعد 
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ )؟االسم( توفیت الوالدة أو

MM26بسبب )االسم( توفي/ت .ھل 
 عنف؟ عمل

  1 ...... نعم
MM28 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 .......  ال

  1 ...... نعم
MM28 

 2 ........  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 .......  ال

MM27بسبب )االسم( توفي/ت .ھل 
 ؟ حادث

 1 ...... نعم
 2 .......  ال

 1 ....... نعم
 2 .......  ال

 1 ...... نعم
 2 ........  ال

 1 ....... نعم
 2 .......  ال

MM28.من تحققي MM14: ھناك ھل 
 أصغر؟ شقیق/ة

  1 ............ نعم
]S2[ 

 2...........  ال
 التالي النموذج

  1 ............ نعم
]S3[ 

 2 ..........  ال
 التالي النموذج

  1 ............ نعم
]S4[ 

 2 ..........  ال
 التالي النموذج

  1 ............ نعم
]S5[ 

 2 ..........  ال
 التالي النموذج

 
 

 ]S5[ 
ً  المولود/ة  خامسا

]S6[ 
ً  المولود/ة  سادسا

]S7[ 
ً  المولود/ة  سابعا

]S8[ 
ً  المولود/ة  ثامنا

MM14.الفردیة األسماء انسخي 
 ___________ ___________ ___________ ___________ األعمدة. من عمود كل في لألشقاء/الشقیقات

MM151 ..... ذكر أنثى؟ أم ذكر )االسم( .ھل 
 2 ..... أنثى

 1 ...... ذكر
 2 ...... أنثى

 1 ...... ذكر
 2 ...... أنثى

 1 ...... ذكر
 2 ..... أنثى

MM161 ....  نعم الحیاة؟ قید على )االسم( زال/ت ما .ھل 
  2 .... ال..

MM18 
 8أعرف ال

MM28 

 1 ....  نعم
  2 ..... ال..

MM18 
 8أعرف ال

MM28 

 1 .....  نعم
  2 ..... ال..

MM18 
 8أعرف ال

MM28 

 1 ....  نعم
  2 ..... ال..

MM18 
  8 أعرف ال

MM28 

MM17؟االسم( عمر .كم(  ___  
___  

MM28 

 ___  
___  

MM28 

 ___  
___  

MM28 

 
 ___  ___  

MM28 

MM18؟االسم( توفي/ت سنة كم .قبل( ___  ___ ___  ___ ___  ___ ___  ___ 

MM19عندما )اسم( عمر كان .كم 
 ___  ___ ___  ___ ___  ___ ___  ___ توفي/توفیت؟

MM20.من تحققي MM15: الشقیق كان ھل 
 ذكر؟

  1 ...... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 ..... ال..

  1 ....... نعم
MM26 

 2 ........  ال

  1 .......نعم
MM26 

 2 .......  ال

MM21.من تحققي MM19: الشقیقة توفیت ھل 
 عام؟12 سنّ  بلوغھا قبل

  1 ...... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 ........  ال

  1 .......نعم
MM26 

 2 .......  ال

MM221 ...... نعم توفیت؟ عندما حامالً  )االسم( كانت .ھل  
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 ........  ال

  1 .......نعم
MM26 

 2 .......  ال
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MM231 ...... نعم الحمل؟ وضع أثناء )االسم( توفیت .ھل  
MM28 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 ........  ال

  1 .......نعم
MM28 

 2 .......  ال

MM24بعد شھرین خالل )االسم(  توفیت .ھل 
 الوالدة؟ أو الحمل فترة انتھاء

 1 ...... نعم
  2 .......  ال

MM26 

 1 ....... نعم
  2 .......  ال

MM26 

 1 ....... نعم
  2 ........  ال

MM26 

 1 .......نعم
  2 .......  ال

MM26 

MM25أو الحمل فترة انتھاء من یوم كم .بعد 
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ )؟االسم( توفیت الوالدة

MM261 ...... نعم عنف؟ عمل بسبب )االسم( توفي/ت .ھل  
MM28 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 ........  ال

  1 .......نعم
MM28 

 2 .......  ال

MM271 ...... نعم ؟ حادث بسبب )االسم( توفي/ت .ھل 
 2 .......  ال

 1 ....... نعم
 2 .......  ال

 1 ....... نعم
 2 ........  ال

 1 .......نعم
 2 .......  ال

MM28.من تحققي MM14: شقیق/ة ھناك ھل 
 أصغر؟

  1 ............ نعم
]S6[ 

 2 ...........  ال
 التالي النموذج   

  1 ............ نعم
]S7[ 

 2 ..........  ال
 التالي النموذج

  1 ............. نعم
]S8[ 

 2 ..........  ال
 التالي النموذج

  1 ............ نعم
]S9[ 

  2 .............  ال
  التالي النموذج

 استبیان استخدام تم إذا ھنا حددي    
 إضافي

......................................
 ..................  
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  TA التبغ تعاطي نموذج

TA1. كان ولو حتى السجائر، تدخین جربت أن سبق ھل 
 اثنتین؟ أو واحدة نفخة ذلك

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
2TA6 

TA2. أول كاملة سیجارة دخنت عندما عمرك كان كم 
 حیاتك؟ في مرة

 00 .................... حیاتي في كاملة سیجارة أدخن لم
 

 ___ ___  ......................................... العمر

0TA6
0 

TA3. تدخنین ھل  ً  1 ....................................................... نعم السجائر؟ حالیا
 2 ........................................................  ال

 
2TA6 

TA4. 24 الـ الساعات خالل سیجارة من دخنت كم 
 الماضیة؟

 
 ___ ___ .................................. السجائر عدد

 

TA5. التي األیام عدد ھو ما الماضي، الشھر خالل 
  سجائر؟ فیھا دخنت

 
 األیام. عدد سّجلي أیام، 10 من أقل اإلجابة كانت إذا 
 شھر، من أقل لكن أكثر أو أیام 10 اإلجابة كانت إذا 

 ".10" حول دائرة ضعي
 ضعي تقریباً"، یوم "كل أو یوم" "كل اإلجابة كانت إذا 

 ".30" حول دائرة

 
 0___ .......................................... األیام عدد

 
 10 شھر من أقل لكن أكثر أو أیام 10 اإلجابة كانت إذا

 
ً  یوم كل / یوم كل  30 ............................... تقریبا

 

TA6. یرغ تبغ منتجات أیة تدخین جربت أن لك سبق ھل 
 األرجیلة أو كبیر)، جروت السیجار( مثل السجائر،
 الغلیون أو صغیر) (جروت السیجاریللوس أو (شیشھ)
 (بایب)؟

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 النموذح

 2 التالي

TA7. منتجات أیة استخدمت ھل الماضي، الشھر خالل 
 ؟ التدخین طریق عن تستھلك تبغ

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 النموذح

 2 التالي

TA8. یقطر عن تستھلك التي التبغ منتجات أنواع ھي ما 
 دخنتیھا؟ أو استعملتیھا التي التدخین

 
 ذكر. ما كل حول دائرة ضعي 

 A ................................... كبیر) سیجار(جروت
 B ......................................... األرجیلة(شیشھ)

 C ......................... صغیر) السیجاریللوس(جروت
 D .......................................... (بایب) الغلیون

 
 X _______________التحدید) (یرجى ذلك غیر

 

TA9. التي األیام عدد كم الماضي، الشھر خالل 
 السؤال في المذكورة المنتجات أسماء( فیھا استخدمت

TA8؟( 
 

 األیام. عدد سّجلي أیام، 10 من أقل اإلجابة كانت إذا 
 شھر، من أقل لكن أكثر أو أیام 10 اإلجابة كانت إذا 

 ".10" حول دائرة ضعي
 ضعي تقریباً"، یوم "كل أو یوم" "كل اإلجابة كانت إذا 

 ".30" حول دائرة

 
 0___   ........................................ األیام عدد

 
 10 شھر من أقل لكن أكثر أو أیام 10 اإلجابة كانت إذا

 
ً  یوم كل / یوم كل  30 ............................... تقریبا
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 LS الحیاة في الرضا نموذج

LS1.  ّالسعادة حول البسیطة األسئلة بعض أطرح أن أود 
 الحیاة. في بالرضا والشعور

 
 القول یُمكنك ھل مجتمعة، األشیاء جمیع إلى بالنظر أوالً، 

ً  سعیدة أم جداً، سعیدة بأنك  غیر وال سعیدة ال أنك أم ما، نوعا
ً  سعیدة غیر أم سعیدة،   إطالقاً؟ سعیدة غیر أم ما، نوعا

 
 إجاباتك. في تساعدك قد صوراً  اآلن علیك سأعرض 

 
 رمز. كل مثلھی الذي ما لھا واشرحي البطاقة علیھا أعرضي 

 المستجیبة. تختارھا التي اإلجابة رمز حول دائرة ضعي

 
 
 
 
 
 

 1 ............................................... جداً  سعیدة
ً  سعیدة  2 .......................................... ما نوعا

 3 ............................... سعیدة غیر وال سعیدة ال
ً  سعیدة غیر  4 ..................................... ما نوعا
ً  سعیدة غیر  5 ...................................... إطالقا

 

LS2. السلّم. علیھا المرسوم الصورة أریھا 
 

 درجات على یحتوي الذي السلم ھذا إلى أنظري واآلن، 
 األعلى. في 10 وحتى األسفل في 0 من بدءاً  مرقمة

 
 وأن ك،ل بالنسبة األمثل الحیاة یمثل السلم أعلى أن لنفترض 

 لك. بالنسبة األسوأ الحیاة یمثل السلم أسفل

 

 من المرحلة ھذه في تقفین أنك تشعرین درجة أیة على 
 حیاتك؟

 

 في الدرجة ھي ما األمر: لزم إن أكثر منھا استوضحي 
 شعورك؟ إلى األقرب السلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ___ ___ ........................................ السلم درجة

 

LS3. یمكنك ھل الماضیة، السنة من الفترة نفس مع مقارنة 
 ھاحال على بقیت أم األفضل، نحو تحّسنت حیاتك أن القول

 عام؟ بشكل أسوأ، أصبحت أم تقریباً،

 1 .................................................. تحّسنت
ً  حالھا على بقیت  2 ................................. تقریبا

 3 ........................................... أسوأ أصبحت

 

LS4. حیاتك تصبح أن تتوقعین ھل اآلن، من سنة وبعد 
 شكلب أسوأ، ستصبح أم تقریباً، حالھا على ستبقى أم أفضل،

 عام؟

 1 ........................................... أفضل ستكون
ً  حالھا على ستبقى  2 ................................ تقریبا
 3 ............................................ أسوأ ستكون

 

 

 
 جداً  سعیدة
 

ً  سعیدة  غیر وال سعیدة ال ما نوعا
 سعیدة

ً  سعیدة غیر  ما نوعا
 

 اإلطالق على سعیدة غیر
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 مستوى الحیاة األمثل

 مستوى الحیاة األسوأ
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WM10. والدقائق الساعات الوقت. سّجلي .................. ___ ___ : ___ ___  

WM11. كان أم انفراد على بأكملھا المقابلة إجراء تم ھل 
  منھا؟ جزء أثناء أو المقابلة أثناء متواجد ما شخص ھناك

 1 ................... انفراد على بأكملھا المقابلة إجراء تم نعم،
 

 المقابلة. إجراء أثناء متواجدین أشخاص ھناك كان ال،
 یرجى( _____________________________ 

 2 _____________________________ )التحدید
 

 من جزء إجراء أثناء متواجدین أشخاص ھناك كان ال،
 المقابلة.

 یرجى( _____________________________ 
 3 ____________________________  )التحدید

 

WM12. 1 ......................................................... العربیة االستبیان. لغة 
 2 ............................................ (سوراني) الكردیة
 3 ............................................... (بادیني) الكردیة

 
 

 

WM13. 1 ......................................................... العربیة المقابلة. لغة 
 2 ......................................... (سوراني)... الكردیة
 3 ............................................... (بادیني) الكردیة

 4 ...................................................... التركمانیة
 5 ....................................................... السریانیة

 اجنبیة أخرى لغة
 (یرجى ........................................................... 

 6 ........................................................... التحدید)

 

WM14. 1 ......................................................... العربیة للمستجیبة. األم اللغة 
 2 ......................................... (سوراني)... الكردیة
 3 ............................................... (بادیني) الكردیة

 4 ...................................................... التركمانیة
 5 ....................................................... السریانیة

 اجنبیة أخرى لغة
 (یرجى ........................................................... 

 6 ........................................................... التحدید)

 

WM15. من أجزاء أیة لترجمة مترجمة استخدام تم ھل 
 االستبیان؟ ھذا

 1 ........................................ االستبیان كامل لترجمة نعم،
 2 ................................... االستبیان من أجزاء لترجمة نعم،
 3 .......................................... مترجمة استخدام یتم لم ال،

 



 551صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

WM16. رقم العامودین من تأكدي HL10  و HL20 المعیشیة: األسرة استبیان المعیشیة، األسرة أفراد قائمة في  
 المعیشیة؟ األسرة ھذه ضمن یعیش سنوات 4 - 0 بین عمره یتراوح طفل ألي رعایة مانحة أو أم المستجیبة ھل 

 
   نعم  السؤال إلى انتقلي WM17 إلى انتقلي ثم ومن ".01" حول دائرة وضعي المرأة معلومات لوحة في  
 المستجیبة.  ھذه مع المقابلة وابدئي الطفل ھذال الستیفائھ الخامسة سنّ  دون األطفال استبیان  
   ال  من تحققيHH26 -HH27  سنة 17 - 5 بین عمره یتراوح طفل یوجد ھل المعیشیة: األسرة استبیان في 
 الستیفاء اختیاره تم

 سنة؟ 17 - 5 بین أعمارھم تتراوح الذین األطفال استبیان                     
 

                       نعم  رقم العمود من تحققي HL20 استبیان المعیشیة، أفراداألسرة قائمة في 
 الستیفاء اختیاره تم الذي للطفل رعایة مانحة أو أم المستجیبة ھل األسرة:                              

 المعیشیة؟ األسرة ھذه في سنة 17 - 5 بین أعمارھم تتراوح الذین األطفال استبیان                     
 

      نعم  السؤال إلى انتقلي WM17 01" حول دائرة وضعي المرأة معلومات لوحة في."  
 سنة 17 - 5 بین أعمارھم تتراوح الذین األطفال استبیان إلى انتقلي ذلك بعد                                                               

 و الطفل لھذا الستیفائھ
 المستجیبة. ھذه مع المقابلة ابدئي                                                               

      ال     السؤال إلى انتقلي WM17 حول دائرة وضعي المرأة معلومات لوحة في 
 أنھي ذلك وبعد ".01"

  تحققي تعاونھا. على بشكرھا المستجیبة ھذه مع المقابلة                                                               
 المعیشیة. األسرة ھذه في االستكمال إلى بحاجة استبیانات ھناك كان ما إذا                                                               

 
    ال      السؤال إلى انتقلي WM17 حول دائرة وضعي المرأة معلومات لوحة في 

 أنھي ذلك وبعد ".01"
 تحققي تعاونھا. على بشكرھا المستجیبة ھذه مع المقابلة                                                               

 المعیشیة. األسرة ھذه في االستكمال إلى بحاجة استبیانات ھناك كان ما إذا                                           
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 الباحث(ة) مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ة)المشرف( مالحظات
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 نموذج استب�ان األطفال دون سّن الخامسة 5.4

 

 استبیان لألطفال دون سّن الخامسة
  2018 - العراق

 

 

 UF الخامسة سنّ  دون األطفال معلومات لوحة

UF1. العنقود: رقم ____ ____ ____ ____ UF2. المعیشیة: األسرة رقم                               ____ 
____ 

UF3. السطر: ورقم الطفل(ة) اسم 
 

 ____ ____ ________________________االسم

UF4. السطر: ورقم الرعایة مانحة / األم اسم 
 

 ____ ____  _______________________ االسم

UF5. المیداني (ة) الباحث ورقم اسم : 
 

 ____ _____  ______________________االسم

UF6. المیداني  المشرف(ة) ورقم اسم : 
 

 ____   ___________________________ االسم

UF7. المقابلة: سنة / شھر / یوم 
2   0   1  ___/___ ___ /___ ___   

UF8. سّجلي 
 الوقت:

 ساعة: دقائق:

__ __ __ __ 

 

 :المعیشیة األسرة استبیان في األسرة أفراد قائمة من HL6 السؤال في المستجیبة عمر من تأكدي

 أو HH33( المقابلة إجراء على األسرة في البالغین أحد من موافقة على الحصول تم أنھ من تحققي سنة، 17و 15 بین یتراوح العمر كان إذا
HH39( الضروري غیر من ذلك أن أم )HL20 = 90.( عدم یجب علیھا، الحصول یتم ولم موافقة على للحصول ضرورة ھناك كان إذا 

 األقل. على سنة 15 المستجیبة عمر یكون أن یجب .UF17 السؤال في "06الرمز" حول دائرة وضع ویجب المقابلة إجراء

UF9.ة:المعیشی األسرة ھذه في المنجزة االستبیانات من تأكدي 
 ھذه مع مقابلة بإجراء فریقك من خرآ فرد أو أنت قمت ھل

 آخر؟ الستبیان المستجیبة

 1 ....................... مقابلتھا سبقت نعم،
 2 ............................. مقابلة أول ال،

 

UF10B
1 

UF10A
2 

UF10A. ،ًالمركزي الجھاز من نحن ).اسمك( اسمي مرحبا 
 األطفال وضع حول مسح بتنفیذ ونقوم  الصحة ووزارة لالحصاء
 اسم( وسالمة صحة حول معك التحدث أودّ  واألسر. والعائالت

 علیھا نحصل التي المعلومات جمیع وستبقى ).UF3 في الطفل
 سؤال عن اإلجابة عدم اخترت وإذا الھویة. ومجھولة للغایة سّریة

 البدء يیمكنن ھل بذلك. إخبارنا یرجى المقابلة، بإیقاف رغبت أو ما
 اآلن؟

UF10B. ،الطفل اسم( وسالمة صحة حول معك التحدث أودّ  واآلن 
 المعلومات جمیع أن لك نؤكد أخرى، ومرة .أكبر بتفصیل )UF3 في

 رتاخت وإذا الھویة. ومجھولة للغایة سّریة ستبقى علیھا نحصل التي
 إخبارنا یرجى المقابلة، بإیقاف رغبت أو ما سؤال عن اإلجابة عدم

 اآلن؟ البدء یمكنني ھل بذلك.

