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 المحتويـــــات

 تقييم إجراءات التحزيم والترقيم لمناطق المفتشين والمعاونين 

 تقييم مرحلة حصر المباني ومكوناتها

 تقييم مرحلة عد السكان

 تقييم مرحلة حصر المنشآت
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 تقييم التدريب المحلي للمفتشين والمعاونين

 جاهزية مقرات التدريب بمحافظات القاهرة الكبريتقييم 



 – القاهرة) الكبري القاهرة محافظات علي تدريبي مقر (83) على المرور تم  -1

 :كالتالي موزعة %71 بنسبة تدريبي مقر 117 إجمالي من (القليوبية – الجيزة
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 اإلجمالي القليوبية الجيزة القاهرة البيـــــان

 117 26 38 55 إجمالي عدد المقرات بالمحافظة 

 83 21 22 40 عدد المقرات التي تم المرور عليها

 %70.9 % 80.8 % 57.9 % 72.7 نسبة المقرات التي تم المرور عليها

 بمحافظات التدريب مقرات جاهزية لتقييم جودة مراقبي (9) عدد تكليف تم -2

  مثل التدريب علي تساعد التي األدوات وجود حيث من الكبري القاهرة

 ، التهوية ، سبورة ، سماعات ، ميكروفون  ، عرض جهاز ، الكمبيوتر)

 (الضوضاء عن القاعة بعد ، القاعة إتساع ، النظافة



 :تم تقييم التدريب المحلي للمفتشين والمعاونين في التعداد من حيث اآلتي -1
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جاهزية قاعات 

توافر أدوات  التدريب

 التدريب

التزام 

المدربين 

بتوقيتات  

 المحاضرات

التزام المتدربين  

 بالحضور

 تقييم التدريب المحلي



مقر ( 26)لعدد ( مرحلة حصر المباني)تم تقييم التدريب المحلي للمفتشين  -2

 .من إجمالي المقرات% 70محافظة بنسبة ( 25)تدريبي في عدد 

(  146)لعدد ( مرحلة حصر المباني )تقييم التدريب المحلي للمعاونين تم   -3

 .من إجمالي المقرات% 38محافظة بنسبة ( 26)مقر تدريبي في عدد 

مقر ( 195)لعدد ( عد السكانمرحلة )تقييم التدريب المحلي للمعاونين تم   -4

 .من إجمالي المقرات% 43محافظة بنسبة ( 25)تدريبي في عدد 

(  144)لعدد ( حصر المنشآتمرحلة )تقييم التدريب المحلي للمعاونين تم   -5

 .من إجمالي المقرات% 32محافظة بنسبة ( 24)مقر تدريبي في عدد 
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 نظرا ألهمية التعداد، تم إجراء مراقبة الجودة في جميع مراحل

 التعداد

 مرحلة المباني

 تقييم التدريب المحلي•

تقييم إجراءات تحزيم مناطق •

 المفتشين

تقييم إجرءات ترقيم مناطق •

 المعاونين

تقييم البيانات المستوفاة عن •

طريق إستيفاء عينة 

 ومطابقتها 

 مرحلة السكان

 تقييم التدريب المحلي•

تقييم البيانات المستوفاة عن •

طريق إستيفاء عينة 

 ومطابقتها

تقييم شمول األسر 

تقييم شمول األفراد 

تقييم خصائص األفراد 

 مرحلة املنشآت

 تقييم التدريب المحلي•

تقييم البيانات المستوفاة •

عن طريق إستيفاء عينة 

 ومطابقتها

تقييم شمول المنشأت 

تقييم خصائص المنشآت 
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 اإللتزام بنقطة البداية المحدة لكل من المفتش والمعاون واإللتزام بترقيم المباني

 .وفقا للخريطة عند التحزيم أو الترقيم

صحة عالمات التحزيم والترقيم 

عدم التداخل بين مناطق المفتشين وكذلك مناطق المعاونين 

 تحزيم جميع البلوكات في منطقة المعاون ومطابقتها مع  الخريطة وترقيم

 .البلوكات المستحدثة إن وجدت وعدم سقوط بلوكات

تحزيم مناطق المعاونيين من الداخل. 

ترقيم المبانى والتأكد من مطابقتها للخريطة 

عدم سقوط مباني بمنطقة عمل المعاون. 

