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 هدف القطاع   

البيانات الديمغرافية هو معالجة البيانات ووضع قواعد التدقيق والتدقيق االلي واالستفادة من قاعدة البيانات في توفير كافة 

ات التعداد يسهل ــهذه القاعدة لمعلومواالقتصادية والتعليمية واالجتماعية للسكان ومعرفة توزيعاتهم الجغرافية وتكوين 

وكذلك لالغراض التجارية والصناعية والعمالة ولوضع ولتقييم االحوال المعيشية  البحوث والدراسات غراضإل استخدامها

بيانات شاملة عن السكان والمباني  الى تكوين قواعد وباإلضافة السياسات العامة للمساكن والمستوطنات البشرية

  . لعديد من التعدادات االخرى والمسوح بالعينة لإحصائي كإطارخدم توالمنشات والحيازات الزراعية تسوالمساكن 

  

            الهيكل العام للقطاع  
 

                       رئيس القطاع                                  
  
  
  
  
   رونيااللكت      النشر                 استخراج التقارير                    قواعد البيانات                

  

  وصف التشكيالت    
  

  . قاعدتين رئيستين االولى قاعدة بيانات السكان والثانية قاعدة بيانات الحصر -:ات ـواعد البيانـق -1

 تقرير على مستوى المحافظة ومثلها لكل من 140ة بحدود ول التقارير الرئيسا جد-:لتقارير استخراج ا -2

 .القضاء والناحية 
 -:التقارير تخص 

   السكن خصائص  -أ 

 الخصائص الجغرافية  -ب

 االسرة  - ج

 االعاقة -د

 التعليم -ه

 الخصائص االقتصادية  - ح

 الخصائص الديمغرافية  -ط

 القاطنون  -ك

 الوفيات  - ل

 الفنادق  -م

   .الى تقارير اخرى عديدة غير مخصصة للنشر باالضافةرقيم تالحصر وال -ن
تعداد على موقع الجهاز لحين انشاء موقع خاص بالتعداد تنشر فيه نتائج التعداد نشر كل مايتعلق بال - :النشر االلكتروني  -3

   ) .2( كما ذكرت في الفقرة 
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  قواعد البيانات -1
 .تدقيق بيانات قاعدتي الحصر والسكان وضع قواعد   - أ

 .مذكورة ال  مراجعة قواعد التدقيق مع الجانب المصري الذي عهد اليه تكوين قواعد البيانات-ب            

   وضع قواعد التصحيح االلي وبرنامجه حسب العالقات التي يتم االتفاق عليها مع الجانب - ج       

   . المصري          

  -: تكوين قواعد البيانات التالية - د       

  . قاعدة بيانات التعداد التجريبي -:              اوالً 

  .لسكان  قاعدة بيانات ا-:              ثانياً 

  . قاعدة بيانات الحصر -:              ثالثاً 

  . لقواعد البيانات األخطاء تنفيذ البرامج الخاصة بالتدقيق وتصحيح -  هـ       

  . تصميم وتنفيذ عالقات الربط بين ملفات البيانات في القاعدة – و        

  استخراج التقارير  -2
   .اإلداريةكن على مستوى الوحدات  دمج بيانات السكان والمسا-   أ      

  . القاعدة وبرامج االستنطاق ومعالجة البيانات في كافة المراحل وإدامة وصيانة إدارة -ب        

  . شاشات استخدام البرامج وقواعد البيانات ء تصميم وبنا-      ج  

   والمحافظة ثم على  استخراج التقارير النهائية على مستوى المحلة والناحية والقضاء-    د    

  . للمراجعة الوطني وتسليمه        المستوى 

  النشر االلكتروني  -3
  .تهيئة وتنفيذ برامجيات النشر االلكتروني - أ           

  .استخدام موقع الجهاز في نشر كل ما يتعلق بالتعداد من اخبار وفعاليات -          ب  

  . خاص بالتعداد  موقعإنشاء التعاقد على -          ج  

  . لربطها بالموقع اإلخراج تهيئة جداول -         د   

  

  

  

  

  

 اإلعمال الخاصة بكل تشكيل
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  مكونات الهيكل     

  

  نوع العمل  التخصص العدد
   على اعمال القطاع كافة اإلشراف  رئيس القطاع  1

  .ها لقواعد التدقيق تفحص البرامج والتأكد من مطابق  محللين ومبرمجين    10

  .لي وضع قواعد التصحيح اال

  .ادارة قواعد البيانات 

  .رير اتحليل وكتابة برامج التق

  .استالم االعمال التي يتم انجازها من قبل الجانب المصري 
  . المتعلقة بموقع التعداد والنشر االلكتروني اإلعمال  مبرمجين وفنيين  5

  .التدقيق االلي والمعالجة   مبرمجين وفنيين  50

 االخبار التي تنشر على الموقع االلكتروني ترجمة التقارير و  مترجمين   3

  .الى اللغة االنكليزية 
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  التوقيتات الزمنية

  
  تاريخ األنجاز  تاريخ البدء  الدورات  ت

في جمهورية مصر الدورة التدريبية لكادر القطاع   -1

  العربية
27 / 6 / 2009  6 / 8 / 2009  

  2009 / 8 / 14  2009 / 8 / 9  ليتنصيب أنظمة التدقيق والتصويب اال  2
بيانات التعداد التجريبي حسب قواعد التدقيق معالجة   3

  المتفق عليها إضافة الى عملية التصويب  اآللي
11 / 8/ 2009  23 / 8 / 2009  

تكوين قاعدة البيانات واستخراج نتائج التعداد   4

  التجريبي
25 / 8 / 2009  30 / 8 / 2009  

  2009 / 9/ 30  2009 /8 / 31  اإلدخال االبجدي لألسماء وتقييم إجراءات التنفيذ  5
 وتقييم إجراءات ITمراجعة لكل مراحل قطاعات الـ   6