 1 ..................................................................... نعم
 2 ............................................................ لأیس لم ال/

1 الخامسة سنّ  دون األطفال معلومات نموذج 
2UF17 
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UF17. الخامسة سنّ  دون لألطفال المقابلة نتیجة 

 
 الرعایة. األم/مانحة إلى تشیر الرموز 
 المشرف/ة. مع استكمالھا یتم لم نتیجة أیة بمناقشة قومي 

 01 ....................................................... المقابلة أُنجزت
 02 ..................................................... المنزل في لیست

 03 ....................................................... المقابلة رفضت
 04 .................................................... جزئي بشكل أُنجزت
 المقابلة اجراء على قادرة غیر

 یرجى( __________________________________ 
 05 _________________________________ )التحدید

 
 األم/ لھذه البالغین أحد من موافقة على الحصول یتم لم
17  عمرھا التي الرعایة مانحة ........................................ 
 06 ................................................................سنة - 15

 
 96 ______________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

 UB الخامسة سنّ  دون األطفال معلومات

UB0. لو یمكنك ھل المقابلة، أبدأ أن قبل 
 وبطاقة )االسم( میالد شھادة إحضار سمحت

 سجل أي أو بھ/بھا الخاصة التلقیح كارت أو
 سوف خاص؟ رعایة مقدم من آخر تطعیمات

 الوثائق. تلك على االطالع إلى أحتاج

  

UB1. ؟االسم( ُولد/ت وسنة وشھر یوم أي في( 
 

 أكثر: استوضحي 
 میالده/ھا؟ تاریخ ھو ما 

 

 تاریخ تعرف الرعایة األم/مانحة كانت إذا 
ً  سّجلي بالضبط، المیالد  خالف الیوم؛ أیضا

 للیوم. "98" حول دائرة ضعي ذلك
 

 ة.السن و الشھر تسجیل یجب األحوال كل في 

 
 المیالد تاریخ

 الیوم ............................................................... 
 .............................................................. __ __ 

 
الیوم أعرف ال .................................................... 

 ................................................................... 98 
 

الشھر .............................................................. 
 .............................................................. __ __ 

 
السنة ............................................................... 

 .................................................... __  1    0   2 

 

UB2. ؟االسم( عمر كم( 
 

 أكثر: استوضحي 
 میالد عید آخر في )االسم( عمر كان كم 

 لھ/لھا؟

 
 الكاملة. بالسنوات العمر سّجلي 

 
 سّجلي واحدة، سنة من أقل العمر كان إذا 

"0." 
 

 و UB1 سؤالي على اإلجابات كانت إذا 
UB2 أكثر استوضحي متوافقة، غیر 

 وصححیھا.

 
 __ .................................... الكاملة) (بالسنوات العمر

 

UB3. من تحققي UB2: 1............................................... 2 أو 1 ،0 العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2............................................ سنوات 4 أو 3العمر

1UB9 
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UB4. المستجیبة سطر رقم من تحققي 
)UF4( األسرة الستبیان والمستجیب/ة 

 ):HH47( المعیشیة

 UF4 = HH47 ..................... 1 نفسھا، ھي المستجیبة
 UF4 ≠ HH47 .............. 2 نفسھا، ھي لیست المستجیبة

 
2UB6 

UB5. من تحققي ED10 نموذج في 
 لھ المعیشیة: األسرة استبیان في التعلیم

 لطفولةل تعلیمي ببرنامج الطفل/ة یلتحق/تلتحق
 2017/2018 الحالیة السنة في المبكرة

 ED10 = 0 ............................................. 1 نعم،
 2 ..................................... فارغ أو ED10 ≠ 0 ال،

UB8B
1 

2UB9 

UB6. بأي )االسم( التحق/ت أن سبق ھل 
 نمیةت برامج المبكرة، للطفولة تعلیمي برنامج
 ؟   االطفال ریاض وفي الحضانة في الطفولة

 1............................................................... نعم
 2................................................................  ال

 
2UB9 

UB7. األوقات من وقت أي في التحق/ت ھل 
 البرامج( بـ 2017 لسنة العاشر الشھر منذ

 )؟UB6 في المذكورة

 1............................................................... نعم
 2................................................................  ال

UB8A
1 

2UB9 

UB8A. البرامج( بـ حالیا یلتحق/تلتحق ھل 
 )؟UB6 في المذكورة

 
UB8B. التحق/ت )االسم( أن ذكرت لقد 

 ذهھ خالل المبكرة للطفولة تعلیمي ببرنامج
ً  ملتحق/ة ھو/ھي ھل الدراسیة. السنة  حالیا
 البرنامج؟ بھذا

 
 

 1............................................................... نعم
 2................................................................  ال

 

UB9. تأمین أي )السما( تحصل یحصل/ ھل 
 المجانیة؟ الصحیة الخدمات عدا ( صحي

 1 .............................................................. نعم
 2 ...............................................................  ال

 
2النموذ

 التالي ج

UB10. یحصل الذي الصحي التأمین نوع ما / 
 ؟السم ا علیھ تحصل

 
 ذُكر. ما كل سّجلي 

 A .. مجتمعیة لمؤسسة مشتركة/ صحیة لمؤسسة صحي تأمین
 B ........................... العمل جھة خالل من صحي تأمین

 C ............................................ االجتماعي الضمان
 D ..................................... تجاري آخر صحي تأمین

 
 X __________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
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 BR الوالدة تسجیل نموذج

BR1. شھادة )االسم( لدى یوجد ھل 
 میالد؟

 
 اسألیھا: نعم، الجواب كان إذا 
 لو رؤیتھا یمكنني ھل  

 سمحت؟

 1 ............................................... رؤیتھا تمت نعم،
 

 2 .............................................. رؤیتھا تتم لم نعم،
 

 3 ...............................................................  ال
 

 8 ........................................................ أعرف ال

1 النموذج 
 التالي
 
2 النموذج 

 التالي

BR2. في  )االسم( والدة تسجیل تم ھل 
 والوفیات؟ الوالدات تسجیل مكاتب

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ........................................................ أعرف ال

1 النموذج 
 التالي

BR3. تسجیل یمكن كیف تعرفین ھل 
 )؟االسم( والدة

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال
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 EC المبكرة الطفولة تنمیة برامج نموذج

EC1. : المصورة الكتب أو األطفال كتب عدد كم 
 )؟االسم( لـ مخصصة وھي لدیك التي

 00 ............................................... كتب أي یوجد ال
 

 0 __ ........................................... األطفال كتب عدد
 

 10 ...........................................  أكثر أو كتب عشرة

 

EC2. التي األشیاء حول المزید بمعرفة مھتمة انني 
 في تكون / یكون عندما )االسم( بھا یلعب/تلعب

 المنزل.
 

 باستخدام: یلعب/تلعب ھل 
 

 ]A[ السیارات أو الدمى مثل الصنع منزلیة ألعاب 
 المنزل؟ في تُصنع أخرى ألعاب أیة أو

 
 ]B[ مصنّعة؟ ألعاب أو متجر من ألعاب 

 
 ]C[ أو المنزلیة األواني كاألوعیة، منزلیة، أشیاء 

 أو العصي، مثل المنزل خارج علیھا یُعثر أشیاء
 أو الحیوانات ھیاكل أو الحجارة، أو الحصى،

 األشجار؟ أوراق

 
 
 

 أعرف ال   ال   نعم
 

8      الصنع.................................... منزلیة ألعاب
1     2 

 
 

 8      2      1 ................................ المتجر من ألعاب
 

 8      2      1 .....  المنزل خارج من أشیاء أو منزلیة أشیاء

 

EC3. یضطر  ً  رعایة یتولون الذین الكبار أحیانا
 غسل أو للتسّوق المنزل مغادرة إلى األطفال
 لترك ویضطرون آخر سبب ألي أو المالبس
 الصغار. األطفال

 
 التي األیام عدد ھو ما الماضي، األسبوع خالل 

 ):االسم( فیھا تُرك/ت
 

 ]A[ واحدة؟ ساعة من ألكثر لوحده/ھا 
 
 

 ]B[ طفل/ة أي وأعني آخر، طفل رعایة في 
 ساعة من ألكثر سنوات،10 من أقل عمره/ھا
 واحدة؟

 

 كانت إذا "و0" سّجلي یوم"، "وال اإلجابة كانت إذا 
 ".8" سّجلي أعرف"، "ال اإلجابة

 
 
 
 
 
 

  وحده/ھا الطفل/ة تُرك/ت التي األیام عدد
 __ ......................................... واحدة ساعة من ألكثر

 
 رعایة في الطفل/ة تُرك/ت التي األیام عدد

 آخر/أخرى طفل/ة ................................................. 
 ساعة من ألكثر .................................................... 

 __ .............................................................. واحدة

 

EC4. من تحققي UB2: 1 ..................................................... 1أو 0 العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2 ..................................... سنوات 4 أو 3 أو 2 العمر

1 
 النموذج

 التالي
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EC5. أنت شاركت ھل الماضیة، الثالثة األیام خالل 
 سنة 15 یبلغون ممن أسرتك أفراد أحد شارك أو

 مع التالیة األنشطة من أي في أكثر أو العمر من
 ):االسم(

 
  اسألیھا: نعم، الجواب كان إذا 
 )؟االسم( مع النشاط ھذا في شارك من 

 
 الطفل مع شارك/ت قد بالتبني األب/األم كان إذا 

 ترمیزه/ھا وجب األسرة، في یعیش/تعیش وھو/ھي
  .كأب/كأم

 ینطبق. ما كل حول دائرة ضعي 
 

 أحد شارك إذا أحد" "ال حول دائرة وضع یمكن ال 
 مع نشاط في أكثر أو سنة 15 یبلغ ممن األسرة أفراد

 الطفل/ة

  

 أم 
أ
 ب

شخ
 آخر ص

 ال
 أحد

 ]A[ كتب مشاھدة أو الكتب قراءة 
 A B X Y الكتب قراءة )؟االسم( مع مصورة  

 ]B[ القصص روایة )؟االسم( لـ القصص روایة A B X Y 

 ]C[ االسم( مع أو لـ الغناء،( 
 (اھازیج)؟ التھویدات ذلك في بما  

 A B X Y األغاني غناء

 ]D[ للخارج أخذه/ھا المنزل؟ خارج للتنّزه )االسم( أخذ 
 A B X Y للتنّزه

 ]E[ معھ/ھا اللعب )؟االسم( مع اللعب A B X Y 

 ]F[ األشیاء رسم أو العدّ  أو األشیاء تسمیّة 
 )؟االسم( مع أو لـ  
 

 A B X Y األشیاء تسمیّة

EC5G. من تحققي UB2: 1 ............................................................ 2العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2 ............................................ سنوات 4 أو 3 العمر

1 
 النموذج

 التالي

EC6.  ّصحة عن األسئلة بعض علیك أطرح أن أود 
 في األطفال بین تفاوت ھناك ).االسم( نمو وتطور
 بعض المثال، سبیل على والتعلّم. النمو تطور

 ذهھ وتتعلق غیرھم. قبل بالمشي یبدؤون األطفال
 ).االسم( نمو تطور من جوانب بعدة األسئلة

 
 أحرف عشرة على التعرف )االسم( بإمكان ھل 

 تسمیتھا؟ او األٌقل على أبجدیة

 
 
 
 
 

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC7. بسیطة كلمات أربع قراءة )االسم( بإمكان ھل 
 األقل؟ على وشائعة

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC8. تمیز ویمیز/ اسماء )االسم( یعرف/تعرف ھل 
 ؟10 إلى 1 من األعداد جمیع رموز

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 



 559صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

EC9. من صغیر جسم التقاط )االسم( بإمكان ھل 
 رالحج أو كالعصا اصبعین، باستخدام األرض على

 الحصاة؟ او

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC10. االسم( یعاني/تعاني ھل(  ً  المرض من أحیانا
 اللعب؟ تستطیع یستطیع/ ال بحیث الشدید

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC11. اإلرشادات اتباع )االسم( بإمكان ھل 
 حیح؟ص بشكل ما بشيء القیام كیفیة حول البسیطة

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC12. بشيء بالقیام )االسم( تُكلّف یكلّف/ عندما 
 باستقاللیة؟ بھ القیام یمكنھ/یمكنھا ھل ما،

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC13. سماال( (تنسجم) تتأقلم (ینسجم)/ یتأقلم ھل( 
 اآلخرین؟ األطفال مع ینبغي كما

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC14. أو عضّ  أو بركل )االسم( تقوم یقوم/ ھل 
 الكبار؟ أو اآلخرین األطفال ضرب

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC15. بسھولة؟ )االسم( انتباه یتشتت ھل 

 

 

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال
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 UCD الطفل سلوك ضبط نموذج

UCD1. من تحققي UB2: 1 ...................................................... 0 العمر الطفل/ة؟ عمر 
 

 2 .................................... 4 أو 3  ،2 ،1   العمر

1 
 النموذج

 التالي

UCD2. فالاألط لتھذیب معینة أسالیب الكبار یستخدم 
 سلوكیة مشكلة لمعالجة أو األمثل السلوك وتعلیمھم

 المستخدمة. الطرق من الئحة علیك سأقرأ لدیھم.
 أي أو أنت استخدمت كنت ما إذا تخبریني أن وأرجو
 )االسم( مع الطریقة ھذه أسرتك في آخر بالغ شخص
 .الماضي الشھر خالل

 
 ]A[ أشیاء أو امتیازات من )االسم( حرمان 

 بمغادرة لھ/لھا السماح عدم أو بھا یرغب/ترغب
  المنزل.

 
 ]B[ سلوكھ/ھا كان لماذا )االسم(لــ التفسیر/الشرح 

 خطأ.
 

 ]C[ .ھّزه/ھّزھا 
 

 ]D[ علیھ/علیھاً. الزعیق أو علیھ/علیھا الصراخ 
 

  [E]  لیفعلھ/تفعلھ. آخر شيء إعطاؤه/ھا 
 

 ]F[ بالید. المؤخرة على ضربھ/ضربھا 
 

 ]G[ من آخر مكان أو المؤخرة على ضربھ/ضربھا 
 وأ العصا أو الشعر فرشاة أو كالحزام ما بشيء الجسم

 آخر. صلب شيء أي باستخدام
 

 ]H[ صفة بأیة أو الكسول/ة أو بالغبي/ة مناداتھ/ھا 
 القبیل. ھذا من أخرى

 
 ]I[ أو الرأس أو الوجھ على صفعھ/ھا أو ضربھ/ھا 

 األذنین.
 

