
  2009خطة التدريب للتعداد العام للسكان والمساكن عام                         



 وما يتطلبه ذلك من استعدادات تحضيرية تشمل تصميـم          2009لغرض تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن عام                 
والمؤرخ في   )   2009/ 42( مر االداري المرقم    استمارات واعداد ادلة عمل وتعليمات وبرامج تدبيبية ، وتنفيذاً لال              

لتدريب المدربيـن  ، يتولى قطاع التدريب مهمة وضـــع خطة تدريبية تتضمـن دورات وورش             2009/ 3/ 22  
ر والترقيم وشرح الخرائط واستخداماتهــا     والقيادات الميدانية والمحلية والمشرفين والعدادين على أعمال الحص              

.لي واعمال التدقيق والمراجعة       واستمارات السكان ، كذلك التدريب على الشمول في العمل والترميز اآل                

: يتولى قطاع التدريب        :المهام الرئيسية         
ر المنهج السليم في التدريــــب      مهمة االشراف واالدارة على سير تنفيذ هذه الدورات والورش لضمان توف              *
) . تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً        (  

. ن االداء وتحقيق االهداف التدريبية     تزويد االدارة التنفيذية بالمالحظات التقييمية والمقترحات لضمان حس                 *

. الورش التدريبية   االجراءات االدارية الخاصة بالتحاق ومباشرة المشاركين في الدورات و             *

المقدمــــــــــة   



الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر التي تمت في جمهورية                       )1(
مصر العربية    

التدريب على التعداد القبلي         )2(
التدريب على التعداد التجريبي            )3(
التدريب على التعداد العام للسكان            )4(
نقل الخبرات من المتدربين الذين شارآوا بدورات                   ) 5(

    في جمهورية مصر العربية         

 المحاور التدريبية       



. فحص استمارات السكان والمساآن ميدانيًا                   )1(
فحص استمارات الفنادق والفئات المشابهة ميدانياً                      )2(
. تهيئة البيانات الالزمة لغرض فحص نظام التعداد الممكنن                          )3(
اختبار االستمارات على الماسح الضوئي                    )4(

 هدف التعداد القبلي         



خطة التدريب الخاصة بتجرية التعداد القبلي                          

-: تضمنت خطة التعداد القبلي تنفيذ دورتين وورشة عمل وكما يلي                

تدريب المعاونين على ملئ سجالت الحصر واعداد القوائم            )1(
  2009/ 2/3 لغاية     2009/ 1/3من   :   فترة التدريب  
الجهاز المركزي لالحصاء    :  مكان الدورة    
 كادر قادر على اجــراء   التدريب التفصيلي حول كيفية ملئ سجالت الحصر واعداد القوائم وتهيئة                 :  هدف الدورة  

.                عمليات الحصر والترقيم                     
/ المعيشة   /  البيئة   /  السكاني   (مشارك من الجهاز المركزي لالحصاء         ) 25(اشترك في الدورة  :   الفئة المستهدفة      

)  . النقل والمواصالت       / البناء والتشييد      /  التجاري  / GIS/                       الصناعي                   
GISمحاضرون من الـ     :   المدربون  

.المناقشات الموجهة     /التمارين  ) / تطبيقات عملية    (  استخدام النماذج واالستمارات     /  المحاضرات   :  اساليب التدريب      
  2009المفاهيم المستخدمة في التعداد العام للسكان والمساكن لعام                     : * منهاج الدورة    

شرح استمارة الفنادق والفئات المشابهة            *شرح استمارة السكان والمساكن                                                * 
قراءة الخريطة واستخداماتها واسلوب الترقيم والحزم                                         * 



(2) دورة تدريب المعاونين والعدادين على ملئ سجالت السكان والفنادق           

فترة التدريب   : من 2009/4/3 لغاية    2009/4/4 
مكان الدورة     : المرآز الوطني لالستشارات والتطوير االداري        

هدف الدورة   : تدريب المعاونين والعدادين على آيفية ملئ االستمارات الخاصة بالسكا              ن والمســاآن     
.                 والفنادق   

