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مفهوم التعداد

رقمالعامةإلحصاءاتاقانونمبوجباستحقاق2015واملساكن،للسكانالعامالتعداد
سنواترعشكلمرةالسكاينالتعداداجراءعلىينصالذيتعديالته،و 1950لسنة24

وأييت.اململكةيفالسكانمجيععنالدقةوعاليةوشاملةحديثةاحصائيةبياانتلتوفري
وقد.جيتهمنهودوريتهحيثمناملوضوعهذاحولالدوليةالتوصياتمعمنسجما  ذلك

(2004و1961،1979،1994)االعواميفالسكانيةالتعداداتاململكةنفذت
.1952عامكاناألردنيفللمساكنتعدادأولأبنعلما  



مراحل التعداد

2015تعتبر مرحلة العد من اهم مراحل التعداد العام للسكان والمساكن 

(عد السكان في المملكة)
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جمع البيانات

الحزم الحصر العد الفعلي

للوصول إلى مرحلة عد السكان كان البد من تنفيذ مرحلتين هامتين



مفهوم العد الفعلي

تتعلقفصيليةوتمشوليةبياانتجلمعالكليةالعمليةأنهعلىالفعليالعديعرف
يفالسكانعمجيعناملختلفةواإلجتماعيةواإلقتصاديةالدميوغرافيةابخلصائص

الزمينجعاملر عليهايطلقواحدةزمنيةنقطةعندوذلكتكرارأوحذفدومنااململكة
كلتناطحبيث(البلوك)عدوحداتإلةالعملمناطقتقسيميتمحبيث،العدلعمليات

.واحدبباحثعدوحدة





آلية التنفيذ

ضريالتحمبرحلةبدءا  حديثة،تقنياتابستخدام2015واملساكنالسكانتعدادنُفذ
مثاإلحصائيعملالطبيعةمعتتالءماليتواملخططاتاخلرائطإعدادتشملاليتاجلغرايف
ستمارةاابستخداموذلكالشخصية،املقابلةخاللمنميدانيا  البياانتمجعمرحلة

املعلوماتجبمعاألسلوبهذاويعرف(Tablets)اللوحيةاألجهزةعلىصممتالكرتونية
Computer(CAPI)ىيسممبا Assisted Personal Interviewing  ابلنشروانتهاءا

واستخراج



مراكز اإلشراف

تناقل البيانات تقديم الدعم الفني
نقطة ادارة المركزية 

للميدان

مكان انطالق وعودة 
الباحثين

تجهيز أجهزة

HP

مركز اشرافيا لمرحلة العد الفعلي100

آلية التنفيذ

الفعلي HP  خطوات تجهيز أجهزة.pdf
الفعلي HP  خطوات تجهيز أجهزة.pdf


مرحلة احلزم

املشرف

املراقب

فريق احلزم

مرحلة احلصر

املشرف

املراقب

الباحث

مرحلة العد

املنسق

املفتش

مساعد املفتش

املراقب

الباحث

الدعم الفين

اهلكيل التنظيمي للمحور امليداين للتعداد العام
2015للسكان واملساكن 



:نيشاملة واليت هدفت إىل إعداد نوعني من املتدربخطة تدريبية مت اعداد 
ليصبحوا دائرة اليف خلربات تدريب عدد من املوظفني من ذوي : تدريب املدرّبني

مدربني يف املراحل الالحقة
اجملموعات املركزة

جلسات عصف ذهين-
قاعات صغرية-
اختبارات-
اختيار املتميزين بعد تقييمهم-
عليالفالعدعمليةسينفذونالذياملوظفنيتدريب:العدادينتدريب:
-دالعاستمارةيفوالتعاريفاملفاهيمعلىللتدريبواحداسبوع
-اللوحياجلهازعلىاالستمارةتعبئةعلىللتدريبواحداسبوع.

التدريب

استمرت لمدة 

شهر واحد

الخطة التدريبية.docx


.عبئةالتوتعليماتواملفاهيمالتعاريفيشملوالذيالعدتعليماتكتيب1.

.العدمارةاستتعبئةيفاللوحياجلهازاستخدامعلىاملستخدمنيتدريبدليل2.

.ملكةامليفاملنتشرةالتدريبيةالقاعاتيفللتدريبموحدتقدمييعرض3.

.العدةاستمار يفاألسئلةلبعضاللوحيةاألجهزةعلىاحملّملاملساعدةدليل4.

.مقرتحةاستمارةتعبئةفيديو5.

وثائق التدريب

دليل العد معدل 29-10-2015 - Copy.docx
دليل تدريب المستخدمين على التابلت للعد.pdf
تدريب العد 24-10-2015.pptx
counting hints.docx
فيديو التدريب.wmv


احلذف واإلضافة
تغيري صفة اإلشغال

تغرّي صفة اشغال املسكن
تغرّي صفة اشغال املبىن



البلوكخارطة

البطاقة التعريفية للمبىن

رقم املبىن، اسم املبىن، نوعه: معلومات عن املبىن

ه، نوعه، رقم املسكن، اسم رب األسرية وجنسيت: معلومات عن املساكن داخل املبىن

صفة االشغال



وقت التنفيذاملرحلة
13/10/2015-5جربةمرحلة جتهيز الربانمج للتدريب والت

14/10/2015القبلية للعداختيار العاملني يف املرحلة التجربة

20/10/2015-17امليدانيةالتدريب على التجربة 

29/10/2015-21التجربة امليدانية

31/10/2015السابقةاملرحلهمالحظاتتعديالت

التجربة القبلية

ية للعداخلطة التنفيذية للتجربة القبل

الخطة التنفيذية للتجربة القبلية للعد.docx


التجربة القبلية

عدد األجهزة حسب املتطلب العدد املتطلب

25 25 العدادين
7 7 املراقبني
7 7 املشرفني الفنيني
--- 2 مشرف ميدان عام
--- 10 فينموظف دعم
1 1 مشرف عام التجربة القلية

40
52 اجملموع
14 عدد البلوكات

املتطلبات

مالحظات التجربة القبلية