 ]J[ األرجل. أو الذراع أو الید على ضربھ/ھا 
 

 ]K[ ضربھ/ضربھا  ً ً  ضربا  وتكراراً  مراراً  مبرحا
 ممكن. قدر بأقصى

 
 
 
 
 
 

 ال   نعم  
 

 2    1 .................................... االمتیازات من الحرمان
 

 
 2    1 ...................................... الخاطئ السلوك تفسیر

 

 2    1 ................................................... ھّزه/ھّزھا
 

 2    1 ................................  الصیاح الزعیق، الصراخ،
 

 2    1 ....................... لتفعلھ / لیفعلھ آخر شيء إعطاؤه/ھا
 

 2    1 ........................  بالید المؤخرة على ضربھ/ضربھا
 

  العصا أو الشعر فرشاة أو بالحزام ضربھ/ضربھا
 2    1 ......................................... صلب آخر شيء أو

 
 

 2    1 .....  أخرى صفة أیة أو الكسول/ة أو بالغبي/ة مناداتھ/ھا
 
 

  أو الوجھ على الصفع / الضرب
 2    1 .....................................  األذنین أو الرأس على

 
 2    1 ................  األرجل أو الذراع أو الید على ضربھ/ھا

 
ً  ضربھ/ھا ً  ضربا   مراراً  مبرحا
 2    1 ................................. ممكن قدر بأقصى وتكراراً 

 

UCD4. من  تحققي UF4ھذه أجابت أن سبقت :ھل 
  FCD5  أو UCD5( التالي السؤال على المستجیبة

 آخر؟ لطفل ))17-5 االطفال استبیان (في

 1 ................................................................. نعم
 

 2 ..................................................................  ال
 

1 
 النموذج

 التالي

UCD5. الطفل/ة معاقبة یجب أنھ تعتقدین ھل  ً  جسدیا
 كما تھذیبھ/ھا أو تربیتھ/ھا أو تنشئتھ/ھا أجل من

 ینبغي؟

 1 ................................................................. نعم
 2 ..................................................................  ال

 
 8 ............................................... رأي ال / أعرف ال
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 الوظیفیة القدرات نموذج
  للطفل

 UCF 

UCF1. من تحققي UB2: 
 الطفل/ة؟ عمر

 1 ..................................................... سنة 1 أو 0العمر
 

 2 .................................................... 4 أو 3 ،2  العمر

1 النموذج 
 التالي

UCF2.  ّعلیك أطرح أن أود 
 حول األسئلة بعض

 ایواجھھ قد التي الصعوبات
 ).االسم( اجھھاتو /

 )االسم( یضع/تضع ھل 
  طبیة؟ نظارات

 1 ..................................................................... نعم
 2 ......................................................................  ال

 

UCF3. ھل 
 )االسم( یستخدم/تستخدم

 سمعي؟ معین

 1 ..................................................................... نعم
 2 ......................................................................  ال

 

UCF4. ھل 
 )االسم( یستخدم/تستخدم

 یتلقى/تتلقى أو معدات أي
 للمشي؟ مساعدة

 1 ..................................................................... نعم
 2 ......................................................................  ال

 

UCF5. التالیة األسئلة في، 
 عنھا اإلجابة منك سأطلب

 من واحدة تحدید خالل من
 لكل المحتملة. اإلجابات

 أن القول یمكنك ھل سؤال
 یواجھ/ ال )1 ):االسم(

 )2 أم صعوبة، أیة تواجھ
 بعض یواجھ/تواجھ

 )3 أم الصعوبة،
 من كثیر یواجھ/تواجھ

 أنھ/أنھا )4 أم الصعوبة،
 القیام على قادر/ة غیر

 نھائیاً. بالنشاط
 

 الفئات كّرري 
 األسئلة توجیھ أثناء

 استخدام عدم عند الفردیة
 ة:إجاب فئة أیة المستجیبة

 المحتملة اإلجابات تذّكري، 
 یمكنك ھل ھي: األربع
 ال )1 ):االسم( أن القول

 صعوبة، أیة تواجھ یواجھ/
 بعض یواجھ/تواجھ )2 أم

 )3 أم الصعوبة،
 من كثیر یواجھ/تواجھ

 أنھ/أنھا )4 أم الصعوبة،
 القیام على قادر/ة غیر

 نھائیاً؟ بالنشاط

  

UCF6. من تحققي 
UCF2: یضع/ الطفل/ة 

 ؟ طبیة نظارات تضع

 UCF2 = 1 ................................................... 1 نعم،
 UCF2 = 2 ..................................................... 2 ال،

1UCF7A 
2UCF7B 



 562صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

UCF7A. وضعھ/ھا أثناء 
 ھل ، الطبیة للنظارات

 )اسم( تواجھ یواجھ/
 الرؤیة؟ في صعوبة

 
UCF7B. یواجھ/تواجھ ھل 

 في صعوبة )االسم(
 الرؤیة؟

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  الرؤیة یستطیع/تستطیع ال  4 ..................................... نھائیا

 

UCF8. من تحققي 
UCF3: الطفل/ة 

 معین یستخدم/تستخدم
 سمعي؟

 UCF3 = 1 ................................................... 1 نعم،
 UCF3 = 2 ..................................................... 2 ال،

1UCF9A 
2UCF9B 

UCF9A. استخدام عند 
 (المعینات السمعي المعین

 ھل ، السمعیة)
 )االسم( یواجھ/تواجھ

 سماع في صعوبة
 كأصوات األصوات

 الموسیقى؟ أو الناس
 

UCF9B. یواجھ/تواجھ ھل 
 سماع في صعوبة )االسم(

 الناس كأصوات األصوات
 الموسیقى؟ أو

 
 1 ...................................... صعوبة أي أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  السمع یستطیع/تستطیع ال  4 ...................................... نھائیا

 

UCF10. من تحققي 
UCF4: ھل 

 الطفل/ة یستخدم/تستخدم
 یساعده/یساعدھا جھاز
 أو المشي على

 على یحصل/تحصل
 للمشي؟ مساندة

 UCF4= 1 .................................................... 1 نعم،
 UCF4 = 2 ..................................................... 2 ال،

1UCF11 
2UCF13 

UCF11. دون 
 لجھاز استخدامھ/ھا

 على یساعده/تساعدھا
 دون أو المشي

 على حصولھ/حصولھا
 ھل المشي، في مساندة

 )االسم( یواجھ/تواجھ
 المشي؟ في صعوبة

 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..................................... نھائیا

 

UCF12. باستخدامھ/ھا 
 یساعده/تساعدھا لجھاز
 بحصولھ/ھا أو المشي على
 المشي، في مساندة على
 )االسم( یواجھ/تواجھ ھل

 المشي؟ في صعوبة

 1 ...................................... صعوبة أي أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..................................... نھائیا

1UCF14  
2UCF14 
3UCF14 
4UCF14 

UCF13. باألطفال مقارنة 
 ھل ، عمره/عمرھا مثل في

 )االسم( یواجھ/تواجھ
 المشي؟ في صعوبة

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..................................... نھائیا
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UCF14. باألطفال مقارنة 
 ھل ، عمره/عمرھا مثل في

 )االسم( یواجھ/تواجھ
 ءاألشیا التقاط في صعوبة

 بیده/ھا؟ الصغیرة

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  األشیاء التقاط یستطیع/تستطیع ال  4 ............................. نھائیا

 

UCF15. یواجھ/تواجھ ھل 
  فھمك؟ في صعوبة )االسم(

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  فھمي یستطیع/تستطیع ال  4 ...................................... نھائیا

 

UCF16. عندما 
 )،االسم( یتحدث/تتحدث

 في صعوبة تواجھین ھل
  فھمھ/فھمھا؟

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  فھمھ/فھمھا أستطیع ال  4 ......................................... نھائیا

 

UCF17. باألطفال مقارنة 
 ھل ، عمره/عمرھا مثل في

 )االسم( یواجھ/تواجھ
 األشیاء؟ تعلّم في صعوبة

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  األشیاء تعلم یستطیع/تستطیع ال  4 ............................... نھائیا

 

UCF18. باألطفال مقارنة 
 ھل ، عمره/عمرھا مثل في

 )االسم( یواجھ/تواجھ
 اللعب؟ في صعوبة

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  اللعب یستطیع/تستطیع ال  4 ...................................... نھائیا

 

UCF19. التالي للسؤال 
 في مختلفة خیارات خمسة

 ھذه علیك سأقرأ اإلجابات.
 طرح بعد الخیارات
 السؤال.

 
 مثل في باألطفال مقارنة 

 مدى ما ، عمره/عمرھا
 عضّ  أو بركل )االسم( قیام
 اآلخرین األطفال ضرب أو
  الكبار؟ أو

 
 أنھ/أنھا: القول یمكنك ھل 

 أو اً،نھائی ذلك یفعل/تفعل ال
 نم أقل بدرجة یفعلھ/تفعلھ

 بنفس أم اآلخرین، األطفال
 أكثر أم أكثر، أم الدرجة،
 بكثیر؟

 
 
 
 
 

ً  ذلك یفعل/تفعل ال  1 .............................................. نھائیا
 2 ............................................................. أقل بدرجة
 3 .......................................................... الدرجة بنفس
 4 .................................................................... أكثر
 5 ............................................................. بكثیر أكثر
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 BD التغذوي والتنوع الثدي من الرضاعة نموذج

BD1. من تحققي UB2: الطفل/ة؟ عمر 
 . سنة من اقل شھر)11( )0العمر(
 سنتین. من اقل ) شھر 23( )1العمر(
 سنوات. ثالث من اقل ) شھر 35( )2العمر(

 1 ......................................................... 2 أو 1 ،0العمر
 2 ..................................................... سنوات 4 أو 3العمر

 
2 

 النموذج
 التالي

BD2. االسم( إرضاع تم أن سبق ھل( 
 ؟رضاعة من الثدي

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال
 8 ....................................................................... أعرف ال

 
2BD3A 
8BD3A 

BD3. یتلقى )االسم( زال/ت ما ھل / 
 الثدي؟ من رضاعة تتلقى

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال
 8 ....................................................................... أعرف ال

 

BD3A. من تحققي UB2: عمر 
 الطفل/ة؟

 . سنة من اقل شھر)11( )0العمر(
 سنتین. من اقل ) شھر 23( )1العمر(

 

 1 ................................................................... 1 او 0العمر
 2 ................................................................ سنوات 2العمر

 

2 النموذج 
 التالي

BD4. شيء أي )االسم( شرب/شربت ھل 
 النھار خالل أمس یوم  من القنینة بالحلمة

 اللیل؟ أو

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال
 8 ....................................................................... أعرف ال

 

BD5. محلول )االسم( شربت شرب/ ھل 
 الفم طریق عنORS  الجفاف معالجة

 اللیل؟ أو النھار خالل أمس یوم

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال
 8 ....................................................................... أعرف ال

 

BD6. االسم( تناول/ت أو شرب/ت ھل( 
 أو الفیتامینات من غذائیة مكمالت
 یوم أدویة أیة تناول/تناولت أو المعادن،

 اللیل؟ أو النھار خالل أمس

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال
 8 ....................................................................... أعرف ال

 

BD7. جمیع عن أسألك أن اآلن أود 
 یكون/تكون التي األخرى السوائل

 أمس یوم تناولھا/تناولتھا قد )االسم(
 اللیل. أو النھار خالل

 
 المستھلكة السوائل حتى إدراج یرجى 

 المنزل. خارج
 

 )السائل اسم( )االسم( شربت شرب/ ھل 
 اللیل: أو النھار خالل أمس یوم

  

 أعرف ال ال نعم 
 

 ]A[ 8 2 1 خالصة میاه خالصة؟ میاه  

 ]B[ مشروبات أو عصیرطیعي 
 عصائر؟

  8 2 1 عصائر مشروبات أو طبیعي عصیر

 ]C[ اطعمة دون (من المرق / شوربة 
 صلبة)؟

 اطعمة دون (من مرق شوربة/
 صلبة)

1 2 8  

 ]D[ بالرّضع(تركیبة) خاص حلیب (تركیبة) بالرّضع، خاص حلیب 
1 
 

2 
BD7[E] 

8 
BD7[E] 

 

 ]D1[ شرب/شربت التي المرات عدد كم 
 بالرّضع؟ خاص حلیب )االسم( فیھا

 أو مرات 7 اإلجابة كانت إذا  
 ".7" سّجلي أكثر،

 معروفة، غیر اإلجابة كانت إذا  
 ".8" سّجلي

 المرات عدد
 __...................................................... بالرّضع خاص حلیب 
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 ]E[ الحلیب مثل حیوانات حلیب 
 مسحوق  أو المعلّب أو الطازج
 الحلیب؟

 1 حلیب
 

2 
BD7[X] 

8 
BD7[X] 

 

 ]E1[ شرب/شربت التي المرات عدد كم 
 حیوانات؟ حلیب )االسم( فیھا

 أو مرات 7 اإلجابة كانت إذا  
  ."7" سّجلي أكثر،

 معروفة، غیر اإلجابة كانت إذا  
 ".8" سّجلي

 __ ........................................................... حلیب المرات عدد

 

 ]X[ أخرى سوائل أخرى؟ سوائل أیة 
1 2 

BD8 
8 

BD8 
 

 ]X1[ األخرى السوائل جمیع سّجلي 
 المذكورة.

   ________________________________ )التحدید یرجى(

BD8. األطعمة حتى إدراج یرجى واللیل. النھار خالل أمس یوم )االسم( تناولھ/تناولتھ ما جمیع عن أسألك أن أود واآلن 
 المنزل. خارج المستھلكة

 الوقت؟ ذلك في شيء أي تناول/ت ھل باألمس. )االسم( استیقظ/ت عندما -
 يأ أكثر: استوضحي الوقت. ذلك في )االسم( أكلھ/أكلتھ ما جمیع عن أخبریني سمحت لو اسألیھا: نعم، الجواب كان إذا 

 آخر؟ شيء
 أدناه. األطعمة مجموعات باستخدام األجوبة سّجلي 
 الوقت؟ ذلك في شيء أي تناول/ت ھل ذلك؟ بعد )االسم( فعل/ت ماذا -
 إلى خلد/ت الطفل/ة أن المستجیبة تخبرك أن إلى األطعمة، مجموعات في األجوبة تسجیل مع األسئلة، ھذه تسلسل كرري 

 التالي. الیوم صباح حتى النوم

 

 ذكرھا یتم لم أطعمة مجموعة لكل وبالنسبة
 أعاله، األسئلة تسلسل استكمال بعد

 اسألیھا:
 بنود( )االسم( تناول/ت ھل للتأكد، فقط 

 النھار خالل أمس یوم )األطعمة مجموعة
 اللیل أو

 

 أعرف ال ال نعم

 

 ]A[ حلیب من مصنوع خاثر لبن 
 الحیوانات؟

 لبن رصد یجب أنھ الحظي            
 السؤال في      للشرب السائل/المعد الخاثر

BD7[X] or BD7[E] على ،اعتمادا 
 .الحلیب محتوى

 خاثر لبن
1 
 

2 
BD8[B] 

8 
BD8[B] 

 

 ]A1[ تناول/ت التي المرات عدد كم 
 الخاثر؟ لبن )االسم( فیھا

 أو مرات 7 اإلجابة كانت إذا  
 ".7" سّجلي أكثر،

 معروفة، غیر اإلجابة كانت إذا  
 ".8" سّجلي

 فیھا تناول/ت التي المرات عدد
 __.................................................................... خاثر لبن 

 

 ]B[ المّدعم األطفال غذاء 
 مشترى  لالستعمال جاھز أطفال غذاء أي

 مدعم انھ على التجاریة االسواق من
 جیوبر أو السیریالك  مثل بالمقویات،

 8 2 1 المّدعم األطفال غذاء

 

 ]C[ الحبوب من المصنوعة األطعمة 
 ، المعكرونة،الھریسة األرز، الخبز،

 بالطاقة)؟ (الغنیة أطعمة أي أو العصیدة
 8 2 1 الحبوب من المصنوعة األطعمة
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 ]D[ ،القرع الجزر، الیقطین 
 البطاطا أو الجزر أو القرع أو الیقطین

 ةبرتقالی أو الصفراء الحشوة ذات الحلوة
 او االصفر اللون ذات اللون(اغذیة

 لذيا بالكاروتین الغنیة الغامق البرتقالي
 )؟ الجسم ینفع

 8 2 1 إلخ. القرع، الجزر، الیقطین،

 

 ]E[ الجذور من المصنوعة األطعمة 
 أي او والشوندر، الشلغم العادیة، البطاطا

 ؟ الجذور من مصنوعة أخرى أطعمة
 8 2 1 الجذور من المصنوعة األطعمة

 

 ]F[ خضراء ورقیة خضار 
 (الغنیة خضراء ورقیة خضار أیة

 یتامینف مثل الجسم ینفع الذي بالكاروتین
A معدنوس ، السبانخ )مثل والحدید ، 

 ، كرفس ، لھانة ، سلق ، ریحان نعناع
 ؟  ....الخ  كراث

 8 2 1 خضراء ورقیة خضار

 