)من مديريات االحصاء في بغداد      ( مشارك ) 120 : (الفئة المستهدفة  
المدربون    : الست نهى خضر

اساليب التدريب    : المحاضرات    / التمارين  ( استخدام النماذج واالستمارات       ) / المناقشات  
منهاج الدورة  : * شرح مضامين التجربة المصرية وآيفية استخدام الخارطة         

شرح استمارة السكان والمساآن                         * 
 شرح استمارة الفنادق والفئات المشابهة                         * 

              



اق لعام  ورشة قياديي العمل الميداني للتعداد العام للسكان والمساكن في العر           ) 3(
2009 

 ) 2009/ 13/4(  يوم واحد     :  فترة الورشة
قاعة في فندق فلسطين مريديان          :   مكان الورشة   
ل وعرض الخطة عرض المنجزات المتحققة في اطار االستعداد للتعداد مع عرض هيكل العم            :  هدف الورشة 

                 التفصيلية للتعداد التجريبي                      
رؤوساء فرق االسناد ومعاونيهم ، المنسق المحلي للمحافظة ، معاون                      (  مشارك  )  123 :  ( الفئة المستهدفة   

)   ستان                    المنسق المحلي للمحافظة باالضافة الى أقليم كرد                          
نهى خضر /  ثناء عباس       / الدكتور مهدي العالق      :  اسماء المدربين   
مناقشات        / فلم وثائقي       ) /  مجاميع عمل      (عمل فرقي    /  المحاضرات   :  اساليب التدريب    

/رئيس غرفة عمليات التعداد        -كلمة الدكتور مهدي العالق      /   االفتتاح والترحيب بالمشاركين        : منهاج الدورة  
عــرض/  عرض هيكل العمل في التعداد        /  عرض فيلم وثائقي لعدد من فعاليات التعداد القبلي                 

عــرض/  تقسيم المشاركين الى فرق عمل        /  فترة الغداء   /  الخطة التفصيلية للتعداد التجريبي       
النتائج النهائية للورشة        



  ددورة التدريب المركزي لقياديي العمل على اعمال الحصر والترقيم والع           )1( 
)  اعداد المدربين       (

  2009/ 30/4 لغاية    18/4/2009من    : فترة الدورة     
قاعة في فندق فلسطين مريديان           :  مكان الدورة       
 الخرائــط      تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الخاصة بمفاهيم التعداد وقراءة                         : هدف الدورة     

والمساكن        واستخداماتها واساليب الترقيم والحزم وشرح سجل استمارة السكان                     
رئيس فـرق االسناد ، معاون رئيس فريق االسناد ، المنســـق              ( مشارك  75 : الفئة المستهدفة     

مشارك من كادر الجهاز المركزي           )26(و  )المحلي للمحافظة ، معاون المنسق المحلي للمحافظة                      
 مشارك 101:  المجموع الكلي للمشاركين             ..          لالحصاء     

/ احمد سلمان   /   هناء عبد الجبار        / عبد اهللا حسن      /  ثناء عباس    /  ميرفت عبد اهللا       :  اسماء المدربين    
ـ    /  نهى خضر /         سمير خضير    GISفريق من ال

الزيارات الميدانية        /  التمارين    / المناقشات الموجهة        /  المحاضرات      :   اساليب التدريب     
 

خطة التعداد التجريبــي      



اليوم االول   :    أفتتاح ومحاضرة عامة      /  تعليمات العمل الميداني ومهام العاملين فيه                 /التعاريف والمفاهيــم      
               المستخدمة في التعداد                

 اليوم الثاني      :  قراءة الخريطة واستخداماتها  /  اسلوب الترقيم والحزم        ( نظري ) 
 اليوم الثالث       : اسلوب الترقيم والحزم        (  نظري ) /  اسلوب الترقيم والحزم       (  عملي  )  

