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اإلستمارة المطولة

10%
(سؤال 41تحتوى على ) 



2017التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت 

االستمارة المختصرة االستمارة المطولة



انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى 

محل اإلقامة 

الحالى

التأمينات

الخصائص 

االقتصادية 

لالفراد

خصائص 

افراد 

األسرة

ةممارسمنالفردتمكنالحسيةأوذهنيةأوحركيةصعوبةهي:الصعوبة

بصورةهمشاركتدونتحولصحيةمشاكلنتيجةطبيعيةبصورةبمفردةحياته

.األخرينمعالمساوهقدمعلىالمجتمعفيفعالة

.باألسرةحدىعلىفردكلحالةعنالسؤاليتم•

حياتكممارسةمنتمكنكال(......الصعوبةتذكر)فىصعوبةلديكهل•

طبيعةبصورةبمفردك
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انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

اداالقتصادية لالفر

خصائص 

افراد األسرة

صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  الصعوبة

ال يستطيع مطلقا

.عية ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبي( حىت لو كنت مرتداي نظارة ) الرؤية هل توجد صعوبة ىف 

صعوباتمنيعانونالذيناألشخاصعلىالتعرفهوالسؤالهذامنالغرض

الءهؤيعانيفقد.النظارةبإستخدامحتىنوعأيمنمشكالتأوالرؤيةفي

الإالرؤيةعلىقادرينيكونواالوقد،بعدعنأوقربعنالرؤيةمشكلةمن

.األجنابمنوليسفقطأمامهمالرؤيةأو،واحدةبعين

.الرؤيةفيصعوبةأيرصديتمأنيجب
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انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

اداالقتصادية لالفر

خصائص 

افراد األسرة

صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  الصعوبة

ال يستطيع مطلقا

.عية ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبي( حىت لو كنت مرتداي نظارة ) الرؤية هل توجد صعوبة ىف 

األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في الرؤيا والتي قــد تحد من أدائهم واجباتهم اليومية 

ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةبعض الصعوبــة

يعانى من صعوبة في 

قراءة جريدة أو الالفتات

بالشوارع إال إذا إقترب 

منها

كهياكلاألشخاصيرى-

المالمحتمييزدون

علىالقدرةلديهليس-

الالفتاتقراءة

ء ال يستطيع رؤية أي شي

إلى و يحتاج عدا الضوء 

للمشيعصا 

ال يوجد صعوبــة

يرى بصورة جيدة سواء 

بالنظارة أو بدونها
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  الصعوبة

ال يستطيع مطلقا

.ة ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعي( حىت اثناء استخدام مساعة االذن) السمع هل توجد صعوبة ىف 

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

اداالقتصادية لالفر

خصائص 

افراد األسرة

اتصعوبمنيعانونالذيناألشخاصعلىالتعرفهوالسؤالهذامنالغرض

ونتكأنيمكن،السمععلىتساعدوسائلإستخدامعندحتى،السمعفي

ديهملتكونقدأو،صاخبةبيئةفييكونعندمافقطيسمعالأنهالمشكلة

لىعقادرينيكونواالقد،مختلفةمصادرمناألصواتبينالتمييزمشاكل

رصدهايجبالسمعفيصعوبةأي.كليهماأواألذونينبإحدىالسماع

.صعوبةوإعتبارها 8



صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  الصعوبة

ال يستطيع مطلقا

.ة ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعي( حىت اثناء استخدام مساعة االذن) السمع هل توجد صعوبة ىف 

اليومياألشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في السمع والتي تساهم في الحد من قدرتهم على آدائهم 

ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةبعض الصعوبــة

معالسفيالصعوباتبعض

منيقتربأنويحتاج

فييجلسأو،الفرد

مالكالليفهمالفصلمقدمة

بصورةيتكلم،العادي

طبيعية

إالالسمعيستطيعال-

معهالمتحدثتحدثإذا

أومرتفعبصوت

.بصراخ
عدمعلىيدلرده-

للمتحدثسماعه

مؤشر/ ال يوجد دليل 

سماع الفرد على 

للمتحدث 

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

اداالقتصادية لالفر

خصائص 

افراد األسرة

ال يوجد صعوبــة

شخصيسمعأنيستطيع

تبصومباشرةمعهيتكلم

أوصراخدونعادي

سواء،مرتفعصوت

سماعةبدونأوبسماعة
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  الصعوبة

ال يستطيع مطلقا

.ية ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعالتذكر او الرتكيز هل توجد صعوبة ىف 