 ]G[ الناضجة البابایا الناضجة، المانجو 
 ینفع الذي بالكاروتین غنیة فواكھ ایة 

 اللون ذات  A فیتامین مثل الجسم
 ، ،المشمش المانجو الغامق البرتقالي

  ، اللون االحمر السندي ، البطیخ

 8 2 1 الناضجة البابایا الناضجة، المانجو

 

 ]H[ أخرى وخضار فواكھ 
 رقيال البرتقال التفاح مثل اخرى فواكھ ایة

 بااللیاف غنیة (وھذه وغیرھا العنجاص
  ؟C وفیتامین

 8 2 1 أخرى وخضار فواكھ

 

 ]I[ داخلیة حیوانات أعضاء لحوم 
 (معالك)

 ونقصد حیوانیة مصادر من غذائیة مواد ایة
 بالحدید الغنیة ( الحیوانات احشاء ھنا

 الكلیة أو الكبد مثل ) A وفیتامین
 وغیرھا؟ .. القلب أو

 حیوانات أعضاء لحوم
 داخلیة(معالك)

1 2 8 

 

 ]J[ أخرى لحوم 
 لحم مثل اللحوم، على تحتوي اغذیة أیة 

 الدجاج أو الماعز، أو الخروف، أو البقر،
 نقانق أو عامة الطیوربصورة او البطّ  أو

 بالحدید الغنیة ( اللحوم ھذه من مصنوعة
 الحیواني)؟ والبروتین

 8 2 1 أخرى لحوم

 

 ]K[ بیض 
 )؟للبروتین مصدر ( البیض

  8 2 1 بیض

 ]L[ مجفف أو طازج سمك 
 ريالبح او النھري بالصید متعلقة اغذیة ایة

 الطازجة سواء ، بانواعھا االسماك مثل
 الغنیة ( وغیرھا معلبة أو المجففة أو

 والزنك)؟ وبروتین والحدید بالیود

 8 2 1  مجفف أو طازج سمك
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 ]M[ أو الفول من مصنوعة أطعمة 
 البندق أو البازالء

أیة بقولیات (الغنیة بالطاقة والبروتین  
النباتي والزنك)مثل  الفاصولیا ( بنوعیھا 

الخضراء والیابسة) اللوبیا بنوعیھا  ، 
 الحمص ، الباقالء بنوعیھا ،العدس، ،

 البندق،  الى اضافة ، وغیرھا البازالء
 منھا؟ مصنوعة أطعمة أیة ذلك في بما

 أو الفول من مصنوعة أطعمة
 إلخ. البندق، أو البازالء

1 2 8 

 

 ]N[ األخرى األطعمة أو الجبن 
 الحلیب من المصنوعة

 الحیوانات حلیب من مصنوعة اغذیة ایة
 دوالزب الجبن مثل االلبان بذلك ونقصد
 ، بالكالسیوم غنیة (ھذه وغیرھا ، والقیمر
 ؟) والمغنیسیوم ، D فیتامین

 األخرى األطعمة أو الجبن
 الحلیب من المصنوعة

1 2 8 

 

 ]X[ صلبة شبھ أو صلبة، أخرى أطعمة 
  لیّنة أطعمة أو
 أو صلبة شبھ أو صلبة، أخرى أطعمة ایة

 اعاله؟ تدرج لم لیّنة أطعمة

 صلبة شبھ أو صلبة، أخرى أطعمة
 لیّنة أطعمة أو

1 
 

2 
BD9 

8 
BD9 

 

 ]X1[اخرى اطعمة اي 
 أو األخرى الصلبة األطعمة جمیع سّجلي
 منض تندرج ال التي اللیّنة أو الصلبة شبھ

 أعاله. المذكورة األطعمة فئات

 
  ________________________________ )التحدید یرجى(

 

BD9. أطعمة أیة )االسم( تناول مرة كم 
 یوم لیّنة أطعمة أو صلبة شبھ أو صلبة
 واللیل؟ النھار خالل أمس

 
 BD8[A] سؤال عن اإلجابة كانت إذا 

 اإلجابة تشمل أن على احرصي "نعم،
 اللبن لطعام المسّجل المرات عدد ھنا

 .BD8[A1] السؤال في الخاثر
 

 أكثر، أو مرات 7 اإلجابة كانت إذا 
 ."7" سّجلي

 
 ___ ............................................................... المرات عدد

 
 8 ...................................................................... أعرف ال

 

 

 IM  التطعیم نموذج

IM1. من تحققي UB2: 1 ................................................... 2 أو 1 ،0 العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2 ............................................... سنوات 4 أو 3العمر

 
2النموذج 

 التالي

IM2. بطاقة أو وطنیة /كارت بطاقة لدیك ھل 
 أیة أو خاص صحیة رعایة مقدم عن صادرة

 التي اللقاحات تبین أخرى وثیقة
 )؟االسم( أخذھا/أخذتھا

 
 

 1 .................................... فقط (بطاقات) بطاقة لدیھا نعم،
 لدیھا نعم،

أخرى وثیقة ........................................................... 
 ......................................................................... 2 

 (بطاقات) بطاقة لدیھا نعم،
 3 ....................................................... أخرى ووثیقة

 أیة أو بطاقات لدیھا لیس ال،
أخرى وثیقة ........................................................... 

 ......................................................................... 4 

1IM5 
 
 
 

3IM5 
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IM3. بطاقة/كارت لدیك كان أن سبق ھل 
 رعایة مقدم عن صادرة بطاقة أو وطنیة
 )؟االسم( لـ خاص صحیة

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 

IM4. من تحققي IM2: أخرى، وثیقة فقط لدیھا IM2 = 2 ............................... 1 
 أیة أو بطاقات لدیھا لیس

IM2 = 4  أخرى، متوفرة وثیقة ................................... 
 ......................................................................... 2 

 
 

2IM11 

IM5. (البطاقات) البطاقة رؤیة یمكنني ھل 
 أخرى؟ وثیقة أیة (و/أو)

 1 ........................ فقط (البطاقات) البطاقة مشاھدة تمت نعم،
 2 ................................ فقط أخرى وثیقة مشاھدة تمت نعم

 (بطاقات) بطاقة مشاھدة تمت نعم،
 3 ....................................................... أخرى ووثیقة

 بطاقات أیة مشاھدة تتم لم
أخرى وثیقة ........................................................ أو

 ......................................................................... 4 

 
 
 
 
 

4IM11 

IM6 
a( الوثائق. من لقاح لكل التواریخ انسخي. 
b( كانت إذا الیوم عمود في ”44“ سّجلي 

 نولك أعطي قد   اللقاح أنّ  تبیّن الوثائق
 یُسّجل. لم التاریخ

c( الطفل/ة تاخذ / یاخذ  لم اذا "00“ سّجلي 
 . اللقاح

 تاریخ التطعیم

 السنة الشھر الیوم 

ن  BCG       1 0 2   (السل) التدرُّ

 مطن الفایروسي الكبد التھاب
 اولى جرعة ب

B1EPH       1 0 2 

 صفر جرعةال األطفال شلل
)OPV( OPV0       1 0 2 

 تطعیم من األولى الجرعة
  األطفال شلل

OPV1       1 0 2 

 تطعیم من الثانیة الجرعة
 OPV2       1 0 2  األطفال شلل

 تطعیم من الثالثة الجرعة
 OPV3       1 0 2  األطفال شلل

 اللقاح من األولى الجرعة
 التكافؤ السداسي

 السعال (الدفتیریا،
 الكزاز، الدیكي،

 ابلتھالنزلیة,ا المستدیمة
 ,2 الفایروسي الكبد

  )الزرقي األطفال وشلل

HEXA1 "HEXA1"      1 0 2 

 اللقاح من الثانیة الجرعة
 التكافؤ السداسي

 السعال (الدفتیریا،
 الكزاز، الدیكي،

 ابلتھالنزلیة,ا المستدیمة
 ,3 الفایروسي الكبد

 الزرقي) األطفال وشلل

HEXA 2 "HEXA2"      1 0 2 
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 اللقاح من الثالثة الجرعة
 التكافؤ السداسي

 السعال (الدفتیریا،
 الكزاز، الدیكي،

 مستدیمةال
 الكبد لتھابالنزلیة,ا

 وشلل ,4 الفایروسي
 الزرقي) األطفال

HEXA3 "HEXA3"      1 0 2 

 لقاح من األولى الجرعة
 الرئویة المكورة

 1 – (المقترن)
PCV1       1 0 2 

 لقاح من الثانیة الجرعة
 الرئویة المكورة

 2 – (المقترن)
PCV2       1 0 2 

 لقاح من الثالثة الجرعة
 الرئویة المكورة

 3 – (المقترن)
PCV3       1 0 2 

 لقاح من األولى الجرعة
 ) الدوار(العجلي الفیروس

1 
1OTAR       1 0 2 

 لقاح من الثانیة الجرعة
 الدوار الفیروس
 2 -(العجلي)

2OTAR       1 0 2 

 MEASLES                 1 0 2 المنفردة) (الحصبة

 MMR       1 0 2 المختلطة) الحصبة (

الجرعة المنشطة االولى (شلل االطفال الفموي 
جرعة اولى ، الخماسي الالخلوي جرعة 

 منشطة اولى)
      1 0 2 

IM7. من تحققي IM6: جمیع تسجیل تم ھل 
 BCG السل التدّرن، تطعیم (من اللقاحات
 ؟ االولى المنشطة بالجرعة

 1 ................................................................... نعم
 

 2 ...................................................................  ال

1 النموذج 
 التالي

IM8. خالل لقاح أي )االسم( تلقى/ت ھل 
  التالیة: الحمالت

 
 ]A[ شلل للقاح الشاملة الوطنیة الحملة 

 26/1/2017-22 الفموي االطفال
 االولى) (الجولة

 ]B[ شلل للقاح الشاملة الوطنیة الحملة 
 9/3/2017-5 الفموي االطفال

 الثانیة) (الجولة
 ]C[ شلل للقاح الشاملة الوطنیة الحملة 

 2018 الثاني كانون الفموي االطفال

 
 

 ال  ال   نعم                                                          

 أعرف

 A ............................................ 1     2      8 الحملة

 

 

 B ............................................ 1     2      8 الحملة

 

 

 C ............................................ 1     2      8 الحملة
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IM9. الوثیقة على مسّجل ھو ما إلى إضافة 
 ھل علّي، عرضتیھا التي (الوثائق)
 فیھا بما لقاحات أیة على )االسم( حصل/ت

 حمالت خالل علیھا الحصول تم التي تلك
 یامأ أو للتلقیح، الوطنیة األیام أو التلقیح،
 ذكرھا؟ تم التي الطفل صحة

 1 ................................................................... نعم

 

 2 ...................................................................  ال

 

 

 8 ............................................................ أعرف ال

 

 

2 النموذج 

 التالي

8النموذج 

 التالي

IM10. السؤال إلى ارجعي IM6 
 اللقاحات. ھذه عن أكثر واستوضحي

 لكل المناسب الیوم عمود في "66" سّجلي 
 تلقیھ. تم لقاح

 ّجليس تلقیھا، یتم لم التي للقاحات بالنسبة 
"00" 

 النموذج. نھایة إلى انتقلي ،االنتھاء عند 

 

النموذج 
 التالي

IM11. لقاحات أیة تلقي )االسم( لـ سبق ھل 
 فیھا بما باألمراض، اإلصابة من لحمایتھ/ھا

 إحدى خالل تلقاھا/تلقتھا التي اللقاحات
 ومی أو الوطني التلقیح یوم في أو الحمالت،

 الطفل؟ صحة

 1 ................................................................  نعم

 2 ................................................ .................. ال

 

 8 ........................................................... أعرف ال

 

IM12. خالل لقاح أي )االسم( تلقى/ت ھل 
  التالیة: الحمالت

 
 ]A[ شلل للقاح الشاملة الوطنیة الحملة 

 26/1/2017-22 الفموي االطفال
 االولى) (الجولة

 ]B[ شلل للقاح الشاملة الوطنیة الحملة 
 9/3/2017-5 الفموي االطفال

 الثانیة) (الجولة
 ]C[ شلل للقاح الشاملة الوطنیة الحملة 

 2018 الثاني كانون الفموي االطفال
 

 
 

 ال  ال   نعم                                                          

 أعرف

 A ............................................ 1     2      8 الحملة

 

 

 B ............................................ 1     2      8 الحملة

 

 

 C ............................................ 1     2      8 الحملة

 

IM13. من تحققي IM11 و IM12: 1 ............................... أعرف" "ال أو "ال" اإلجابات جمیع 
 2 ........................... األقل على بنعم واحدة إجابة ھناك نعم،

1 النموذج 
 التالي

IM14. على )االسم( حصل/ت أن سبق ھل 
 حقنة أي - التدرن ضد )BCG( السل لقاح
  دائمة؟ ندبة عادة تترك الكتف أو الذراع في

 1 ................................................................  نعم

 2 .................................................................  ال.

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

IM15. لقاح على )االسم( حصل/ت ھل 
 وھو - ب النوع الفایروسي الكبد التھاب
 من الخارجیة الجھة في حقنة عن عبارة
 الكبد التھاب مرض من للوقایة الفخذ

  فترة خالل - ب النوع الفایروسي
 الوالدة؟ من األولى ساعة 24 الـ

 1 ............................................. ساعة 24 خالل نعم،

 2 ................................... ساعة 24 خالل لیس لكن نعم،

 3 .................................................................  ال.

 

 8 ........................................................... أعرف ال
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IM16. أیة على الحصول )االسم( لـ سبق ھل 
 من لحمایتھ/ھا الفم طریق عن لقاح قطرات
 األطفال؟ شلل مرض

 
 القطرة أن إلى باإلشارة أكثر استوضحي 

 وقت وفي الوالدة عند عادة تُعطى األولى
 من للحمایة  كحقن الوقت نفس وفي الحق

 أخرى. أمراض

 1 ................................................................  نعم

 2 .................................................................  ال.

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

2IM20 

 
8IM20 

IM17. قطرات أولى على الحصول تم ھل 
 من األولین األسبوعین في األطفال شلل لقاح

  الوالدة؟

 1 ....................................... االولیین االسبوعین في نعم

 2 ..................................................  الحق وقت في ال
 

 8 ............................................................ أعرف ال

 

IM18. قطرات على فیھا الحصول تم مرة كم 
 األطفال؟ شلل لقاح

 ___ ..................................................... المرات عدد
 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

IM20. على )االسم( حصل/ت أن سبق ھل 
 نم للوقایة الفخذ في حقنة أي - سداسي لقاح

 التھاب الدفتیریا، الدیكي، السعال الكزاز،
 واإلنفلونزا ب النوع الفایروسي الكبد

 ؟ المعطل االطفال وشلل المستدیمة
 

 بعض في أنھ إلى باإلشارة أكثر استوضحي 
 السداسي اللقاح الطفل یُعطى األحیان

 ب نوعال الفایروسي الكبد التھاب الدفتیریا،(
 االطفال وشلل المستدیمة واإلنفلونزا

 فیھ تُعطى الذي الوقت نفس في )المعطل
 األطفال. شلل لقاح قطرات

 1 ................................................................  نعم

 2 .................................................................  ال.

 

 8 ........................................................... أعرف ال

 

2IM22 

 

8IM22 

IM21. على الطفل/ة فیھا حصل/ت مرة كم 
 السداسي؟ اللقاح

 ___ .................................................... المرات عدد

 

 8 ........................................................... أعرف ال

 

IM22. على )االسم( حصل/ت أن سبق ھل 
 حقنة أي - المقترن الرئویة المكورات لقاح

 المكورات بمرض اإلصابة من للوقایة
 والتھاب األذن التھابات ذلك في بما الرئویة،
 الرئویة؟ المكورات تسببھ الذي السحایا

 
 بعض في أنھ إلى باإلشارة أكثر استوضحي 

 ةالرئوی المكورات لقاح الطفل یُعطى األحیان
 لقاح فیھا یُعطى الذي الوقت نفس في المقترن

 السداسي.

 1 ................................................................  نعم

 

 2 .................................................................  ال.

 8 ........................................................... أعرف ال

 

 

2IM24 

8IM24 

IM23. على الطفل/ة فیھا حصل/ت مرة كم 
 الرئویة؟ المكورات لقاح

 

 ___ .................................................... المرات عدد

 

 8 ........................................................... أعرف ال

 

IM24. على (االسم) حصل/ت أن سبق ھل 
 - فیروس) (الروتا العجلي الفیروس لقاح
 من للوقایة الفم طریق عن یُعطى سائل وھو

  اإلسھال؟
 

 1 ................................................................  نعم

 

 2 .................................................................  ال.