 اليوم الرابع     :  شرح دليل النشاط االقتصادي      /  شرح سجل واستمارات المباني       
 اليوم الخامس      :  شرح خطة حصر وعد البدو  /  شرح دليل المهن     

 اليوم السادس      :  تطبيق عملي على اسلوب الترقيم والحصر مكتبي           
 اليوم السابع       : اختبار   

 اليوم الثامن      :  شرح سجل واستمارات السكان والمساكن            
 اليوم التاسع       :  شرح استمارات الفنادق       /  تدريب عملي على ملئ استمارة السكان والفنادق           

 اليوم العاشر      : مناقشة نتائج االختبار المكتبي تطبيق ميداني على اسلوب الترقيم وال            حصر (  حضر)
 اليوم الحادي عشر       : تطبيق ميداني على اسلوب الحصر والترقيم       (  ريف )   

 اليوم الثاني عشر       : تطبيق ميداني على ملئ استمارة السكان والفنادق            
 اليوم الثالث عشر        : مناقشات حول العمل الميداني         /  اعداد جداول الخالصات وقوائم االسر     /  استخالص  

                      النتائج االولية                      
 مستلزمات التدريب     :  السبورة  / القرطاسية  (  اقالم ، ورق     ) / خرائط /  رزمة تدريبية



  حافظات   دورة التدريب المحلي للمشتغيلين ميدانياً بالتعداد التجريبي في الم        ) 2(
 ) اعداد المدربين       (                                  

  2009/ 21/5 لغاية    9/5/2009من    : فترة الدورة
في جميع المحافظات        : مكان الدورة  
اتها وتعزيز المهارات في     تزويد المتدربين بالمعارف بمفاهيم التعداد وقراءة الخريطة واستخدام            : هدف الدورة 

اساليب الترقيم والحزم وسجل واستمارات السكان             
المرشحين من كوادر وزارة التربية     /  كوادر االحصاء في المحافظات          :  الفئة المستهدفة   

GISمن الـ    المنسقين المحليين ومعاونيهم ، رؤوساء فرق االسناد المركزي ، موظف                   : المدربون
الزيارات الميدانية   ) / كيفية ملئ االستمارات       (  التمارين   /  المناقشات الموجهة       /  المحاضرات   :  اساليب التدريب    
/تعليمات العمل الميداني ومهام العامليــــن فيه             /  افتتاح ومحاضرة عامة       : اليوم االول      : مفردات الدورة    

ي التعداد                                     التعاريف والمفاهيم المستخدمة ف                                    
 اليوم الثاني      :  قراءة الخريطة واستخداماتها  /  اسلوب الترقيم والحزم        ( نظري ) 

 اليوم الثالث       : اسلوب الترقيم والحزم        (  نظري ) /  اسلوب الترقيم والحزم       (  عملي  )  
 اليوم الرابع     :  شرح دليل النشاط االقتصادي      /  شرح سجل واستمارات المباني       

 اليوم الخامس      :  شرح خطة حصر وعد البدو  /  شرح دليل المهن     



 تكملة أيام الدورة  

اليوم السادس     :  تطبيق عملي على اسلوب الترقيم والحصر مكتبي          
 اليوم السابع       : اختبار   

 اليوم الثامن      :  شرح سجل واستمارات السكان والمساكن            
 اليوم التاسع       :  شرح استمارات الفنادق       /  تدريب عملي على ملئ استمارة السكان والفنادق           

 اليوم العاشر      : مناقشة نتائج االختبار المكتبي تطبيق ميداني على اسلوب الترقيم وال            حصر (  حضر)
 اليوم الحادي عشر       : تطبيق ميداني على اسلوب الحصر والترقيم       (  ريف )   

 اليوم الثاني عشر       : تطبيق ميداني على ملئ استمارة السكان والفنادق            
 اليوم الثالث عشر        : مناقشات حول العمل الميداني         /  اعداد جداول الخالصات وقوائم االسر     /  استخالص  

                      النتائج االولية                    
مستلزمات التدريب    :  السبورة  / القرطاسية   (  اقالم ، ورق    ) /  خرائط /  رزمة تدريبية  





