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فريق التطبيقات –الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء   



سباب
أ
 ال

 ل توجد عمالة مخصصة لجمع البيان: تقليل التكلفة •
 إدخال البيان بواسطة مصدر البيان مع: الجودة •

 وضع قواعد جودة
بتمكينه من إتمام : تخفيف العبء علي المستخدم•

 عملية تسجيل بياناته علي فترات
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 المتطلبات
ساعة قادرة علي  24مؤمنة تعمل علي مدار الـ : بنية تحتية •

 .خدمة المستخدمين

معدل % 39.1: معدل مرتفع استخدام النترنت بالمجتمع •
 استخدام النترنت لالفراد في مصر
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 تطوير التطبيق
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 تطوير التطبيق         ت

2017تعداد   

2017 

االدوات المستخدمة 
•MVC 5  
•Sqlserver 
•Angular 

مناطق العمل 
 كل المحافظات •

379499أسرة من  43481  

 

 التجربة الثالثة

2015 

االدوات المستخدمة 
•Asp.net  
•Oracle 
مناطق العمل 
 محافظات 10•

2806اسرة من 375  
 

 التجربة الثانية

2014 

االدوات المستخدمة 
•Asp.net  
•Oracle 

مناطق العمل 
 محافظات 3•

145اسرة من  18  
 

 التجربة االولى

2013 

االدوات المستخدمة 
•Asp.net  
•Oracle 
مناطق العمل 
 محافظتين•

496اسرة من 11  
 

 التجربة الخامسة

2016 

االدوات المستخدمة 
•Asp.net    
•Sqlserver 
•Angular 

مناطق العمل 
 كل المحافظات •

247اسرة من 3  
 

 التجربة الرابعة

2016 

االدوات المستخدمة 
•Asp.net  
•Oracle 

مناطق العمل 
 محافظتين•

1721اسرة من  111  
 



 تطوير التطبيق                              

 خصوصية وامن البيانات

 .تم تشفير البيانات داخل قواعد البيانات•

تم استخدام رخصة تأمين لتشفير •

اثناء انتقالها من ( https)البيانات

 .المستخدم الى الحاسب الخادم

ارسال الرقم السرى الى األسر عن  •

 .طريق رسائل للموبايل
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 مميزات التطبيق
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 مميزات التطبيق
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 متكيف مع جميع المتصفحات

Chrome – Internet Explorer – 

Opera …etc. 

 سريع االستجابة

  redis cacheاستخدام  

 

 المساعدة

دليل عبر االنترنت بجانب كل سؤال    

 للمساعدة فى اجابة السؤال

 

 بديهى

 االنتقال بين الشاشات الدخال البيانات بسهولة 



 التنفيذ
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 التنفيذ
Main Steps in E-Census 

 مرحلة المبانى

فى مرحلة المبانى يقوم المعاون بسؤال األسرة عن رغبتها فى التسجيل الكترونيا •

 .أم ال

يذهب اطار االسر الراغبة فى التسجيل االلكترونى الى مركز دعم االتصال •

 الهاتفى

 يقوم مركز االتصال بتأكيد الرغبات لألسر عن طريق االتصال بهم•

 تخليق الرقم السرى

 بعد مرحلة التأكيد يتم معرفة االسر الراغبة للتسجيل االلكترونى•

يتم تخليق الرقم السرى بناًء على رقم البطاقة لرب األسرة ورقم •

 المحمول 

تحتوى الرسالة الننصية التى ترسل الى الهاتف المحمول لرب األسرة •

 :على 

 كلمة السر -2(         البطاقة)اسم المستخده -1         

 ميعاد بدء التسجيل -4عنوان الموقع                    -3         

 مرحلة السكان

 .يقوم األسربالدخول الى الموقع فى الميعاد المحدد•

يوجد خط ساخن لدعم االسر هاتفيا فى حالة وجود أى استفسار على •

  08007771777الرقم
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 التنفيذ
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28% 

36% 

7% 

22% 

7% 

 مرحلة التدقيق

 األسر الراغبة

 األسر الرافضة

 الرقم خاطئ

 التليفون مغلق او ال يرد

 االرقام التى رفضت التحدث

 الفئة العدد

 االسر الراغبة فى التسجيل 379499

 الرافضة التسجيل األسر 498764

 األرقام الخاطئة 101987

 التى لم ترد األرقام المغلقة أو 302426

 األرقام التى رفضت التحدث 98785

 المجموع 1381461



 التنفيذ
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 الرسائل المرسلة طوال مرحلة عد السكان

 الرسالة االولى

 تم ارسالها لكل االسر التى رغبت فى التسجيل •

 يتم االعالم بميعاد التسجيل وارسال الرقم السرى•

•379499 

 الرسالة الثانية

 االسر الغير مكتملة والتى لم تبدأ•

•352574 

 الرسالة الثالثة

 لألسر التى اتمت ادخال بياناتها كاملة•

•43481 

 نهاية المرحلة فى المنتصف بداية المرحلة 



 إدارة ورصد الردود
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 االسرة

 تلقي اإلتصال 

تحديد    

 نوع االستفسار
 

 إجراء إتصال 

إجابة  يوجدهل   

 لدي موظف الخدمة

 اإلجابة 

 علي المتصل

 هل لدي المتصل
إستفسار أخر   

 تسجيل 

 بيانات اإلتصال

 إنهاء إتصال 

 نعم
 ال

 نعم

 ال

 اإلعتذار للمتصل وإبالغه

أنه سيتم اإلتصال به الحقا للرد علي  

 إستفساره

إرسال اإلستفسارألحد  خبراء التعدلد 

 بالجهاز 

 الرد علي اإلستفسار

يسجل اإلستفسار علي 

 السيرفر 

اإلتصال باألسرة للرد 

 علي اإلستفسار السابق 
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E.F  
 

 جهاز اإلحصاء
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 الممثل العملية



 التسجيل
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 التسجيل
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 شكل االستمارة فى الموقع

 .اإلستمارة المتاحة للموقع اإللكترونى هى المختصرة فقط•

 –النوع  –الحالة الزواجية -الصلة برب األسرة –االسم )االستمارة تحتوى على البيانات األساسية •

 (الحالة التعليمية –العمر  –الجنسية  –الديانة 

مصادر –مصادر المياه  –عدد الحجرات  –الحيازة  –نوع الوحدة )جدول الظروف السكنية •

 (األجهزة المنزلية –وسائل النقل لألسرة  –مصادر الطاقة  –وسيلة الصرف الصحى  –االضاءة 

 تسجيل البيانات على الموقع



 شاشة الدخول
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 شاشاة التعليمات
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 تسجيل بيانات االسرة االساسية
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 تسجيل بيانات الفرد االول
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 تأكيد البيانات
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 بيان عدد االفراد
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 تسجيل بيانات الفرد الثانى
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 تسجيل بيانات الفرد الثانى
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 بيان عدد االفراد
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 الظروف السكنية
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 األجهزة المنزلية
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 وسائل االنتقال
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 شاشة التأكيد
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 ارسال البيانات الى الخادم
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 عرض البيانات المدخلة والتعديل فيها
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 ارـــــــــــكش