 

 

2IM26B 

 

8IM26B 
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 بعض في أنھ إلى باإلشارة أكثر استوضحي 
 يالعجل الفیروس لقاح الطفل یُعطى األحیان
 الذي الوقت نفس في فیروس) (الروتا
 السداسي. التطعیم فیھا یُعطى

 8 ........................................................... أعرف ال

 

IM25. على الطفل/ة فیھا حصل/ت مرة كم 
 فیروس)؟ (الروتا العجلي الفیروس لقاح

 ___ .................................................... المرات عدد

 

 8 ........................................................... أعرف ال

 

 

IM26B. على (االسم) حصل/ت أن سبق ھل 
 - )EASLEM( المنفردة  الحصبة لقاح
 تسعة سنّ  في الذراع في تُعطى حقنة وھي
 بالحصبة اإلصابة من للوقایة اكثر او اشھر

 ؟

 1 ................................................................  نعم

 

 2 .................................................................  ال.

 8 ........................................................... أعرف ال

 

 

 

 

 

IM26C. على (االسم) حصل/ت أن سبق ھل 
 والنُكاف (الحصبة المختلطة الحصبة لقاح

 حقنة وھي - )MMR( االلمانیة) والحصبة
 عشر الخمسة سن في الذراع في تُعطى
 بالحصبة اإلصابة من للوقایة أكثر أو شھرا

 والنكاف؟ االلمانیة والحصبة

 1 ................................................................  نعم

 

 2 .................................................................  ال.

 8 ........................................................... أعرف ال

 

IM26D. على (االسم) حصل/ت أن سبق ھل 
 سنة بعمر االولى المنشطة الجرعة  لقاح
 جرعة الفموي االطفال أشھر(شلل وستة
 منشطة جرعة الالخلوي الخماسي ، اولى

 ؟ اولى)

 1 ................................................................  نعم

 

 2 .................................................................  ال.

 8 ........................................................... أعرف ال

 

 
 
 

 CA  بالمرض العنایة نموذج

CA1. باإلسھال؟ )االسم( أصیب/ت ھل األخیرین، األسبوعین في 
 بالرعایة القائمة / القائم او االم قبل من مشاھدتھ یتم كما یحدد االسھال

 ان اما یومیا السائب او السائل البراز من اكثر او ثالثة خروج بانھ
 ذلك. بدون او دم  یصاحبھ

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA14 
8CA14 

CA2. من تحققي BD3: یرضع/ترضع الطفل/ة زال/ت ما ھل 
 ؟الثدي من رضاعة

 1 ................. فارغة او BD3= 1  ،فارغة او نعم
 2 .................... 8 أو BD3 = 2 أعرف، ال أو ال

1CA3A 
2CA3B 
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CA3A.  ّلشربھا )االسم( لـ أعطیت التي السوائل كمیة أعرف أن أود 
  معالجة أمالح األم، حلیب یشمل وھذا باإلسھال. اإلصابة أثناء

 أخرى سوائل وأیة الفم طریق عن تُعطى التي )ORS( الجفاف
 الدواء. مع تُعطى

 
 ھل اإلسھال، من فیھ یعاني/تعاني )االسم( كان/ت الذي الوقت خالل 

 أم لشربھا، عادة تُعطى التي السوائل كمیة من أقل كمیة أعطي/ت
 المعتاد؟ من أكبر كمیة أو لھا، مساویة كمیة

 
 :استوضحي "أقل"، الجواب كان إذا 
 ضبع أقل أو لشربھا، المعتادة الكمیة من بكثیر أقل كمیة أعطي/ت ھل 

 الشيء؟
 

CA3B.  ّلشربھا )االسم( لـ أعطیت التي السوائل كمیة أعرف أن أود 
 )ORS( الجفاف معالجة أمالح یشمل وھذا باإلسھال. اإلصابة أثناء

 الدواء. مع تُعطى أخرى وسوائل
 

 ھل اإلسھال، من فیھ یعاني/تعاني )االسم( كان/ت الذي تالوق خالل 
 سنف أم لشربھا، عادة تُعطى التي السوائل كمیة من أقل كمیة أعطي/ت

 المعتاد؟ من أكبر كمیة أم تقریباً، الكمیة
 

 :استوضحي "أقل"، الجواب كان إذا 
 ضبع أقل أو لشربھا، المعتادة الكمیة من بكثیر أقل كمیة أعطي/ت ھل 

 يء؟الش

 
 1 ................................................ بكثیر أقل
 2 ........................................ الشيء بعض أقل

ً  الكمیة نفس  3 ....................................... تقریبا
 4 ...................................................... أكثر

 5 ........................... لشربھ شيء یُعطى/تُعطى لم
 

 8 ................................................ أعرف ال

 

CA4. اإلسھال، من فیھ یعاني/تعاني االسم)( كان/ت الذي الوقت خالل 
 أم لتناولھا، عادة تُعطى التي الطعام كمیة من أقل كمیة أعطي/ت ھل

 المعتاد؟ من أكبر كمیة أم تقریباً، الكمیة نفس
 

 استوضحي: "أقل"، الجواب كان إذا 

 عضب أقل أم لتناولھا، المعتادة الكمیة من بكثیر أقل كمیة أعطي/ت ھل 
 الشيء؟

 1 ................................................ بكثیر أقل
 2 ........................................ الشيء بعض أقل

ً  الكمیة نفس  3 ....................................... تقریبا
 4 ...................................................... أكثر

ً  الطعام تناول عن توقف/ت  5 ...................... نھائیا
 7 ................. للعمر) (نظرا أبداً  الطعام تناول یتم لم

 
 8 ................................................ أعرف ال

 

CA5. أي من اإلسھال لمرض عالج أو مشورة على حصلت ھل 
 مصدر؟

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA7 

 
8CA7 
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CA6. العالج؟ أو المشورة على حصلت أین من 
 

 آخر؟ مكان أي أكثر: استوضحي 
 

 لكن المذكورین، العالج أو المشورة مقدمي جمیع حول دائرة ضعي 
 جھات. أو أسماء أیة المستجیبة على تقترحي ال

 
 مشورة. أو عالج تقدیم جھة كل نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 

 
ً  المكان كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا  ً  مكانا ً  أم عاما  ،خاّصا

ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي  على تتعرفي أن إلى "X" مؤقتا
 لإلجابة. المناسبة الفئة

 
 

  _________________________________________  

 )المكان اسم(

 عام طبي قطاع
 A ........................................ حكومي مستشفى 
 B ................................... حكومي صحي مركز 

 C .................. )صحي بیت( حكومي صحي موقع
 F ........................................ شعبیة طبیة عیادة 
 E ............................. میدانیة عیادة / متنقلة عیادة 

 
 آخر عام طبي قطاع

 H ____________________ )التحدید یرجى(  
 

 خاص طبي قطاع
 I ......... ........................خاص......... مستشفى   

 J .. .......................خاص................... طبیب
 K ........................................  خاصة صیدلیة

 
 N ...........................................  مضمد عیادة    

 أخرى خاصة طبیة مؤسسة
 O ____________________ )التحدید یرجى( 

 
 آخر مصدر

 P .............................. األصدقاء / األقارب أحد
 Q ................................ الشارع / سوق / متجر

 R ............................... )عشاب( تقلیدي ممارس  
 L ............... حكومیة) مجتمعیة(غیر صحة متطوعة

 
 یرجى( ذلك غیر
 X)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید

 

 

CA7. اإلسھال، من یعاني/تعاني )االسم( كان/ت الذي الوقت خالل 
  إعطاؤه/ھا: تم ھل

 
 

 ]A[  ORS ؟ الفموي االرواء امالح اكیاس 
 

 ]B[ الدیكستروالیت؟ تُدعى خاصة عبوة من مصنوع سائل 
 

 ]C[ الزنك؟ أقراص 
 
  ]C1[ الزنك؟ شراب 

 
 ]D[ المنزل في المحضر الجفاف معالجة محلول  

 صغیرة ملعقة نصف السكر+ من صغیرة مالعق 6 + مغلي ماء (لتر
 .الملح) من

 
 

 أعرف ال   ال   نعم                               
 
 

ORS االرواء امالح اكیاس 
 8      2     1......................... ...………الفموي

 
 خاصة عبوة من سائل

 8      2     1.................. .………الدیكستروالیت
 

     1.اقراص الزنك ........................................
2      8 

 
     1.......................................الزنك شراب

2      8 
 

8       المنزل في المحضر الجفاف معالجة محلول
1…..     2 

 

CA8. من تحققي CA7[A] و CA7[B]: الطفل/ة أعطي/ت ھل 
 الجفاف؟ لمعالجة  اكیاس او محلول أي

 CA7[B] ................. 1 أو CA7[A] في نعم نعم،
 

   أعرف" "ال أو "ال" ال،
 CA7[B] ................... 2 و CA7[A] من كل في

 
 
 

2CA10 
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CA9. المذكور الجفاف معالجة محلول( على حصلت أین من 
 ؟][CA7A و/أو ][CA7Bفي

 
 المصدر. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 

  
 استوضحي المنزل"، في موجودا "كان اإلجابة كانت إذا 
 معروف. المصدر كان إذا لمعرفة أكثر

 
 مصدراً  المصدر كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا 

 ً ً  أم عاما ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي ،خاّصا  أن إلى "X" مؤقتا
 لإلجابة. المناسبة الفئة على تتعرفي

 
 
  _________________________________________  

 المكان) م(اس

 عام طبي قطاع
 A ........................................ حكومي مستشفى 
 B ................................... حكومي صحي مركز 
 C .................... )صحي بیت( حكومي صحي موقع 
 F ........................................ شعبیة طبیة عیادة 
 E ............................. میدانیة عیادة / متنقلة عیادة 

 
 آخر عام طبي قطاع 

 H ____________________ )التحدید یرجى( 
 

 خاص طبي قطاع
 I .......... خاص................................ مستشفى

 J .. .......................خاص................... طبیب
 K ........................................  خاصة صیدلیة

  
 N ........................................... مضمد عیادة

 أخرى خاصة طبیة مؤسسة
 O ____________________ )التحدید یرجى(  

 
 آخر مصدر

 P .............................. األصدقاء / األقارب أحد
 Q ................................. الشارع / سوق / متجر 
 R ................................ )عشاب( تقلیدي ممارس 

 L ............... حكومیة) مجتمعیة(غیر صحة متطوعة
 

 یرجى( ذلك غیر
 X )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید

 Z ................................... أتذكر ال / أعرف ال
 
 

 

CA10. من تحققي CA7[C,C1]: نعم الزنك؟ الطفل/ة أخد/ت ھل ،CA7[C,C1]  :  =1 ........................... 1 
 CA7[C,C1]:  ≠1 .............................. 2 ال،

 
2CA12 
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CA11. الزنك؟ على حصلت أین من 
 

 المصدر. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 
 

 استوضحي المنزل"، في موجودا "كان اإلجابة كانت إذا 
 معروف. المصدر كان إذا لمعرفة أكثر

 
 مصدراً  المصدر كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا 

 ً ً  أم عاما ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي ،خاّصا  أن إلى "X" مؤقتا
 لإلجابة. المناسبة الفئة على تتعرفي

 
 
  _________________________________________  

 المكان) (اسم

 عام طبي قطاع
 A ........................................ حكومي مستشفى 
 B ................................... حكومي صحي مركز 

 C .................. )صحي بیت( حكومي صحي موقع
 F ........................................ شعبیة طبیة عیادة 
 E ............................. میدانیة عیادة / متنقلة عیادة 

 
 آخر عام طبي قطاع 
 H ____________________ )التحدید یرجى(  

 
 خاص طبي قطاع
 I ........... ..........................خاص........ مستشفى
 J .... .......................خاص................... طبیب

 K ..........................................  خاصة صیدلیة 
  
 N ............................................  مضمد عیادة 
 أخرى خاصة طبیة مؤسسة 

 O ____________________ )التحدید یرجى( 
 

 آخر مصدر
 P ................................ األصدقاء / األقارب أحد 
 Q ................................. الشارع / سوق / متجر 
 R ................................ )عشاب( تقلیدي ممارس 

 L ............... حكومیة) مجتمعیة(غیر صحة متطوعة
 

 یرجى( ذلك غیر
  X)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید

 Z ................................... أتذكر ال / أعرف ال
 
 

 

CA12. 1 ....................................................... نعم اإلسھال؟ لعالج (آخر) شيء أي الطفل/ة إعطاء تم ھل 
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA14 

 
8CA14 



 577صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

CA13. اإلسھال؟ لعالج (أیضاً) الطفل/ة إعطاء تم ماذا 
 

 :أكثر استوضحي 
 آخر؟ شيء أي 

 

 التجاریة العالمات / العالمة اكتبي المعطاة. األدویة جمیع سّجلي 
 المذكورة. األدویة لجمیع

 
 
  _________________________________________  

 التجاریة) العالمة (اسم
 

  _________________________________________  
 التجاریة) العالمة (اسم

 شراب أو حبوب
 شراب میثبریم شراب، (اموكسسلین حیوي مضاد 

 ) (كوتراموكسازول
 A ............... شراب) كفلكس ، شراب ارثرومایسین

 B ...........................لإلسھال) (مضاد قابض دواء 
 انتي شراب، (فالجیل آخر شراب أو أخرى حبوب 

 ،قطرات حدید شراب شراب، شراب،ادول بایرول
 G .......... بارسیتول) اسبرین،حب حب ، D3 فیتامین

 H .......... معروف غیر شراب أو معروفة غیر حبوب 
 

 حقنة
 L .............................................. حیوي مضاد 
 M ............................. الحیویة المضادات غیر من 
 N ....................................... معروفة غیر حقنة 

 
 IV( ........................ O( الورید طریق عن الحقن

 (سوائل وریدیة)
 Q ................ األعشاب من /دواء منزلي مستحضر

 
 X _______________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

CA14. خالل األوقات من وقت أي في )االسم(  كان/كانت ھل 
 بالحمى؟ مصاب/ة المقابلة) (لتاریخ الماضیین األسبوعین

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA16 

 
CA168 

CA15. تم أن سبق ھل مرض،ال فترة خالل األوقات من وقت أي في 
 التحلیل؟ بغرض )االسم( قدم كعب أو أصبع من دم عینة أخذ

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 

CA16. خالل األوقات من وقت أي في )االسم(  كان/كانت ھل 
 ال؟السع من یعاني/تعاني  المقابلة) الماضیین(لتاریخ األسبوعین

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 

CA17. كان/كانت ھل ، المقابلة) الماضین(لتاریخ األسبوعین خالل 
 و یرقص تنفس مع المعتاد من أسرع بشكل یتنفس/تتنفس )االسم(

 ؟التنفس في صعوبة تجد / یجد كان ام   سریع

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA19 

 
8CA19 

CA18. في ةمشكل بسبب التنفس صعوبة أو السریع التنفس كان ھل 
 ؟ رشح) االنف( من سیالن أو األنف في انسداد أو الصدر

 1 .................................. فقط الصدر في مشكلة
 2 ................ فقط األنف(رشح) من سیالن أو انسداد

 
 3 ................................................... كالھما

 
 6 ______________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 8 ................................................ أعرف ال

1CA20 
2CA20 

 
3CA20 

 
6CA20 
8CA20 

CA19. من تحققي CA14: الطفل/ة أصیب/ت أن سبق ھل 
 بالحمى؟

 CA14 = 1 ...................................... 1 نعم،
 2 .................. 8 أو CA14 = 2 أعرف، ال أو ال

 
2CA30 

CA20. أي من للحمى عالج أو مشورة على الحصول حاولت ھل 
 مصدر؟

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA22 

 
8CA22 
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CA21. العالج؟ أو المشورة على حصلت أین من 
 

 آخر؟ مكان أي أكثر: استوضحي 
 

 لكن المذكورین، العالج أو المشورة مقدمي جمیع حول دائرة ضعي 
 جھات. أو أسماء أیة المستجیبة على تقترحي ال

 
 مشورة. أو عالج تقدیم جھة كل نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 

  
ً  المكان كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا  ً  مكانا ً  أم عاما  ،خاّصا

ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي  على تتعرفي أن إلى "X" مؤقتا
 لإلجابة. المناسبة الفئة

 
 
  _________________________________________  

 المكان) (اسم

 عام طبي قطاع
 A ....................................... حكومي مستشفى

 B .................................. حكومي صحي مركز
 C .................. )صحي بیت( حكومي صحي موقع

 F ........................................ شعبیة طبیة عیادة 
 E ........................... میدانیة عیادة / متنقلة عیادة