 التدريب المركزي على اعمال المراجعة والتدقيق المكتبي            ) 3(

  2009/ 5/ 12 لغاية     2009/ 10/5من    : فترة الدورة  
المركز الوطني لالستشارات والتطوير االداري          : مكان الدورة    
ة صحيحة ، ومعالجة جميع     اعداد مدربين لكيفية استالم السجالت والتأكد من أن ارقامها المسلسل                 : هدف الدورة  

اد السجالت لمرحلة المســح   االخطاء التي ترد بالسجالت وال تتفق مع قواعد التدقيق المكتبي واعد             
الضوئي   

)   مشاركين من الجهاز المركزي لالحصاء          5+   من كل محافظة      2(  مشارك   )  41 :  (الفئة المستهدفة      
االدارة التنفيذية للتعداد      :  لمدربون  ا
التطبيقات العملية        /  التمارين  /  المحاضرات    : اساليب التدريب      
فكرة عامة عن مراحل التجهيز اآللي المختلفة وكيفية ملئ سجل الحصر                  : *  منهاج الدورة    

شرح قواعد التدقيق المكتبي والمنطقي               *
كيفية تصحيح االخطاء وملئ الفراغات                   *       

رزمة تدريبية  /  خرائط ) / اقالم ، ورق     (  القرطاسية  / السبورة   :  مستلزمات التدريب     



 دورة المسح الضوئي والشمول والترميز اآللي           )4(

  2009/ 16/4 لغاية    7/3/2009من  : فترة الدورة 
جمهوية مصر العربية     : مكان الدورة    
ات التعداد وكذلك     اعداد كوادر كفوءة في استخدام اجهزة المسح الضوئي لنسخ كافة استمار          : هدف الدورة  

التدريب على الشمول في العمل والترميز اآللي           
  الكوادر التي ستتهيأ للعمل في المسح الضوئي والشمول والترميز اآللي                   :  الفئة المستهدفة      
الجانب المصري     :  المدربون   
الموظفين المسؤولين عن ادخال البيانات بواسطة الماسح الضوئي                      :  المتدربون  
التطبيقات العملية        / المناقشات      /  المحاضرات    : اساليب التدريب      
 : منهاج الدورة    
 :   مستلزمات التدريب     



 دورة شرح الخرائط واسلوب استخدامها             ) 5(

  2009/ 4/5 لغاية     2009/ 2/5من    : فترة الدورة 
الجهاز المركزي لالحصاء       : مكان الدورة    
الشرح المفصل للخرائط واسلوب استخدامها في المحافظات                : هدف الدورة  
مشارك من كوادر وزارة البلديات واالشغال العامة               )  20 :  (الفئة المستهدفة      
GISمن مدربي االحصاء      :  المدربون  
التمارين    /  التطبيقات العملية       / المناقشات      /  المحاضرات    : اساليب التدريب      
قراءة الخرائط واستخداماتها     : *منهاج الدورة    

)   نظري وعملي    ( أسلوب الترقيم والحصر                                     *
رزمة تدريبية  /  خرائط ) / اقالم ، ورق     (  القرطاسية  / السبورة   :  مستلزمات التدريب     



التدريب المركزي لقيادات العمل الميداني     )1(

2009/ 5/7 لغاية     2009/ 1/7من    :  فترة التدريب 
الجهاز المركزي لالحصاء      :  مكان التدريب   
توضيح اهم المراحل التي    نشر الوعي بأهمية التعداد ، اعداد برامج التنمية لعموم القطر ، مع              : هدف الدورة 

التي لها عالقة بالتعداد العام للسكان                             ستمر بها عملية التعداد العام للسكان ، مع شرح القوانين                          
)من اللجنة الخاصة بالتعداد        (  مشاركين من كل محافظة        ) 3 :  ( الفئة المستهدفة   

 مشارك 54 =   3× )  محافظة 18(          

من كوادر االدارة التنفيذية للتعداد         : المدربون
واجبات اللجان في االقضية         / واجبات اللجان في المحافظات          /  القانون المالي        /  قوانين التعداد     : منهاج الدورة  