 

تم اختيار عينة عشوائية من مناطق المفتشين والمعاونيين ممثلة لجميع 
 :المحافظات للتأكد مما يلي
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تقارير مراقب 

 الجودة الميداني

إرسال تقرير فوري 

في حالة عدم تطابق 

 التحزيم مع الخريطة

 إرسال تقرير يومي 

من خالل نماذج )

تساعده   (خاصة

 على كتابة التقرير
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إرسال تقرير فوري 

في حالة عدم تطابق 

التحزيم مع الخريطة 

أو أي سلبيات تؤثر 

علي سير العمل 

 الميداني

إعداد تقرير مع 

نهاية كل يوم 

 عمل

إعداد تقرير نهائي 

 بنهاية المرحلة

 التقارير المقدمة للمشرف العام علي التعداد
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% 
عدد المناطق 

 التي تم تقييمها

مناطق  إجمالي

 الجمهورية
 المرحلة

 تحزيم مناطق المفتشين 2500 261 10.4

 الترقيم للمعاونين 31000 310 1.0



 لتقييم تم سحب عينة عشوائية من مناطق المعاونيين ممثلة لجميع المحافظات

 :للتأكد من اآلتي حصر المباني

3 

شمول حصر 

 األسر

2 1 

 وحدات شمول حصر

 المبني 

 (سكنية وغير سكنية)

شمول حصر 

 المباني
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دور مراقب الجودة 
 الميداني 

المرور علي عينة من المباني للتأكد من شمول حصر الوحدات •
من خالل نماذج خاصة السكنية والغير سكنية من أسر ومنشأت 

 لذلك

حصر شامل لمكونات المبني (استيفاء عينة اخري من المباني •
 .  ومطابقته مع بيانات المعاون  )وخصائصه

تقارير مراقب 
 الجودة الميداني

إرسال تقرير فوري في حالة عدم ترقيم بعض المباني •
 والمنشآت 

تساعده  على  (من خالل نماذج خاصة)إرسال تقرير يومي  •
 كتابة التقرير
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تقرير  بنهاية عمل 

اليوم عن المالحظات 

التي وجدت في  

 الميدان 

تقرير عن نتائج 

المطابقة بين بيانات  

المعاون ومراقب 

 الجودة

تقرير نهائي بنهاية 

 المرحلة

 التقارير المقدمة للمشرف العام علي التعداد

13 



14 

% 

/  عدد المباني 

الوحدات التي تم 

 تقييمها

عدد المباني 

 الوحدات/

 بالجمهورية

 البيان

 المبــــاني 15918579 27087 0.2

 الوحـــدات 42504673 43527 0.1



التحقق من بعض مناطق المعاونيين  للتأكد 

 من صحة عدد أفراد االسرة

التحقق من مناطق بعض المعاونين الذين أنهوا 

 % .100عملهم وكانت نسبة إنـجازهم أقل من 

 خصائص أفراد األسرة

 شمول عد  جميع أفراد األسرة

 شمول عد جميع األسر

تم سحب عينة 

عشوائية ممثلة 

لجميع 

المحافظات لتقييم 

عد السكان للتأكد 

 من
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 يومي تقرير إرسال :الميداني الجودة مراقب تقرير

 الميداني العمل مالحظات بأهم

 تقرير بنهاية عمل اليوم عن المالحظات التي وجدت في الميدان

 :التقارير المقدمة للمشرف العام علي التعداد

Reports 

تقرير عن نتائج المطابقة بين  بيانات  المعاون ومراقب  2

 الجودة 

 تقرير عن البالغات الواردة تبين مدي صحته 3

 المرحلة نهاية مع تقرير 4

16 



17 

% 
عدد األسر التي 

 تم تقييمها

عدد األسر 

 بالجمهورية
 البيان

 السكان 21012661 61254 0.3

11.3 53108 470150 

المعاونين الذين أنهوا 

عملهم وكانت نسبة 

إنـجازهم أقل من 

100 %  



التحقق من 

المنشأت المغلقة 

في القطاع 

الحكومي والقطاع 

 العــــام

التحقق من 

المعاونين الذين 

يزيد عندهم نسبة 

المؤسسات غير 

 العاملة

4 3 2 1 

تممم سممحب عينممة عشمموائية لمنمماطق المعمماونين ممثلممة لجميممع المحافظممات لتقيمميم 

 :حصر المنشآت للتأكد من

920 

 منشأة

 

خصائص 

 المنشآت

10218 

منشأة موزعة علي 

حمافظة  22  

 

 

شمول عد جميع 

 المنشآت
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مناطق 9  

حمافظات 7موزعة علي   



 تقرير بنهاية اليوم عن مالحظات العمل في الميدان 1

Reports 

 تقرير عن نتائج المطابقة بين بيانات  المعاون ومراقب الجودة 2

 تقرير بنهاية المرحلة 3

19 

 بأهم يومي تقرير إرسال :الميداني الجودة مراقب تقرير

 الميداني العمل مالحظات

 :التقارير المقدمة للمشرف العام علي التعداد
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