استمارة رقم ()47أ .م  .أ  .س

مجهـــورية مصــر العــــربية

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
إحصاء املؤمترات واحللقات الدراسية داخل وخارج
مجهورية مصر العربية
عن السنة امليالدية

من  3112/1/1إىل 3112 / 13 /21

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  23لسنة  1691بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  32لسنة 1623

استمارة رقم ( )47أ .م  .أ  .س

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  23لســنة  1691بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  32لسنة 1623

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

استمـــــــــــــارة
إحصـــاء املؤمترات واحللقات الدراسية داخــل
وخارج مجهورية مصر العربية
عن السنة امليالدية من  3112/1/1إىل 3112/13/21

هذه الصفحة تمأل بمعرفة الجهاز
بيانات الزيارة :
تاريخ الزيارة :

الزيارة اال وىل
31 / /

الزيارة الاانية
31 / /

جزئى

الزيارة األخرية
31 / /

مل تستوفى

كلى
 -1إستيفاء بيانات املنشأة ؟
 -3اسباب عدم االستيفاء (اجلزئى  /الغري مستوفى)
مل يستدل على املنشأة
هدم املنشأة
املنشأة متوقفة مؤقت ًا
املنشأة متوقفة نهائي ًا
أخرى تذكر ............................................................................................................................. :
رفض إعطاء البيانات

بيانات املشتغلني فى استمارة إحصـــاء املؤمترات واحللقات الدراسية داخل وخارج مجهورية مصر العربية
م
1
3
2
7
3
9
4
2
6

إسم املشتغل

الوظيفة االصلية

طبيعة العمل يف
االحصائية
باحث
مراجع ميدانى
مشرف ميدانى
مراجع مكتبى
مشرف مراجعة
مرمز
مراجعة ترميز
مدخل بيانات
مراجع إدخال

التوقيع

استمارة رقم ( )47أ .م  .أ  .س
ختضــع صــحة وســرية البيانــات الــواردة بهــذه
اإلستمارة ألحكام القانون رقـم  23لسـنة 1691
بشأن سرية البيانات الفرديـة واملعـدل بالقـانون
رقم  32لسنة 1623

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

استمـــــــــــــارة
إحصـــاء املؤمترات واحللقات الدراسية داخــل
وخارج مجهورية مصر العربية
عن السنة امليالدية من  3112/1/1إىل 3112/13/21

 -1اسم املنشأة :

................................................................................................. ......................................................................................... .............................................11111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 3حمــافظــــة:

 - 2قســــم /مـــركـــز:

.........................................................................

 - 7شيــاخة /مـدينة /قـرية:
 -3حضر  /ريف :

......................................................

.......................................................................................................... ..................

حضــــر ()1

ريــــــف ()3

 -9رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 -4اســـــــم الطريـــق /التابـــع:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 2الرقــم الربيــــدى:
/

 - 6رقـــــم التــليفون :
 - 11رقم التليفون احملمول :
 - 11الفـــــاكــــــس :
 - 13الربيد اإللكرتونى :
 - 12املوقع االلكرتونى :
 - 17نوع القطاع التابع له املنشأة :
 - 13سنه تأسيس املنشأه الفعلى :

0

......................................................................................................................... ............... ............................................................... . .......................................................... ......................

.................................................... ............................................................................................................... .............................................................................................................................

 -19اسم معطى البيان :
 -14الوظيفة :

عام  /أعمال عام ()3
حكومى ()1
شهر وسنه بدء التشغيل :

خاص ()2

............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................

 -12رقم احملمول :
 -16رقم التليفون :
 -31التوقيع :

........................................................................................

 -31التاريخ :

........................................................................................

 )1تستويف ميدانيا خالل شهر من تارخيه مع مراعاة إتباع تعليمات االستمارة قبل بدء االستيفاء.
لإلستفسار( :تليفون)( 03-33034041فاكس)  03-33033022الرقم الداخلي (مدير عام اإلدارة العامة إلحصاءات للخدمات)383 :
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القسم األول  :عدد املؤمترات واحللقات الدراسية داخل اجلمهورية

عدد املؤمترات واحللقات الدراسية داخل مجهورية مصر العربية
عام 3112

مسلسل

 -111اسم املؤمتر

 -113مكان
انعقاد املؤمتر

1

-112اسم
اهليئة
أو الدولة
الداعية
للمؤمتر

 -117تاريخ
افتتاح
املؤمتر

 -113مدة
انعقاد
املؤمتر

 -114مستوى
املؤمتر دولي/
اقليمى

 -112موضوع
حبث
()1
املؤمتر

 -116عدد
احلاضرين
من مجهورية
مصر العربية

3
2
7
3
9
4
2
()1

يذكر موضوع حبث املؤمتر بالتفصيل – 1 :فلسفة وعلم نفس  – 3دين  – 2علوم اجتماعية  – 7لغات  – 3علوم حبتة  – 9علوم تطبيقية
 – 4فنون  – 2آداب  – 6جغرافيا وتاريخ  - 11عموميات

املؤمترات واحللقات الدراسية داخل وخارج مجهورية مصر العربية

7
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تابع القسم االول  :عدد املؤمترات واحللقات الدراسية خارج اجلمهورية

عدد املؤمترات واحللقات الدراسية خارج مجهورية مصر العربية
عام 3112
مسلسل

1

 -111اسم املؤمتر

 -113اسم اهليئة
أو الدولة
 -111مكان
الداعية
انعقاد املؤمتر
للمؤمتر

 -112تاريخ
افتتاح
املؤمتر

 -117مدة
انعقاد
املؤمتر

 -113مستوى
املؤمتر دولي/
اقليمى

 -119موضوع
حبث
()1
املؤمتر

 -114عدد
احلاضرين
من مجهورية
مصر العربية

3
2
7
3
9
4
2
()1

يذكر موضوع حبث املؤمتر بالتفصيل – 1 :فلسفة وعلم نفس  – 3دين  – 2علوم اجتماعية  – 7لغات  – 3علوم حبتة  – 9علوم تطبيقية
 – 4فنون  – 2آداب  – 6جغرافيا وتاريخ  - 11عموميات

املؤمترات واحللقات الدراسية داخل وخارج مجهورية مصر العربية

3