مراحل التعداد / والنواحي 
الزيارات الميدانية   /  التطبيقات العملية       / المناقشات      /  المحاضرات   :  اساليب التدريب    

 السبورة / الخرائط  /  المواد التدريبية المطبوعة    ) / اقالم ، الوان ، اوراق      (  القرطاسية    :  مستلزمات التدريب   

خطة التدريب للتعداد الفعلي     



 حافظات    التدريب المحلي لقيادات العمل الميداني في الوحدات االدارية في الم               ) 2(

  2009/ 19/7 لغاية    15/7/2009من   : فترة التدريب    
جميع المحافظات         :  مكان التدريب     
مع توضيح اهـــم  /  اعداد برامج التنمية لعموم القطر           /  نشر الوعي بأهمية التعداد         : هدف الدورة    

مع شرح القوانين التي لهـــا       /                المراحل التي ستمر بها عملية التعداد العام للسكان                            
    عالقة بالتعداد العام للسكان                   

)   1(وفق الجدول رقم  )  من اللجنة الخاصة بالتعداد              (مشاركين من كل محافظة        )  3 : (الفئة المستهدفة   
المنسق المحلي للمحافظة ومعاونه ، رئيس فريق االسناد                 :  المدربون   
واجبات اللجـان           / واجبات اللجان في المحافظات                    / القانون المالي         /  قوانين التعداد         :  منهاج الدورة   

كيفية ملئ سجل حصر المباني واالســر     /  مراحل التعداد        /                  في االقضية والنواحي         
                 والسكان والفنادق              

الزيارات الميدانية       /  المناقشات     /  التمارين    /  المحاضرات      :  اساليب التدريب     
مواد تدريبية   / خرائط   /  اوراق   /  سبورة / اقالم      :  مستلزمات التدريب    



جدول رقم     (1)

 19/7/2009 لغاية   15/7تم تغيير موعد الدورة لتكون من     



 التدريب المحلي لمدراء المحالت في المحافظات              ) 3(
 )27/6/2009 لغاية     20/6/2009من   ( و )  2009/ 6/ 17 لغاية     2009/ 6/ 10من    :  (فترة التدريب 
تدريب ميداني في المحافظات واالقضية والنواحي التابعة لها                  :  مكان التدريب   
ني واستخدام الخرائط اعداد مدربين في المحافظات للتدريب على اسلوب العمل في ترقيم المبا                  : هدف الدورة 

ولية وتقارير سير العمل الميداني                       وكيفية ملئ سجالت الحصر والسكان وجداول النتائج اال                        
) 2( وفقاً لما جاء في الجدول رقم           اعداد المشتغلين المطلوب توفيرهم حسب كل محافظة                :  الفئة المستهدفة   

الذين شاركوا فــي    جميع المدربين الذين شاركوا في التدريب المركزي وحسب كل محافظة ، و              :المدربون
           تنفيذ التعداد التجريبي             

التعارف والمفاهيم المستخدمة في الحصر والترقيم والسكان             :*منهاج الدورة  
خطة الترقيم في المناطق الحضرية والريفية                                  *
اسلوب توجيه الخريطة وقراءتها وتحديد نقطة بداية العمل                                    *
ترقيم المباني في الميدان                                         *
كيفية ملئ سجل حصر المباني واالسر والسكان والفنادق                                         *
الزيارات الميدانية    /  التطبيقات العملية        /  التمارين   / المحاضرات    :اساليب التدريب    

السبورة  / الخرائط ) / اقالم ، الوان ، اوراق      (  القرطاسية    : *مستلزمات التدريب   



جدول رقم     (2)



التدريب المحلي لمعاوني مدراء المحالت في المحافظات              )4(

 ) 2009/ 17/7 لغاية    10/7من   (و   )  2009/ 8/7 لغاية     1/7من    :  (فترة التدريب 
تدريب ميداني في مدارس المحالت      :  مكان التدريب   
ني واستخدام الخرائط اعداد مدربين في المحافظات للتدريب على اسلوب العمل في ترقيم المبا                  :هدف الدورة 