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

اداالقتصادية لالفر

خصائص 

افراد األسرة

كلالمشابعضلديهمالذيناألشخاصعلىالتعرفهوالسؤالهذامنالغرض

يمكن.ميةاليوبأنشطتهمالقيامصعوبةفيتسهموالتي،التركيزأوالتذكرمع

فيماالتركيزعدمأو،الطرقأواألماكنعلىالتعرففيمشكلةتكونأن

غيرالالخوفأو،مثالا الحالىالشهرماأوهمأينينسونقدأو،بهيقومون

.همحوليدورمافهمأوالتركيزأوتذكرصعوبةأو،األشياءبعضمنمبرر

.صعوبةوإعتبارهاالتركيزأوالتذكرفيصعوبةأيرصديجب 10



صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  الصعوبة

ال يستطيع مطلقا

.ية ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعالتذكر او الرتكيز هل توجد صعوبة ىف 

عدم التركيز فيما يقومون به ، أو ينسون اسم الشهر الحالى ، ال يستطيعون تذكر ما قيل األشخاص الذيـن يجدون صعوبة في 

.لهم ، أو صعوبة تذكر أو تركيز أو فهم ما يدور حولهم أو من أفراد األسرة 

ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةال يوجد صعوبــة

بةصعولديهليسالذىالفرد

والتذكرواإلدراكالفهمفي

ىعلاالستداللفيصعوبة

محيطهفيواألماكنالمنزل

يمافالتركيزيستطيعال،

أوهوأينينسىأو،يعمل

قبلهالذيأوالشهرتذكر

ماشخصقالهمافهمعدم

أواألدويةتناولنسيان،

عدم،الطعامتناولعدم

.حولهيدورماومعرفةفهم

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

اداالقتصادية لالفر

خصائص 

افراد األسرة

بعض الصعوبــة

العملياتإجراءفيصعوبة

كانتإنحتىالحسابية

كيرالتففيصعوبةبسيطة،

بأنشطةللقيامواإلدراك

اليوميةالحياة
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  الصعوبة

ال يستطيع مطلقا

.ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعية املشى او صعود السالمل هل توجد صعوبة ىف 

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

اداالقتصادية لالفر

خصائص 

افراد األسرة

يأمنمشاكلأوالقيودبعضلديهمالذيناألشخاصعلىالتعرفهوالسؤالهذامنالغرض

،ويلةطأوقصيرةلمسافاتالمشيفيمشكلةتكونأنيمكن.األقدامعلىالوقوفحولنوع

دونالمشيعلىالقدرةعدمتكونقدأو،نزوالا اوصعوداا الساللمإستخدامفيصعوبةأو

دمعتكونقد.عكازاتأوكرسيأوعصامثلالتعويضيةاألجهزةمناألنواعبعضإستخدام

.متحرككرسىإلىوتحتاجدقيقتينأودقيقةمنألكثرالوقوفعلىالقدرة

أووداا صعالساللمإستخدامأوالمنبسطةاألرضعلىسواءالمشيفيصعوبةأيرصديجب

.نزوالا 
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  الصعوبة

ال يستطيع مطلقا

.ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعية املشى او صعود السالمل هل توجد صعوبة ىف 

اليوميةاألشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في التنقل والتجول على األقدام والتي قد تحد من آدائهم لألنشطة

ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةبعض الصعوبــة

مساعدةوسيلةإستخدام

ةبسهولالتحركمنتمكنه

مساعدة/عونإلىيحتاج

ا للجلوس منتصبا

قصوىمساعدةيحتاج

يستطيعلكنهللمشي،

التحرك

المحافظةعلىقادرغير

بدونتوازنهعلى

تامةمساعدة/عون

ا يجلسعندما منتصبا

ا مطلقالمشييستطيعال ا

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

اداالقتصادية لالفر

خصائص 

افراد األسرة

صعوبــةال يوجد 

لديهليسالذىالفرد

التنقلفيصعوبة

أواألقدامعلىوالمشي

الساللمصعود
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  الصعوبة

ال يستطيع مطلقا

.عية ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبي...( االستحمام و اللبس و ) رعاية نفسك هل توجد صعوبة ىف 

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

اداالقتصادية لالفر

خصائص 

افراد األسرة

رعايةفيالمشاكلبعضلديهمالذيناألشخاصعلىالتعرفهوالسؤالهذامنالغرض

.المالبسوخلعالشخصيةالنظافةمثلمستقلبشكلأنفسهم

ويشمل،دةالمعتابالطريقة(والصابونبالماءعادة)كلةالجسمتنظيفبهايقصدالنفسرعاية

.المياهإستعمالأوالمالبسغسلوكذلك،والقدمينالشعروتنظيفغسيل

ذلكيفبماوالسفلىالعلويالجسمجزءعلىالمالبسوضعجوانبجميعبهويقصداللبس

.دالعقوربط،القميصأزراروقفل،العكسأوالمالبسدوالبمنالمالبسجلب،القدمين
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  الصعوبة

ال يستطيع مطلقا

.ة ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعي...( االستحمام و اللبس و ) رعاية نفسك هل توجد صعوبة ىف 

