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 نحو بناء شبكة قومية للمسوح الميدانية



 خلفية عامة•

هداف•
أ

 ال

 المزايا•

 نقاط القوة•

 التحديات•

 عناصر النجاح الحرجة•

 رؤية فنية•

 نقاط العرض



 التنمية دعم في تساهم التي المجالت مختلف في المسوح و البحوث عدد في مستمر تطور  مصر تشهد

 الخام البيانات وكذلك للمسح المنفذة الجهة من الدراسات و التقارير طلب في البحوث هذه تداول طريقة تقتصر  : المشكلة

دي :التاثير
أ

 المسوح تكرار الي المختلفة الجهات انتاج علي الطالع عدم ا

دي :العالج
أ

رشفة و توثيق و جمع في التفكير الي ذلك ا
أ

 واحد الك تروني بنك في والدراسات المسوح تلك ا

 خلفية عامة



 .القتصادية و الجتماعية المجالت في والباحثين المهتمين من العديد مشاركة خالل من الفكري  اإلنتاج و العلمي البحث عملية  السراع

 .الصلة ذات القطاعات مختلف في الميدانية والمسوح  الدراسات نتائج توفير

وعية شكل في البحثية المؤسسات و الهيائت لبعض البحثي اإلنتاج وضع
أ

 .بها خاصة ا

 .المؤسسات و الهيائت بين المعلوماتي والتبادل المشاركة فكرة تعميق

 .البيانات لمستخدمي اإلحصائي الوعي وتنمية للباحثين اإلحصائية القدرات بناء

 .المسوح بيانات واستخدام لنشر الترويج

 اهداف بنك المسوح



 . المسوح تكرار عدم خالل من التكاليف تقليل

 .سرعة التوزيع و النتشار

 .سهولة الحصول علي المعلومات و الدراسات و التقارير

 .سهولة التعامل مع البيانات الخام 

 البناء التراكمي لنتائج المسوح

     single access point   - one stop shopنقطة اتصال واحدة

 مزايا بنك المسوح



 ..توفر الكوادر البشرية القادرة علي ادارة محتوي الموقع 

 .حيث يضم المركز مجموعة متميزة من المطورين و المبرمجين,العناصر الفنية 

جهزة خوادم ذات مساحات تخزينية عالية وخطوط اتصال باإلنترنت فائ قة السرعة
أ

 .التقنيات الفنية المتمثلة في ا

 :وليست كافية( متوفرة)من اجل ادارة هذا المشروع بصورة ناجحة فان الشروط التالية ضرورية 

 نقاط القوة

 الخبرة الفنية والمعلوماتية والستشارية لتقييم مايحتويه الموقع



 خصوصية البيانات

 سالمتها ودقتها

 التعاون بين المؤسسات و الهيائت البحثية 

 :هناك مجموعة من التحديات التي يجب اخذها في العتبار لضمان نجاح هذه المبادرة

 التحديات



كد من ان هذا البنك  يعكس اهداف الهيائت المشاركة 
أ

 .التا

كد من جوده المعلومات التي تعرض في البنك من حيث دقتها ومصداقيتها
أ

 .التا

كد من مدي القدرة علي استخدام هذا الموقع ومدي مالئمتة لحتياجات و إمكانيات المستفيدين
أ

 .التا

 الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتوفير بيانات المسوح

 عناصر النجاح الحرجة

 سرعة استجابة الجهات المشاركة للبدء في تفعيل الموقع والستفادة منه



 التخطيط والتجهيز للمسح

 اجراء المسح

 تحليل واستخراج النتائج

 اتاحة المسوح والتحليل الحصائي

 مراحل تنفيذ المسح الميداني 



 التخطيط والتجهيز للمسح

 اجراء المسح

 تحليل واستخراج النتائج

 اتاحة المسوح والتحليل الحصائي

 نظام ادارة المسوح الميدانية

 بنك المسوح الميدانية

 الحل المتكامل إلدارة عملية المسوح الميدانية



 بنك قومي للمسوح الميدانية

نظام الى موحد لدارة المسوح 

 ومعالجة بياناتها

قاعدة بيانات مركزية وتامين 

 التداول والحفظ

موقع على شبكة النترنت لدارة 

البيانات والتاحة وفق 

 صالحيات الستخدام

 & DWHمستودع بيانات 

Business 

Intelligence 



 الطار الفني

 

 

 خادم الموقع على شبكة النترنت

 بنك المسوح والتحليل الحصائي

 مستودع بيانات المسوح

   

 الهيائت والمؤسسات 

   

 الهيائت والمؤسسات 

   

 الهيائت والمؤسسات 

 المسوح

 قاعدة بيانات
 مسوح الجهة



 مكونات قاعدة البيانات

 ادارة بيانات

 مستودع المسوح

 ....... المتعلقة الدراسات , المنهجية , الهدف

 البيانات ملفات

 الستخدام سماحيات

 المسوح بيانات عناصر توصيف

 المسوح بيانات



 ديناميكية ادارة المحتوى 

 جهة كل قبل من البيانات ادارة في ذاتي تحكم

   وبياناتها المسوح نشر

 النشر سرية مستويات في التحكم

 الموقع مستخدمي صالحيات ادارة في التحكم



  نظام إدارة المسوح الميدانية

   العربي للمستخدم  الميدانية المسوح إلدارة نظام وجود



   الستمارة تصميم في الجهد و الوقت توفير



خطاء من الحد
أ

 التدقيق ومراعاة اإلدخال ا



نشطة مراقبة عملية تسهيل
أ

 المدخلين ومتابعة اإلدخال ا