 
 آخر عام طبي قطاع 
 H ____________________ )التحدید یرجى(  

 
 خاص طبي قطاع

 I ........ خاص.................................. مستشفى
 J .. .......................خاص................... طبیب

 K ..........................................  خاصة صیدلیة 
  
 N ............................................  مضمد عیادة 

 أخرى خاصة طبیة مؤسسة
 O ____________________ )التحدید یرجى(  

 
 آخر مصدر

 P ................................ األصدقاء / األقارب أحد 
 Q ................................. الشارع / سوق / متجر 
 R ................................ )عشاب( تقلیدي ممارس 

 L ................. حكومیة) مجتمعیة(غیر صحة متطوعة
 
 یرجى( ذلك غیر
 X)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید

 

CA22. لعالج دواء أي )االسم( إعطاء تم ھل المرض، وقت خالل 
 المرض؟

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA30 

 
8CA30 

CA23. ؟االسم( لـ إعطاءه تم دواء أي( 
 

 أكثر: استوضحي 
 أخرى؟ أدویة أیة 

 

 المعطاة. األدویة جمیع حول دائرة ضعي 
 

 یةالتجار العالمات / العالمة اكتبي ،الدواء نوع تحدید من تتمكن لم إذا
 المناسبة. الجابةا تكتشف حتى مؤقتا "X" سجل ثم

 
 
  _________________________________________  

 التجاریة) العالمة (اسم
 
  _________________________________________  

 التجاریة) العالمة (اسم

 
 

 حیویة مضادات
 L ....................................... شراب أموكسیلین

 M ................... (كوتریموكسازول) شراب مثیبریم
 N ..... ،فالجیل شراب كفلكس ، شراب أارثرومایسین

 
 آخر حیوي مضاد    

 O ......................... الورید طریق عن حقنة/الحقن  
 

 أخرى أدویة
 P .....................شراب ،ادول شراب بایرول انتي

 T ......................................... شراب أبروفین
 I .............................................. حدید شراب

 D3 .................................... J فیتامین قطرات
 S ............................................ اسبرین حب
 R ......................................... باراسیتول حب

  
 X ______________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 Z ............................................... أعرف ال
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CA24. من تحققي CA23: الحیویة، المضادات ذكر تم نعم، الحیویة؟ المضادات ذكر تم ھل  
 CA23 = OL,M,N, ................................. 1 

 2 ..................... الحیویة المضادات ذكر یتم لم ال،

 
 

2CA30 

CA25. في الدواء اسم( على حصلت أین من CA23، من الرموز L 
  )؟O إلى

 
 المصدر. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 

 
 استوضحي المنزل"، في موجودا "كان اإلجابة كانت إذا 
 معروف. المصدر كان إذا لمعرفة أكثر

 
 مصدراً  المصدر كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا 

 ً ً  أم عاما ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي ،خاّصا  أن إلى "X" مؤقتا
 لإلجابة. بةالمناس الفئة على تتعرفي

 
 
  _________________________________________  

 المكان) (اسم

 عام طبي قطاع
 A ........................................ حكومي مستشفى 
 B ................................... حكومي صحي مركز 
 C .................... )صحي بیت( حكومي صحي موقع 
 F ........................................ شعبیة طبیة عیادة 
 E ............................. میدانیة عیادة / متنقلة عیادة 

 
 آخر عام طبي قطاع 
 H ____________________ )التحدید یرجى(  

 
 خاص طبي قطاع

 I ........ خاص.................................. مستشفى
 J .. .......................خاص................... طبیب

 K ..........................................  خاصة صیدلیة 
  
 N ............................................  مضمد عیادة 
 أخرى خاصة طبیة مؤسسة 
 O ____________________ )التحدید یرجى(  

 
 آخر مصدر

 P ................................ األصدقاء / األقارب أحد 
 Q ................................. الشارع / سوق / متجر 
 R ................................ )عشاب( تقلیدي ممارس 
 L ................. حكومیة) مجتمعیة(غیر صحة متطوعة 

 
 یرجى( ذلك غیر
 X)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید

 Z ................................... أتذكر ال / أعرف ال

 

CA30. من تحققي UB2: 1 ....................................... 2 أو 1 ،0 العمر ؟الطفل/ة عمر 
 2 ................................... سنوات 4 أو 3العمر

 
2UF11 

CA31. فعلھ تم الذي ما ،)االسم( فیھا تبرز/تبرزت مرة آخر في 
  البراز؟ من للتخلص

 01 ................... المرحاض / الحّمام الطفل استخدم
 02 ............ المرحاض أو الحمام في منھ التخلص تم
 03 ................... حفرة في أو المجاري في رمیھ تم
 04 .................. صلبة) (نفایات القمامة في رمیھ تم
 05 ................................................. دفنھ تم

 06 ........................................ العراء في ترك
 

 96______________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
 98 .............................................. أعرف ال
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UF11. والدقائق الساعات الوقت. سّجلي .......................... ___ ___ : ___ ___  

UF12. 1 ............................................................... العربیة االستبیان. لغة 
 2 .................................................. (سوراني) الكردیة
 3 .................................................... (بادیني) الكردیة

 

 

UF13. 1 ................................................................. العربیة المقابلة. لغة 
 2 ..................................................... (سوراني) الكردیة
 3 ....................................................... (بادیني) الكردیة

 4 .............................................................. التركمانیة
 5 ............................................................... السریانیة

 

 اجنبیة أخرى لغة
 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) (یرجى

 

UF14. 1 ................................................................. العربیة للمستجیبة. األم اللغة 
 2 ..................................................... (سوراني) الكردیة
 3 ....................................................... (بادیني) الكردیة

 4 .............................................................. التركمانیة
 5 ............................................................... السریانیة

 

 اجنبیة أخرى لغة

 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) (یرجى

 

UF15. أیة لترجمة مترجم استخدام تم ھل 
 االستبیان؟ ھذا من أجزاء

 1 ............................................... االستبیان كامل لترجمة نعم،
 2 ......................................... االستبیان من أجزاء لترجمة نعم،
 3 .................................................. مترجم استخدام یتم لم ال،

 

UF16. القیاس. اھذ لتنفیذ سیأتي/تأتي لك زمیل/ة وأن المنزل، مغادرة قبل الطفل/ة وطول وزن قیاس علیك یجب بأنھ المستجیبة أخبري 
 بإعداد قومي

 النموذج. ذلك في المعلومات لوحة واستوفي الطفل/ة لھذا/ھذه والطول الوزن قیاس نموذج عن نسخة 
 

 مانحة أو أم المستجیبة ھل :المعیشیة األسرة استبیان األسرة، أفراد قائمة في  HL20 و HL10 رقم العمودین من تحققي 
 األسرة؟ ھذه ضمن یعیش/تعیش سنوات 4و 0 بین عمره/ھا یتراوح آخر/أخرى طفل/ة ألي رعایة

 
   نعم  إلى انتقلي UF17 ذلك بعد ".01" حول دائرة وضعي الخامسة سنّ  دون األطفال معلومات لوحة في 
 المستجیبة. نفس مع استیفاءه لیتم التالي الخامسة سنّ  دون األطفال استبیان إلى ليانتق
  ال  رقم العمودین من تحققي HL6 وHL20 أو أم المستجیبة ھل :المعیشیة األسرة استبیان األسرة، أفراد قائمة في 

 في سنة 17- 5 بین العمریة الفئة في األطفال استبیان الستفاء اختیاره/ھا تم سنة 17-5 العمریة الفئة في لطفل/ة ألي رعایة مانحة
 المعیشیة؟ األسرة ھذه

 
   نعم  إلى انتقلي UF17 01" حول دائرة وضعي الخامسة سنّ  دون األطفال معلومات لوحة في." 
 نفس مع استیفاءه لیتم سنة 17 - 5 بین العمریة الفئة في األطفال استبیان     إلى انتقلي ذلك بعد

 المستجیبة.
   ال  إلى انتقلي UF17 01" حول دائرة وضعي الخامسة سنّ  دون األطفال معلومات لوحة في." 

 بشكرھا المستجیبة ھذه مع المقابلة أنھي ذلك بعد                                                                  
 المعیشیة. األسرة ھذه في استیفاؤھا یجب أخرى استبیانات أیة ھناك كان ما إذا تحققي تعاونھا. على
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 AN والطول الوزن قیاس نموذج معلومات لوحة

AN1. العنقود: رقم  ___ ____ ____ ____ AN2. المعیشیة: األسرة رقم ____ ____ 

AN3. السطر: ورقم الطفل/ة اسم 
 

 ____ ____ _______________________ االسم

AN4. من المأخوذ الطفل/ة عمر UB2: 
 

 __ ...................................... الكاملة) (بالسنوات العمر

AN5. السطر: ورقم الرعایة مانحة / األم اسم 
 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   االسم

 ــــــــ  ــــــــ

AN6. الباحثة: ورقم اسم 
 

 ____ _____ ____ __________________ االسم

 

   والطول الوزن قیاس

AN7. االسم القیاس: عن المسؤول/ة ورقم اسم ____ _____ ____  

AN8. كما الوزن قیاس نتیجة سّجلي 
 القیاس: مسؤول/ة قرأھا/قرأتھا

 
 مسامع على بتسجیلھ قمت ما اقرأ/اقرئي 

ً  واحرص/احرصي القیاس مسؤول/ة  أیضا
 المسجل. العدد من یتحقق/تتحقق أن على

 
 ___  ___. ___ ........................... (كغم) كیلوغرام

 
 99.3 ................................... موجود/ة غیر الطفل/ة

 99.4 .................................. الطفل/ة رفض/رفضت
 99.5 ..................................... رفضت المستجیب/ة

 
 99.6 _______________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
 
 

99.3AN13 
99.4AN10 
99.5AN10 

 
99.6AN10 

AN9. من مجرد/ة الطفل/ة كان ھل 
 األدنى؟ بالحد مالبسھ/ھا

 1 ............................................................. نعم
 تعذر ال،

 بالحد مالبسھ/ھا من الطفل/ة تجرید ............................ 
 2 ............................................................. األدنى

 

AN10. من تحققي AN4: 1 ............................................. سنة 1 أو 0العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2 ......................................... 4 أو ,3 أو ,2 العمر

1AN11A 
2AN11B 

AN11A. سنتین من أقل الطفل/ة عمر 
 سّجلي مستلقي/ة. وھو/ھي قیاسھ/ھا ویجب
 قرأھا/قرأتھا كما الطول قیاس نتیجة

 القیاس: مسؤول/ة
 
اقرأ/اقرئي ما قمت بتسجیلھ على مسامع  

  ً مسؤول/ة القیاس واحرص/احرصي أیضا
 على أن یتحقق/تتحقق من العدد المسجل.

 
AN11B. األقل على سنتین الطفل/ة عمر 

 سّجلي/ وقوفاً. قیاسھ/ھا یتم أن ویجب
 قرأھا/قرأتھا كما الطول قیاس نتیجة سّجلي

 القیاس: مسؤول/ة
 

 مسامع على بتسجیلھ قمت ما اقرأ/اقرئي 
ً  واحرص/احرصي القیاس مسؤول/ة  أیضا

 المسجل. العدد من یتحقق/تتحقق أن على

 
 ___  ___ ___ ___. ................ (سم) /القامھ الطول

 
 999.4 ................................ الطفل/ة رفض/رفضت

 999.5 ................................... رفضت المستجیب/ة
 

 999.6 ______________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
 
 

999.4AN13 
999.5AN13 

 
999.6AN13 

AN12. تم كیف  ً  الطفل/ة؟ قیاس فعلیا
 وقوفاً؟ أم مستلقي/ة وھو/ھي

 1 .......................................................مستلقي/ة
 ً  2 ........................................................... وقوفا
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AN13. الشھر / الیوم الیوم: تاریخ / 
 السنة:

2   0   1  ___/___ ___ /___ ___   

  

AN14. أي المعیشیة األسرة ضمن یوجد ھل 
 یتم لم الخامسة سنّ  دون آخر/أخرى طفل/ة

 بعد؟ قیاسھ/ھا

 1 ............................................................. نعم
 

 2 ..............................................................  ال

1الطفل/ة 
 التالي/ة

AN15. رةاألس ھذه في القیاسات جمیع استكملتما قد القیاس عن المسؤول(ة) و أنك مشرفك/تك وأبلغي تعاونھ/ھا على المستجیب/ة اشكري 
 المعیشیة.
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 الباحثة مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القیاس مسؤول/ة مالحظات

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المشرف/ة مالحظات
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 سنة 17-5نموذج استب�ان األطفال من عمر  5.5

 

 سنة 17 - سنوات 5 بین أعمارھم تتراوح الذین لألطفال استبیان

 2018 - العراق
 

 

 FS سنة 17 - 5 بین األطفال معلومات لوحة

FS1. العنقود: رقم                             ____ ____ 
____ ____ 

FS2. المعیشیة: األسرة رقم ____ ____ 

FS3. السطر: ورقم الطفل(ة) اسم 
 

 ____ ____    _____________________ االسم

FS4. السطر: ورقم الرعایة مانحة / األم اسم 
 

 ____ ____ ________________________ االسم

FS5. الباحث/ة: ورقم اسم 
 

 ____ ____ ______________________ االسم

FS6. المشرف/ة: ورقم اسم 
 

    االسم
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ

FS7. المقابلة: سنة / شھر / یوم 
  2   0   1  ___/___ ___ /___ ___  

FS8. دقیقة الوقت: سّجل/ي                     
 ساعة

__ 
__ 

__ __ 

 

 المعیشیة: األسرة استبیان في األسرة أفراد قائمة من HL6 السؤال في المستجیب/ة عمر من تأكد/تأكدي
 )HH33( المقابلة إجراء على األسرة في البالغین أحد من موافقة على الحصول تم أنھ من تحقق/ي سنة، 17و 15 بین یتراوح العمر كان إذا

 إجراء عدم یجب علیھا، الحصول یتم ولم موافقة على للحصول ضرورة ھناك كان إذا ).HL20 = 90( الضروري غیر من ذلك أن أم
 الحاالت في األقل. على سنة 15 المستجیب/ة عمر یكون أن یجب .FS17 السؤال في "06" الرمز حول دائرة وضع ویجب المقابلة
 سیكون المستجیب/ة فإن )،HL20 = 90( المعیشیة األسرة في محددة رعایة مانحة أو أم سنة 17 - 15 بعمر للطفل ونیك ال التي النادرة
 نفسھ/ھا. الطفل/ة ھو/ھي

FS9. األسرة ھذه في المنجزة االستبیانات من /تأكديتأكد 
 مع مقابلة بإجراء فریقك من خرآ فرد أو أنت قمت ھل المعیشیة:
 آخر؟ الستبیان المستجیب/ة ھذا/ھذه

 1 ...................... مقابلتھ/ھا سبق نعم،
 2 ........................ مقابلة أول ھذه ال،

 

1FS10B 
2FS10A 

FS10A. ،ًالمركزي الجھاز من نحن ).اسمك( اسمي مرحبا 
 األطفال وضع حول مسح بتنفیذ ونقوم الصحة ووزارة لالحصاء
 في الطفل(ة) اسم( وسالمة صحة حول معك التحدث أودّ  واألسر.

FS3..( لغایةل سّریة علیھا نحصل التي المعلومات جمیع وستبقى 
 رغبت أو ما سؤال عن اإلجابة عدم اخترت وإذا الھویة. ومجھولة

 اآلن؟ البدء یمكنني ھل بذلك. إخبارنا یرجى المقابلة، بإیقاف

FS10B. ،الطفل(ة) اسم( وسالمة صحة حول معك التحدث أودّ  واآلن 
 المعلومات جمیع أن لك نؤكد أخرى، ومرة أكبر. بتفصیل )FS3 في

 رتاخت وإذا الھویة. ومجھولة للغایة سّریة ستبقى علیھا نحصل التي
 إخبارنا یرجى المقابلة، بإیقاف رغبت أو ما سؤال عن اإلجابة عدم

 اآلن؟ البدء یمكنني ھل بذلك.