  التنفيذ معاً وإعادة رسم الخطط
1 / 9 / 2009  15 / 10 / 2009  

إدارة وصيانة وإدامة قاعدة البيانات وبرامج   7

  افة المراحلاالستنطاق ومعالجة البيانات في ك
  لتعدادانهاية العمل في   2009 / 11 / 1

تنفيذ البرامج الخاصة بالتدقيق وتصحيح بيانات   8

  السكان
20 / 12 / 2009  15/ 5  / 2010  

  2010 / 7 / 31  2010 / 5 / 2  تكوين قاعدة بيانات السكان  9
  2011 / 1 / 31  2010 / 8 / 1  استخراج التقارير النهائية  10
  2011 / 1 / 31  2010 / 8 / 1  التقارير الخاصة بالنشر االلكترونياختيار   11
تصحيح أخطاء وتنفيذ البرامج الخاصة بتدقيق   12

  الحصر
20 / 8 / 2010  1 / 11 / 2010  

  2010 / 12 / 31  2010 / 10 / 1  تكوين قاعدة بيانات الحصر  13
دمج بيانات السكان والمساكن على مستوى الوحدات   14

  اإلدارية
2 / 1 / 2011  1 / 6 / 2011  

  

على ربط جداول التقارير موظفي شعبة االنترنت تدريب  لحد أالن موعد الدورة الخاصة ب لم يحدد-:مالحظة 

  .بالموقع االلكتروني 
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  سناداإلهذا القطاع يحتاج الى نوعيين من 
  

    الخارجياإلسناد .1

  . oracle بكتابة البرامج بلغة اختصاصن مجيبمبر إلسنادنايكون من قبل وزارات الدولة   . أ

  .ائهشنأموقع التعداد المزمع ل  في جامعة النهريناالستشاريمن قبل المكتب إسناد  . ب

  

   الداخلي اإلسناد .2

 اإلدخالنتجها قطاع ية تناقل البيانات التي يك في عمل الفني وذلواإلسناد  والدعميكون من قبل قطاع الشبكات

   ) .االلكترونيقواعد البيانات واستخراج النتائج والنشر (ومعالجة البيانات الى هذا القطاع 

  

  

 ية ومن الخطةالموقف من التوقيتات الزمن

  

عداد التجريبي ة وتغيير موعد التمتوقيتات خطة القطاع حسب التغييرات التي طرأت على الخطة العالقد عدلت 

 العمل الذي أجرى بموجبه التعداد العام للسكان أسلوب موعد البدء في التدريب والتعرف على تأجيلوكذلك 

  . نتائج التعداد الستخراجر ولكن هذا التعديل لم يؤثر على الموعد المحدد مصوالمساكن في 

  

 حصل أي تأخير وإذا ومعالجة البيانات اإلدخال عمل هذا القطاع يعتمد على نتائج عمل قطاع إن -: مالحظة 

  .في أعمال ذلك سوف يؤثر ذلك على توقيتات عمل القطاع 

  

   من أعمال انجازهماتم      

  

   هيتم أنجاز كافة األعمال التي ال تحتاج الى تدريب واطالع مسبق و

  .يسيتقرير رئ ) 140( وعددها ) شكل محتويات التقارير  ( اإلخراجتدقيق ومراجعة جداول  .1

 . للجانب المصري وسلمتوضع قواعد التدقيق للمباني والسكان  .2
 
 
 

 الجهات الساندة
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  -: وقطاع قواعد البيانات ستوضع نماذج عمل كمايلي اإلدخال العمل وتناقل البيانات بين قطاع ضبط سيرلغرض 

  . الى قطاع قواعد البيانات اإلدخال المسلمة من قبل قطاع اإلعمالنماذج يومية تسجل فيها  -1

 .ذج اسبوعية لسير العمل تسلم الى غرفة عمليات التعداد الطالعها على نسب االنجاز نما -2

  Hard wereو    Soft were الفني واإلسنادنماذج طلب صيانة من قطاع الشبكات والدعم  -3

  

  . ستعد هذه النماذج بعد االطالع على سير العمل خالل تواجد الفريق في مصر - :مالحظة 

  

  

  
  

  .كزياً في البناية المخصصة للتعداد في الكرادة سيكون العمل مر

وكما ذكرت مسبقاً ان بداية عمل هذا القطاع مرتبطة بأنجاز قطاع اإلدخال والمعالجة فاذا حصل اي تأخير في 

  .قطاع االدخال ينعكس على قواعد البيانات 

اء االعلى لتنسيب مبرمج وهنالك مشكلة عدم اكتمال الكادر حيث تمت مفاتحة وزارة البلديات ومجلس القض

  . ولم تحصل الموافقة ولم يردنا الرد بالرفض oracleواحد من كل منهما متخصص بلغة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متابعة سير العمل اليات

 تنفيذ العمل والمعوقات
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   ::::محتويات خطة قطاع قواعد البيانات واستخراج التقارير والنشر االلكتروني:::: 

  

  

  هدف القطاع  •

 الهيكل العام للقطاع  •

 وصف التشكيالت  •

  بكل تشكيل االعمال الخاصة •

 مكونات الهيكل •

 التوقيتات الزمنية •

 الجهات الساندة  •

 الموقف من التوقيتات الزمنية ومن الخطة  •

 ماتم انجازه من اعمال  •

 اليات متابعة سير العمل  •

 تنفيذ العمل والمعوقات  •
 
  