تقارير سير العمل الميداني             وكيفية ملئ سجالت الحصر والسكان وجداول النتائج االولية و                    
) 3(وفقاً لما جاء في الجدول رقم          اعداد المشتغلين المطلوب توفيرهم حسب كل محافظة                :  الفئة المستهدفة   

جميع المدربين الذين شاركوا في التدريب المركزي وحسب كل محافظة                : المدربون
التعاريف والمفاهيم المستخدمة في الحصر والترقيم والسكان             :*منهاج الدورة  

خطة الترقيم في المناطق الحضرية والريفية                                  *
اسلوب توجيه الخريطة وقراءتها وتحديد نقطة بداية العمل                                    *
ترقيم المباني في الميدان                                  *
كيفية ملئ سجل حصر المباني واالسر والسكان والفنادق                                         *
الزيارات الميدانية  /  التطبيقات العملية        / المناقشات      / المحاضرات    :اساليب التدريب    

رزمة تدريبية لكل  (المواد التدريبية المطبوعة  ) /  اقالم ، الوان ، اوراق      (القرطاسية    :  مستلزمات التدريب   
السبورة  /  الخرائط )  /                        متدرب                  



جدول رقم     (3)



تدريب المشرفين   ) 5(

) 2009/ 9/9-7)  (   2009/ 6/9-4) (   2009/ 3/9-1 :  (فترة التدريب 
تدريب ميداني في المدارس     :  مكان التدريب   
التعداد التدريب على استالم االستمارات وتوضيح الفقرات الواردة في استمارة              :هدف الدورة 

المرشحون من كوادر وزارة التربية      :  الفئة المستهدفة   
مدراء المحالت ومعاونيهم       : المدربون  

التعليمات الخاصة باالشراف والمتابعة على عمل العدادين                : *منهاج الدورة  
بالعكس     كيفية استالم االستمارات من مدراء المحالت وتسليمها الى العدادين و                                          * 
كيفية التأكد من شمول كافة المساكن بالعد                                             * 

الزيارات الميدانية  /  التطبيقات العملية        / المناقشات      / المحاضرات    :اساليب التدريب    
رزمة تدريبية لكل   (المواد التدريبية المطبوعة    ) / اقالم ، الوان ، اوراق      (  القرطاسية    :  مستلزمات التدريب   

السبورة  /  الخرائط )  /                        متدرب                  



  ) 4(جدول رقم  



 تدريب العدادين ) 6(

بواقع ثمان دورات كل دورة مدتها ثالثة             ( 2009/ 10/ 10 لغاية    2009/ 15/9من   :فترة التدريب     
)                   أيام      

تدريب ميداني في المدارس        : مكان التدريب      
التدريب على كيفية ملئ استمارات السكان والمساكن                  :  هدف الدورة     
) مدرسين ومعلمين    ( مرشحون من كوادر وزارة التربية         : الفئة المستهدفة     
مدراء المحالت ومعاونيهم          : المدربون    
كيفية ملئ استمارات السكان والمساكن             : منهاج الدورة   
التطبيقات العملية       /  المناقشات      /  المحاضرات      : اساليب التدريب      
المواد التدريبية      /  الخرائط      )   / اقالم ، اوراق       ( القرطاسية     /  السبورة   :  مستلزمات التدريب     



جدول رقم     (5)



دوراتأن معظم الدورات التي تم عقدها في جمهورية مصر العربية ، تم تنظيم 
:مناظرة لها في داخل العراق عدًا 

الدورة االعالمية   )1(

 محور نقل الخبرات من المتدربين الذين شاركوا بالدورات           
في جمهورية مصر العربية   



  مع تحيات قطاع التدريب     

 2009التعداد العام للسكان والمساكن عام         



1ملحق رقم     
جدول بالدورات التدريبية التي أقيمت في             

 جمهورية مصر العربية   