 1 ..................................................................... نعم
 2 ............................................................ لأیس لم ال/

 

1 الطفل(ة) عن عامة خلفیة نموذج 
2FS17 
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FS17. ئةالف في للطفل المخصصة المقابلة نتیجة 
 سنة 17 - 5 العمریة

 

 المستجیب/ة. إلى تشیر الرموز 
 

 /ة.المشرف مع استكمالھا یتم لم نتیجة أیة بمناقشة قومي 

 01 .............................................................. المقابلة أُنجزت
 02 ...................................................... المنزل في لیس/لیست

 03 ........................................................................ رفض
 04 ........................................................ جزئي بشكل أنجزت

 المقابلة على قادر/قادرة غیر
 یرجى( _____________________________________ 

 05 ____________________________________ )التحدید
 

 لألم/ البالغین أحد من موافقة على الحصول یتم لم
17  العمر من البالغة الرعایة مانحة .......................................... 
 06 ...................................................................... سنة - 15

 
 96 _________________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

 CB الطفل(ة) عن عامة خلفیة

CB1. في السطر رقم من تحقق/ي )FS4( 
 ةالمعیشی األسرة استبیان في والمستجیب/ة

)HH47:( 

FS4 = HH47 ........................................... 1 
FS4 ≠ HH47 ........................................... 2 

1CB11 

CB2. ؟االسم( ولد/ولدت وسنة شھر أي في( 
 

 السنة. و الشھر تسجیل یجب 

 المیالد تاریخ
 __ __ ..................................................... الشھر 

 
 __ __ __ __ ........................................... السنة 

 

CB3. ؟االسم( عمر ھو كم( 
 

 :أكثر استوضح/ي 
 میالد عید آخر في )االسم( عمر كان كم 

 لھ/لھا؟
 

 الكاملة. بالسنوات العمر سّجل/ي 
 

 و CB2 سؤالي على اإلجابات كانت إذا 
CB3 أكثر استوضح/ي متوافقة، غیر 

 وصححیھا.

 
 __ __ .................................. الكاملة) (بالسنوات العمر

 

CB4. التحق/ت وأن )االسم( لـ سبق ھل 
 مبكرةال للطفولة تعلیم برنامج بأي أو بالمدرسة

 (روضة)؟

 1 ............................................................ نعم
 2 ............................................................  ال

 
2CB11 

CB5. أو دراسي وصف مستوى أعلى ھو ما 
 )؟االسم( إلیھما وصل/ت دراسیة سنة

 000 ........................................................... روضة
 __ __ 1 ..................................................... ابتدائیة

 __ __ 2 .................................................... متوسطة
 __ __ 3 .................... المتوسطة) بعد سنوات (خمس دبلوم

 __ __ 4 اعدادیة....................................................
 __ __ 5 ....................................................... دبلوم

 __ __ 6 ................................................ بكالوریوس

 

000CB7 

CB6. 1 ............................................................ نعم (الصف/السنة)؟ ذلك أنھى/أنھت ھل 
 2 ............................................................  ال
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CB7. من وقت أي في )االسم( التحق/ت ھل 
 الحالیة الدراسیة السنة خالل األوقات
 برنامج بأي أو بالمدرسة   2017/2018
 (الروضة)؟ المبكرة للطفولة تعلیمي

 1 ............................................................ نعم
 2 ............................................................  ال

 
2CB9 

CB8. الحالیة الدراسیة السنة ھذه خالل 
 أو والصف المستوى ھو ما ،2017/2018

 )؟االسم( بھما یلتحق/تلتحق التي السنة

 000 ........................................................... روضة
 __ __ 1 ..................................................... ابتدائیة

 __ __ 2 .................................................... متوسطة
 __ __ 3 .................... المتوسطة) بعد سنوات (خمس دبلوم

 __ __ 4 ..................................................... اعدادیة
 __ __ 5 ....................................................... دبلوم

 __ __ 6 ................................................ بكالوریوس

 

 

CB9. من وقت أي في )االسم( التحق/ت ھل 
 السابقة الدراسیة السنة خالل األوقات
 برنامج بأي أو بالمدرسة 2016/2017
 المبكرة؟ للطفولة تعلیمي

 1 ............................................................ نعم
 2 ............................................................  ال

 
2CB11 

CB10. الدراسیة السنة تلك خالل 
 المستوى ھو ما 2016/2017السابقة،
 )االسم( كان/كانت التي السنة أو والصف
 بھما؟ ملتحق/ة

 000 ........................................................... روضة
 __ __ 1 ..................................................... ابتدائیة

 __ __ 2 .................................................... متوسطة
 __ __ 3 .................... المتوسطة) بعد سنوات (خمس دبلوم

 __ __ 4 ..................................................... اعدادیة
 __ __ 5 ....................................................... دبلوم

 __ __ 6 ................................................ بكالوریوس

 

 

CB11. 1 ............................................................ نعم صحي؟ تأمین أي )االسم( لدى ھل 
 2 ............................................................  ال

 
2 النموذج 

 التالي

CB12. الذي الصحي التأمین نوع ما 
 )؟االسم( علیھ یتوفر/تتوفر

 

 ذُكر. ما كل سّجلي 

 A مجتمعیة مؤسسة مشتركة/ صحیة لمؤسسة صحي تأمین
 B ........................ العمل جھة خالل من صحي تأمین

 C ......................................... االجتماعي الضمان
 D .................................  تجاري آخر صحي تأمین

 
 X ________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
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 CL  األطفال عمالة نموذج

CL1. ،كان/ت إذا عما أسألك أن أود واآلن 
 عمل. بأي یقوم/تقوم )االسم(

 
 الماضي(ة)، االسبوع في )المقابلة یوم( منذ 

 التالیة، األنشطة من بأيٍ  )االسم( قام/ت ھل
 واحدة: ساعة لمدة ولو حتى

 
 ]A[ ساعد/ت أو )(االسم عمل/عملت ھل 

 أو مزرعة أو أرض قطعة في العمل في
 أو رةاألس تمتلكھا أو یمتلكھا/تمتلكھا بستان

 تنمیة مثل بالمواشي؟ اعتنى/اعتنت
 أو الحصاد عملیة أو الزراعي المحصول

 حلبھا؟ أو رعیھا أو الحیوانات تغذیة
 

 ]B[ عمل أي في )االسم( ساعد/ت ھل 
 أو بالعائلة خاص تجاري نشاط أو عائلي
 دون أو أجر مقابل باألقارب خاص عمل
ً  یدیر/تدیر كان/ت أو مقابل ً  مشروعا  خاصا

 بھ/بھا؟
 

 ]C[ بیع وأ بإنتاج یقوم/تقوم )االسم( ھل 
 أو الحرفیة الصناعة منتوجات أو مواد

 زراعیة؟ منتوجات أو أغذیة أو مالبس
 

 ]X[ االسبوع في )المقابلة یوم( منذ 
 أي في )االسم( شارك/ت ھل الماضي(ة)،

 عیني، أو نقدي دخالً  علیھ/ھا یدر آخر نشاط
 فقط؟ واحدة ساعة لمدة ذلك كان ولو حتى

 

 
 
 
 

 ال     نعم    
 

 بستان أو مزرعة أو أرض قطعة في عمل/ت
 2      1 .......................................... الحیوانات برعایة قام/ت أو 

 
 
 

  في األقارب / العائلة ساعد/ت
 2      1 ....................... الخاص عملھ/ھا /تأدار / بھم خاص عمل 

 
 / مواد بیع / إنتاج

 أغذیة / مالبس / حرفیة صناعات 
 2      1 ................................................. زراعیة منتجات أو 

 
 

2       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآخر(حدد)ـــــــــــــــــــــ نشاط أي
1 

 

CL2. من تحقق/ي CL1 ،[A]- [X] 1 ..................................... األقل على "نعم" واحدة إجابة ھناك 
 2 ...................................................... "ال" اإلجابات جمیع

 
2CL7 

CL3. االسبوع من الیوم ھذا مثل منذ 
 بالمجمل، تقریباً، ساعة كم الماضي

 ھذه / (النّشاط ھذا في )االسم( شارك/ت
 االنشطة)؟

 
 واحدة، ساعة من أقل اإلجابة كانت إذا 

 ".00" سّجل/سّجلي

 
 

 __ __ ........................................................... الساعات عدد

 

CL4. ھذه / النشاط ھذا یتطلب/تتطلب ھل 
 ثقیلة؟ حموالت حمل األنشطة

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال

 

CL5. ھذه / النشاط ھذا یتطلب/تتطلب ھل 
 كالسكاكین خطیرة أدوات استخدام األنشطة

 ثقیلة؟ آالت تشغیل أو شابھھا ما أو

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال
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CL6. التي العمل بیئة وصف یمكنك كیف 
 )؟االسم( فیھا یعمل/تعمل

 
 ]A[ ةاألدخن أو للغبار یتعرض/تتعرض ھل 

 الغاز؟ أو
 

 ]B[ البرودة لدرجات یتعرض/تتعرض ھل 
 أو العالیة الحرارة أو جداً  المنخفضة
 الرطوبة؟

 
 ]C[ العالي للضجیج یتعرض/تتعرض ھل 

 االھتزاز؟ أو
 
 

 ]D[ األنشطة النشاط/ھذه ھذا یتطلب ھل 
 مرتفعة؟ أماكن في العمل

 
 

 ]E[ المواد استخدام عملھ/عملھا یتطلب ھل 
 الحشریة، كالمبیدات  الكیماویة،

 المتفجرات؟ أو شابھھا، وما الغراء،
 

 ]X[ ألیة )االسم( یتعرض/تتعرض ھل 
 سیئة ظروف أو أخرى عملیات أو أشیاء
 سالمتھ/ھا؟ أو صحتھ/ھاب تضرّ 

 
 
 

 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 

CL7. االسبوع من الیوم ھذا مثل منذ 
 جلب إلى )االسم( سعى/سعت ھل ، الماضي

 المعیشیة؟ األسرة في الستخدامھا المیاه

 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
2CL9 

CL8. ،قضاھا/قضتھا ساعة كم بالمجمل 
 الستخدامھا المیاه لجلب السعي في )االسم(

 من الیوم ھذا مثل منذ المعیشیة، األسرة في
 ؟ الماضي االسبوع

 
 واحدة، ساعة من أقل اإلجابة كانت إذا 

 ".00" سّجل/سّجلي

 
 

 __ __ .......................................................... الساعات عدد

 

CL9. االسبوع من الیوم ھذا مثل منذ 
 بجمع )االسم( قام/قامت ھل ، الماضي
 المعیشیة؟ األسرة في الستخدامھ الحطب

 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
2CL11 

CL10. ،قضاھا/قضتھا ساعة كم بالمجمل 
 استخدامھ أجل من الحطب جمع في )االسم(

 من الیوم ھذا مثل منذ المعیشیة، األسرة في
 ؟ الماضي االسبوع

 
 واحدة، ساعة من أقل اإلجابة كانت إذا 

 ".00/ة" سّجل/سّجلي

 
 

 __ __ ................................................... الساعات عدد
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CL11. االسبوع من الیوم ھذا مثل منذ 
 من بأي )االسم( قام/قامت ھل ، الماضي
 المعیشیة؟ األسرة لصالح التالیة األنشطة

 
 ]A[ المعیشیة؟ األسرة أجل من التسّوق 

 
 ]B[ الطھي؟ 

 
 ]C[ المنزل؟ تنظیف أو األواني غسل 

 
 

 ]D[ المالبس؟ غسل 
 

 ]E[ باألطفال؟ االعتناء 
 

 ]F[ مریض؟ أو مسنّ  بشخص االعتناء 
 

 ]X[ أخرى؟ منزلیة مھام 

 
 ال     نعم  

 
 2       1 ................................. المعیشیة األسرة أجل من التسّوق

 
 2       1 .............................................................. الطھي

 
 2       1 المنزل............................... تنظیف  / األواني غسل

 
 2       1 ...................................................... المالبس غسل

 
 2       1 .................................................. باألطفال االعتناء

 
 2       1 .................................  مریض / مسنّ  بشخص االعتناء

 
 2       1  التحدید)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یرجى ( أخرى منزلیة مھام

 

CL12. من تحقق/ي CL11,، - A]
[X]:[ 

 1 ................................... األقل على "نعم" واحدة إجابة ھناك
 2 .................................................... "ال" اإلجابات جمیع

 

2 
 النموذج

 التالي

CL13. االسبوع من الیوم ھذا مثل منذ 
 شارك/ت تقریباً، ساعة كم ، الماضي

 االنشطة) ھذه / (النّشاط ھذا في )االسم(
 بالمجمل؟

 
 واحدة، ساعة من أقل اإلجابة كانت إذا 

 ".00/ة" سّجلي

 
 

 __ __ ........................................................ الساعات عدد
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 FCD  الطفل(ة) سلوك ضبط نموذج

FCD1. من تحققي CB3: 1 ................................................. سنة 41 - 5 العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2 ............................................... سنة 17 - 15 العمر

 

2 
 النموذج

 التالي

FCD2.  ّآخر. أمر عن معك التحدث اآلن أود 
 

 الاألطف لتھذیب معینة أسالیب الكبار یستخدم 
 مشكلة لمعالجة أو األمثل السلوك وتعلیمھم
 من الئحة علیك أقرأ سوف لدیھم. سلوكیة
 ما إذا تخبریني أن وأرجو المستخدمة. الطرق

 في آخر بالغ شخص أي أو أنت استخدمت كنت
 الشھر خالل )االسم( مع الطریقة ھذه أسرتك

 .الماضي
 

 ]A[ أشیاء أو امتیازات من )االسم( حرمان 
 مغادرة لھ/لھا السماح عدم أو بھا یرغب/ترغب

  المنزل.
 

 ]B[ كان لماذا االسم)لــ( التفسیر/الشرح 
 خطأ. سلوكھ/ھا

 
 ]C[ .ھّزه/ھّزھا 

 
 ]D[ الزعیق أو علیھ/علیھا الصراخ 

 علیھ/علیھاً.
 

[E] لیفعلھ/تفعلھ. آخر شيء إعطاؤه/ھا 
 

 ]F[ بالید. المؤخرة على ضربھ/ضربھا 
 

 ]G[ مكان أو المؤخرة على ضربھ/ضربھا 
 فرشاة أو كالحزام ما بشيء الجسم  من آخر

 صلب شيء أي باستخدام أو العصا أو الشعر
 آخر.

 
 ]H[ بأیة أو الكسول/ة أو ي/ةبالغب مناداتھ/ھا 

 القبیل. ھذا من أخرى صفة
 

 ]I[ أو الوجھ على صفعھ/ھا أو ضربھ/ھا 
 األذنین. أو الرأس

 
 ]J[ األرجل. أو الذراع أو الید على ضربھ/ھا 

 
 ]K[ ضربھ/ضربھا  ً ً  ضربا  مراراً  مبرحا

 ممكن. قدر بأقسى وتكراراً 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ال    نعم  
 

 2    1 ............................................ االمتیازات من الحرمان
 
 
 

 2     1 ............................................ الخاطئ السلوك تفسیر
 

 2    1 ........................................................... ھّزه/ھّزھا
 

 2    1 .......................................  الصیاح الزعیق، الصراخ،
 
 

 2    1 .....................................  لیفعلھ/لتفعلھ شيء إعطاؤه/ھا
 

 2    1 ................................  بالید المؤخرة على ضربھ/ضربھا
 
 

 آخر شيء أو العصا أو الشعر فرشاة أو بالحزام ضربھ/ضربھا
 2    1 ............................................................. صلب 

 
 
 

 2    1 ............  أخرى صفة أیة أو الكسول/ة أو بالغبي/ة مناداتھ/ھا
 

 2    1 ........  األذنین أو الرأس على أو الوجھ على الصفع / الضرب
 
 

 2    1 ........................  األرجل أو الذراع أو الید على ضربھ/ھا
 

ً  ضربھ/ھا ً  ضربا  2    1 ....... ممكن قدر بأقسى وتكراراً  مراراً  مبرحا

 

FCD3. من  تحققي FS4: المستجیبة ھذه ھل 
 سن دون آخر طفل أي إلى الرعایة مانحة أو أم

 ؟ الخامسة

 1 ......................................................................... نعم
 2 .........................................................................  ال

 
2 

FCD5 
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FCD4. من  تحققي FS4أجابت أن سبقت :ھل 
 ) UCD5( التالي السؤال على المستجیبة ھذه
 سنوات) خمس من اقل الطفل( استبیان في

 آخر؟ لطفل

 1 ......................................................................... نعم
 2 .........................................................................  ال

1 
 النموذج

 التالي

FCD5. الطفل/ة معاقبة یجب أنھ تعتقدین ھل 
 ً  أو تربیتھ/ھا أو تنشئتھ/ھا أجل من جسدیا

 ینبغي؟ كما تھذیبھ/ھا

 1 ......................................................................... نعم
 2 .........................................................................  ال

 
 8 ....................................................... رأي ال / أعرف ال

 

 

 FCF للطفل(ة) الوظیفیة القدرات نموذج

FCF1.  ّحول األسئلة بعض علیك أطرح أن أود 
 ).االسم( منھا یعاني/تعاني التي الصعوبات