(  حمام واللبس اإلست)رعاية أنفسهم بشكل مستقل ، مثل النظافة الشخصية األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في 
وخلع المالبس 

ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةبعض الصعوبــة

أنالممكنمنباألشياءاإلمساك

لكن،محكمغيرأوضعيفيكون

،قلم)األدواتمعظمإمساكيستطيع

(...كوب،سكين

بنفسهمالبسهارتداءيستطيع

فوقذراعيهرفعيستطيعالقد

.كاملةبصورةرأسهمستوى

باألدواتاإلمساكفيصعوبة

الرتداءالذراعينواستخدام

المالبس

فيشيءالتقاطعلىالقدرةعدم

الصغيرةالدواءحبةحجم

عليقادرةغيراليدينإحدى

.األداء

يأاستخداميستطيعال

حركةأيفياليدينمن

إلىالوصولمجردب

باليداإلشارةأوشيء

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

اداالقتصادية لالفر

خصائص 

افراد األسرة

ال يوجد  صعوبــة

ال يحتاااج إلااى مساااعدة 

أحاااد للرعاياااة والعناياااة 

الشخصية  لنفسه   
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  الصعوبة

ال يستطيع مطلقا

نك من ال متك( مثل فهمة للغري او فهم الغري له ) ابستخدام لغتةالفهم و التواصل مع االخرين هل توجد صعوبة ىف 
.ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعية 

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

اداالقتصادية لالفر

خصائص 

افراد األسرة

الحديثفيالمشاكلبعضلديهمالذيناألشخاصعلىالتعرفهوالسؤالهذامنالغرض

ذينالالناسيفهمونالأنهمأو،لهماآلخرينفهمفيالمشكلةوتكون.الكالمفهمأواإلستماعأو

.أخرىبطرقمعهمالتواصلمحاولةأو،معهميتحدثون

دامباستخاخرينأشخاصمعاألفكارأوالمعلوماتتبادلعلىالشخصقدرةبهيقصدالتواصل

.ادلهاتبفييرغبالتىالمعلوماتكتابةأوالعالماتأوللتبادلاصواتهمإستخدامويجوزاللغة،

األخرينمعوالتواصلالفهمفيصعوبةأيرصديجب
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  الصعوبة

ال يستطيع مطلقا

نك من ال متك( مثل فهمة للغري او فهم الغري له ) ابستخدام لغتةالفهم و التواصل مع االخرين هل توجد صعوبة ىف 
.ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعية 

عــدم قدرة الشخص على تبادل المعلومات واألفكار مع اآلخرين والتعامل معهم من خــالل استخدام النطق، أو اإلشارة أو 

ا عن عجــز في السمع أو الكــال م، أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع اآلخرين، وقـد يكون ذلك ناتجا

وحركاتعــدم القدرة الذهنيــة بتفسير وإدراك ما يقوله اآلخرين من إشارات وكلمات 

ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةبعض الصعوبــة

(العمرحسب)كاملةجمالا يتكلم

مطولليسكالمهلكنفهمه،يمكن

رأكثاستخالصتستطيعأنلدرجة
.منهبسيطةفكرةمن

عبر يتكلم كلمات منفردة ت

عن االحتياجات 

أشرب–أكل )األساسية 

(إلخ .....

ا  ال يتكلم مطلقا

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

اداالقتصادية لالفر

خصائص 

افراد األسرة

الصعوبــةال يوجد 

التواصلعلىالقدرةلديه

معبسهولهوالتفاهم

األخرين
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انتهاء ت تواجد الصعوبا
مده االقامة فى محل 

االقامة الحالى  التأمينات

18

باتالصعوتواجدقسمأسئلةإجاباتمناإلنتهاءعند

كونتوبذلك.األخضربالونالقسمويلوين،بالكامل

األسرةمنفردبياناتإدخالمنإنتهيت



انتهاء
تواجد 

الصعوبات 

مده االقامة فى محل 

االقامة الحالى  التأمينات

19

بيانلإدخايتمولم،صعوباتتواجدقسمأسئلةإجاباتمناإلنتهاءعنديُــالحظ

،األحمرونبالالقسمتلوينفيتم،متسقةغيرالبياناتأوالمطلوبةالبياناتمن

.األتيةاألسئلةإجابةمنتأكدمنكتطلبرسالةوتظهر

تةةمن فضلك تأكد من إجابة األسئلة اآل

نصعوبة الفهم والتواصل مع األخرة



انتهاء
تتواجد للصعوبا

مدة اإلقامة فى محل 

اإلقامة الحالى
التأمينات

الخصائص 

االقتصادية 

لالفراد

خصائص 

افراد األسرة

تم اإلنتهاء من إدخال
بةانات فرد باالسرة
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ة إلى ةتم إضافة باقى أفراد األسر

أن ةتم اإلنتهاء من البةانات 

الخاصة بجمةع األفراد
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