 
 العدسات أو النظارات )االسم( یضع/تضع ھل 

 الطبیة؟ الالصقة

 
 
 

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 

FCF2. جھازمعین )االسم( یستخدم/تستخدم ھل 
 سمعي؟

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 

FCF3. جھاز أي )االسم( یستخدم/تستخدم ھل 
 ىعل یحصل/تحصل أو المشي على یساعده/تساعده

 ؟ للمشي مساندة

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 

FCF4. بةاإلجا منك أطلب سوف التالیة، األسئلة في 
 المحتملة. اإلجابات من واحدة تحدید خالل من عنھا
 ال )1 ):االسم( أن القول یمكنك ھل سؤال لكل

 یواجھ/تواجھ )2 أم صعوبة، أیة تواجھ یواجھ/
 من كثیر یواجھ/تواجھ )3 أم الصعوبة، بعض

 القیام على قادر/ة غیر أنھ/أنھا )4 أم الصعوبة،
 نھائیاً. بالنشاط

 
 األسئلة توجیھ أثناء الفئات كّرر/ي 

 فئة أیة المستجیب(ة) استخدام عدم عند الفردیة
 إجابة:

 یمكنك ھل ھي: األربع المحتملة اإلجابات تذّكر/ي، 
 صعوبة، أیة تواجھ یواجھ/ ال )1 ):االسم( أن القول

 )3 أم الصعوبة، بعض یواجھ/تواجھ )2 أم
 /أنھاأنھ )4 أم الصعوبة، من كثیر یواجھ/تواجھ

 نھائیاً؟ بالنشاط القیام على قادر/ة غیر

  

FCF5. من تحقق/ي FCF1: یضع/تضع ھل 
 الطبیة؟ الصقة عدسات أو نظارات الطفل/ة

 FCF1 = 1 ........................................ 1 نعم،
 FCF1 = 2 .......................................... 2 ال،

1FCF6A 
2FCF6B 

FCF6A. العدسات أو للنظارات وضعھ/ھا أثناء 
 صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل الطبیة، الالصقة

 الرؤیة؟ في
 

FCF6B. في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 الرؤیة؟

 
 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  الرؤیة یستطیع/تستطیع ال  4 .......................... نھائیا

 
 

FCF7. من تحقق/ي FCF2: الطفل/ة 
 سمعي؟ معین جھاز یستخدم/تستخدم

 FCF2 =1 ......................................... 1 نعم،
 FCF2 = 2 .......................................... 2 ال،

1FCF8A 
2FCF8B 
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FCF8A. السمعي جھازالمعین استخدام عند 
 )االسم( یواجھ/تواجھ ھل السمعیة)، (المعینات

 أصوات مثل األصوات سماع في صعوبة
 الموسیقى؟ أو األشخاص

 
FCF8B. في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 

 ؟ الموسیقى أو الناس كأصوات األصوات سماع

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  السمع یستطیع/تستطیع ال  4 .......................... نھائیا

 

FCF9. من تحقق/ي FCF3: ھل 
 لىع یساعده/تساعده جھاز الطفل/ة یستخدم/تستخدم

 للمشي؟ مساندة على یحصل/تحصل أو المشي

 FCF3=1 .......................................... 1 نعم،
 FCF3=2 ............................................ 2 ال،

 
2FCF14 

FCF10. اواداة لجھاز استخدامھ/ھا دون 
 على الحصول أو المشي، على یساعده/تساعدھا

 في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل مساعدة
 مستویة؟ أرض على متر 100 لمسافة المشي

 
 لكرة ملعب بطول سیكون ھذا أكثر: استوضح/ي 

 تقریباً. القدم
 

 رغی صعوبة" أیة یواجھ/تواجھ "ال الفئة أن الحظ/ي 
 أو معدات الطفل/ة یستخدم/تستخدم حیث متاحة،
 .المشي في المساعدة على الطفل(ة) /تحصلیحصل

 
 

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  متر 100 لمسافة المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..... نھائیا

 
 
 

3FCF12 
4FCF12 
 

FCF11. اواداة لجھاز استخدامھ/ھا دون 
 على الحصول أو المشي، على یساعده/تساعدھا

 في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل مساعدة
 مستویة؟ أرض على متر 500 لمسافة المشي

 
 مالعب 5  بطول سیكون ھذا أكثر: استوضح/ي 

 تقریباً. القدم لكرة
 

 رغی صعوبة" أیة یواجھ/تواجھ "ال الفئة أن الحظ/ي 
 أو معدات الطفل/ة یستخدم/تستخدم حیث متاحة،

 .المشي في المساعدة على الطفل(ة) یحصل/تحصل

 
 

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  متر 500 لمسافة المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..... نھائیا

 

FCF12. اوأداة لجھاز باستخدامھ/ھا 
 على الحصول أو المشي على یساعده/تساعدھا

 في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل مساعدة،
 مستویة؟ أرض على متر 100 لمسافة المشي

 
 لكرة ملعب بطول سیكون ھذا أكثر: استوضح/ي 

 تقریباً. القدم

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  متر 100 لمسافة المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..... نھائیا

 
 
 
 

3FCF16 
4FCF16 

FCF13. اوأداة لجھاز باستخدامھ/ھا 
 على الحصول أو المشي على یساعده/تساعدھا

 في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل مساعدة،
 مستویة؟ أرض على متر 500 لمسافة المشي

 
 مالعب 5  بطول سیكون ھذا أكثر: استوضح/ي 

 تقریباً. القدم لكرة

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  متر 500 لمسافة المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..... نھائیا

 
 

1FCF16 
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FCF14.  ًعمرھا/عمره مثل في باألطفال مقارنة ، 
 ةلمساف المشي في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل

 مستویة؟ أرض على متر 100
 

 لكرة ملعب بطول سیكون ھذا أكثر: استوضح/ي 
 تقریباً. القدم

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  متر 100 لمسافة المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..... نھائیا

 
 
 
 

3FCF16 
4FCF16 

FCF15.  ًعمرھا/عمره مثل في باألطفال مقارنة ، 
 ةلمساف المشي في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل

 مستویة؟ أرض على متر 500
 

 مالعب 5  بطول سیكون ھذا أكثر: استوضح/ي 
 تقریباً. القدم لكرة

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  متر 500 لمسافة المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..... نھائیا

  

FCF16. في صعوبة أیة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 بس؟المال تغییر أو الطعام كتناول بنفسھ/ھا االعتناء

 
 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  بنفسھ/ھا العنایة على قادر/ة غیر  4 .................. نھائیا

 

FCF17. صعوبة أیة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 من فھمھ/ھا یصعب بحیث یتحدث/تتحدث عندما

 األسرة ھذه ضمن الموجودین األشخاص قبل
 المعیشیة؟

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  فھمھ/فھمھا یمكن ال  4 ................................ نھائیا

 

FCF18. صعوبة أیة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 من فھمھ/ھا یصعب بحیث یتحدث/تتحدث عندما

 المعیشیة؟ األسرة ھذه خارج من األشخاص قبل

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  فھمھ/فھمھا یمكن ال  4 ................................ نھائیا

 

FCF19.  ًعمرھا/عمره مثل في باألطفال مقارنة ، 
 األشیاء؟ تعلّم في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل

 
 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  األشیاء تعلم یستطیع/تستطیع ال  4 ................... نھائیا

 

FCF20.  ًعمرھا/عمره مثل في باألطفال مقارنة ، 
 األشیاء؟ تذّكر في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  األشیاء تذكر یستطیع/تستطیع ال  4 .................. نھائیا

 

FCF21. في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 بھ؟ القیام یحب/تحب ما نشاط على التركیز

 
 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  التركیز یستطیع/تستطیع ال  4 ........................ نھائیا

 

FCF22. تقبّل في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 الروتیني؟ سلوكھ/ھا تغییر

 
 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  التغییر یتقبّل/تتقبّل ال  4 ............................... نھائیا
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FCF23.  ًعمره/عمرھا مثل في باألطفال مقارنة ، 
 على السیطرة في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل

  سلوكھ/ھا؟
 

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  سلوكھ/ھا على السیطرة یستطیع/تستطیع ال  4 ...... نھائیا

 

FCF24. في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 صداقات؟ تكوین

 
 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  صداقات تكوین یستطیع/تستطیع ال  4 ................ نھائیا

 

FCF25. في مختلفة خیارات التالي للسؤال 
 طرح بعد الخیارات ھذه علیك أقرأ سوف اإلجابات.

 السؤال.
 

 متوتر/ة )االسم( یبدو/تبدو مرة كم أعرف أن أودّ  
 جداً. قلق/ة أو جداً  عصبي/ة أو جداً 

 
 أم األسبوع، في مرة أم یوم، كل القول: یمكنك ھل 

 أبداً؟ أم السنة، في قلیلة مرات أم الشھر، في مرة

 
 
 

 1 ..................................................... یوم كل
 2 ........................................... األسبوع في مرة
 3 ............................................. الشھر في مرة

 4 ...................................... السنة في قلیلة مرات
 5 ......................................................... أبداً 

 

FCF26.  ّأعرف أن أود  ً  یبدو/تبدو مرة كم أیضا
 جداً. مكتئب/ة أو جداً  حزین/ة )االسم(

 
 أم األسبوع، في مرة أم یوم، كل القول: یمكنك ھل 

 أبداً؟ أم السنة، في قلیلة مرات أم الشھر، في مرة

 
 

 1 ..................................................... یوم كل
 2 ........................................... األسبوع في مرة
 3 ............................................. الشھر في مرة

 4 ...................................... السنة في قلیلة مرات
 5 ......................................................... أبداً 
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 PR  األبویة المشاركة نموذج

PR1. من تحققي CB3: 1 ......................................... سنوات 6 - 5 العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2 ........................................... سنة 14 - 7 العمر
 3 ......................................... سنة 17 - 15 العمر

1 FS11 
3 FS11 

PR3. ة،المقدس والكتب المدرسیة الكتب باستثناء 
 يف قراءتھا )االسم( لـ یمكن لدیك یتوفر كتاب كم

 المنزل؟
 

 یمالكر القرآن مثل المقدسة الكتب انواع استوضح/ي
 االدعیة الى الخ..اضافة المقدس.. االنجیل ،

 والزیارات

 00 ................................................. كتاب أي یوجد ال
 

 0  _ ...................................................... الكتب عدد
 

 10 ..............................................  أكثر أو كتب عشرة

 

PR4. من تحقق/ي CB7 و االستبیان ھذا في 
ED9 الطفل/ة التحق/ت ھل االسرة استبیان في 

 ؟ بالروضة أو بالمدرسة
 
 

 ED9/CB7 = 1 ....................................... 1نعم،
 2 .............................. فارغ أو ED9/CB7 = 2ال،

 
 2 FS11 

PR5. مدرسیة واجبات أي )االسم(لـ یكون ھل 
 بیتیة؟

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 
2PR7 

 
8PR7 

PR6. على )االسم( بمساعدة شخص أي یقوم ھل 
 ؟ البیتیة المدرسیة واجباتھ/ھا

 1 ..................................................................  نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

PR7. یشارك مدرسیة ھیئة )االسم( مدرسة لدى ھل 
 مجلس أو التالمیذ آباء جمعیة (مثل الوالدان فیھا

   االمور)؟ اولیاء

 1 ..................................................................  نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

 
2PR10 

 
8PR10 

PR8. قمت ھل األخیرة، عشر االثني األشھر في 
 المعیشیة أسرتك من بالغ شخص أي أو أنت

 المدرسیة؟ الھیئة ھذه إلیھ دعت اجتماع بحضور

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 
2PR10 

 
8PR10 

PR9. ھل االجتماعات، ھذه من اجتماع أي أثناء 
 التالیة: األمور من أي مناقشة تمت

 
 ]A[ التعلیمیة المشاكل لمعالجة خطة وضع 

 )؟االسم( مدرسة تواجھھا التي الرئیسیة
 

 ]B[ األموال استخدام آلیة أو للمدرسة میزانیة 
 )؟االسم( مدرسة  علیھا تحصل التي

 
 أعرف ال  ال نعم 

 
  لمعالجة خطة

 8      2     1المدرسة................................ مشاكل
 

 8       2     1المدرسة............................... میزانیة
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PR10. ھل ، األخیرة عشر االثني األشھر خالل 
 أسرتك من بالغ شخص أي استلم أو أنت استلمت

 )؟االسم( بـ الخاصة المدرسیة الشھادة المعیشیة

 1 ..................................................................  نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

PR11. ھل األخیرة، عشر االثني األشھر خالل 
 المعیشیة أسرتك من بالغ شخص أي أو أنت ذھبت

 التالیة؟ األسباب من ألي )االسم( مدرسة إلى
 

 ]A[ ریاضیة؟ تظاھرة أو مدرسي احتفال حضور 
  
 

 ]B[ االسم( لــ المدرسیة اإلنجازات مدى مناقشة( 
 المعلمین/المعلمات؟  مع

 
 

 أعرف ال  ال    نعم                                             
 

 8      2         1……ریاضیة تظاھرة أو مدرسي احتفال
 

 للطفل/ة المدرسیة اإلنجازات مناقشة
 8      2         1.………………المعلمین/المعلمات مع 

 

PR12. تم ھل األخیرة، عشر االثني األشھر في 
 بسبب دراسي یوم أي في )االسم( مدرسة إغالق

 التالیة: األسباب من أي
 

 ]A[ أو اإلعصار أو كالفیضان طبیعیة كوارث 
 شابھھا؟ ما أو األوبئة انتشار

 
 ]B[ انھیار أو كالحرائق اإلنسان صنع من كوارث 

 شابھھا؟ ما أو الشغب أعمال أو المباني
 

 ]C[ للمعلمین؟ إضراب 
 

 [X]  ذلك؟ غیر 

  

 

 
 أعرف ال    ال    نعم 

 
 8       2    1طبیعیة................................. كوارث

 

 
 8       2       1اإلنسان..................... صنع من كوارث

 
 

 8       2       1المعلمین.............................. إضراب

 

 8       2       1 ــــــــــــــــــــــــ التحدید) یرجى ( ذلك غیر

 

 
 
 
 
 
 

PR13. ھل األخیرة، عشر االثني األشھر خالل 
 بسبب المدرسة الى الذھاب )االسم( على تعذر
 معلمة؟ أو معلم غیاب

 1 ..................................................................  نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

PR14. من تحقق/ي PR12[C] و PR13: 
 "نعم"؟ أي حول دائرة وضع تم ھل

 PR13 =1 ..................... 1 أو PR12[C] = 1 نعم،
 2 ..............................................................  ال

 
 2 FS11 

PR15. غیاب / المعلمین إضراب( حدث عندما 
 بالغ شخص أي أو أنت تواصلت ھل )،المعلمین

 أومع المدرسة مسؤولي من أي مع  أسرتك من آخر
 التدریسیة؟ الھیئة أعضاء

 1 ..................................................................  نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

 

 

FS11. والدقائق الساعات .الوقت سّجل/ي ................___ ___ : ___ ___  
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FS12. 1 ....................................................... العربیة االستبیان. لغة 
 2 .......................................... (سوراني) الكردیة
 3 ............................................. (بادیني) الكردیة

 
 

 

FS13. 1 ............................................................. العربیة المقابلة. لغة 
 2 ................................................ (سوراني) الكردیة
 3 .................................................. (بادیني) الكردیة

 4 .......................................................... التركمانیة
 5 ........................................................... السریانیة

 

 اجنبیة أخرى لغة
 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) (یرجى

 

FS14. 1 ............................................................. العربیة للمستجیب/ة. األم اللغة 
 2 ................................................ (سوراني) الكردیة
 3 .................................................. (بادیني) الكردیة

 4 .......................................................... التركمانیة
 5 ........................................................... السریانیة

 

 اجنبیة أخرى لغة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) (یرجى
6 

 

FS15. ھذا من أجزاء أیة لترجمة مترجم استخدام تم ھل 
 االستبیان؟

 1 ...................................... االستبیان كامل لترجمة نعم،
 2 .................................االستبیان من أجزاء لترجمة نعم،

 3 ................................... مترجم استخدام یتم لم ال،
 

FS16. تعاونھما. على والطفل(ة) المستجیب/ة اشكر/ي 
 

 المعیشیة األسرة استبیان إلى اذھب/ي ثم ومن سنة 17-5 العمریة الفئة في األطفال معلومات لوحة في FS17 في النتیجة لتعبئة تابع/ي 
 .HH56 واستوفي

  
 المعیشیة. األسرة ھذه في المتبقیة) (االستبیانات المتبقي االستبیان استیفاء أجل من الترتیبات بإجراء قم/قومي 
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 الباحث/ة مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المشرف/ة مالحظات
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