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مـحـــافـظــــة :
قســم  /مـركـز:

5012156152111
استمـــــارة األســـــــرة والظـــــروف السكنية

اسم ورقم الشياخة /المدينة /القرية :

اسم ورقم التابع :
رقم منطقة المراقب العام :
رقم البلوك :

رقم منطقة المراقب :

م

( نموذج رقم  5/1ت  .س ) 6152

رقم منطقة المعاون
بالوحـدة اإلداريــة :

رقم منطقة المفتش :

اسـم الطـريق ورقم التنظيم :

(*) مسلسل السجل بالشياخة  /المدينة  /القرية :
مسلسل
األسرة :

تـــابـــع
األسرة :

م

مسلسل السجل بمنطقة العداد :

رقم منطقة العداد :

استمارة
رقــــم :

م

اسم مالك المبنى ورقم تعداد المبنى :

جــدول ( )5خصـائــص افراد األســرة :

رقــــم الفـــــــرد
واالســـــم ثـالثـي

الصلـــة برئــيس األســرة

الـســــــن

 -5رئيس األسرة  - 1أخ  /أخت

 - 4زوجة ابــن  - 9 /خــــــادم /

بالشهـــور بالسنوات
الكـاملـــة
الكـاملـــة
للمــواليد
لبـــــاقــي
أقـــل من
سنـــــة األفـــــراد

()516

()510

 - 6زوج  /زوجة  - 1أقـــــارب
آخـــرون

 - 0ابــن  /ابنـــه

خــادمـــة

زوج ابنـــــه

 - 1حفيد  /حفيدة  -51ال توجـــد
 - 2أب  /أم

()515

صلة قرابة

( )511الحالة الزواجية
النــوع الديـــانـــة الجــنسيــــــة ( 56سنـة فأكثـر) عـــــــدد
 -5أقــل مـن الســن الزوجات
 -6لـــــم يـتـــــزوج
فــــــــي
 -5مسلـــم  -5مـصــــــــري  -0عـقــــد قـــــران
 -4مـتـــــــــــــزوج العـصمـة
 -6عـــربــــــــي
 -1مـطـلــــــــــــــق
 -5ذكر  -6مسيحي  -0أجـنبــــــــــي  -2أرمـــــــــــــــــل ( للـذكــور
المسلـمين
 -6أنثي  -0يهودي
( فــي حـالـة غيـر للبند 4أو1أو 2يستوفى المتزوجين
المصري تكـتــــب ( )511السن عند فــقـــــط )
 -4أخــرى
الــــــدولــــــــــة ) الـــــزواج األول

( )514

()511

()512

()511(،)511

لـألفــــــراد  61-2ســنـــــــة
موقف االلتـــحاق
الســــبب الرئـيـســـــي

الحـالــة التعليميـة وأعـلـى مـؤهـــل دراســي
(األفــــراد  51سنـــوات فـأكثــــر)

 -5أقـل من السـن
 -6أمـــــــــــــي
 -0يقرأ ويكتـب
بدون مؤهل
 -4محـو أميــة
 -1تربية فكرية
 -2ابتـــدائيــــة

والتسرب من التعليم اإللزامي فـي حــالـــة ( 6أو  ) 0س555

 - 1إعـــــداديــــــــة  -5مـلـتـحــــــــق حــالـيـــــــــا

 - 1ثانوية /م .متوسـط
 - 9م  .فــوق متوسط
 -51مــؤهل جامعــي  -0لــــــــــم يـلـتـحـــــــــــــــق
 -55دبلــوم عـالــــي
 -56مــــاجـستـيـــــر في حالة ( 5أو  )6يسـتــــوفــــــــى
 -50دكـــتـــــــــوراه المـــرحـلـــــــة والـصـــــــــــــف
 -6التحق وتسرب من التعليم اإللزامي

(فـــي حــالــــة االجابات  50 - 1يستوفى
اســـــم المــؤهــــل والتخـصــص)

()555

()551

()519

المرحلة الصــف
()2-5( )4-5

 -5صعوبة الوصول للمدرسة
 -6عـــدم رغبــــة الفــــرد
 -0عـــدم رغبــــة األسـرة
 -4ظـــــــروف مــــاديــــة
 -1وفـــاة احـــد الوالــديـن
 -2انفصـــــال الـوالـــديــن
 -1تـكــــــرار الـرســــــوب
 -1الـعــمـــل  - 9الـزواج
 -51اإلعاقـة  -55أخــرى

()556

-701
-701
-701
-701
-701
-701
-701
-701
-701
-701
-701
-701
-701
-701

جــدول ( )6الظــــروف الســكــنـيــــــــة :
()616
()615
نـــوع الوحـــدة السـكنيـــة الــحــيـــــــــــــــازة
 -5المبنـى بــأكملــه (فيـــال /
منزل بأكمله  /بيت ريفي)
 -6دور أو أكـــــثــــــــــــــــر
 -0شقـــــة أو أكــــثــــــــــــر
 -4حجرة أو أكثر في وحــدة
ســــكـــــنــــــيــــــــــــــة
 -1حجـــرة مستقلــة أو أكثـر
 -2كشــك /عشــــه  /خيمـــة
 -1دكـــــــــان أو أكـثــــــــــر
 -1حــــــــــوش مــدفـــــــــن
 -9أخـــــــرى ( جــــراج) ....

يسـمح بتعـدد اإلجابات  ،ضع عالمة (  ) Xفي سؤال ( )619والعـدد فـي سؤالي ()655،651

( )610مصدر مياه
الشرب للوحدة السكنية

 -5إيجــار قـديــــم من الشبكـة العامـة :

( )614وسيلـــــــة اإلضــــــاءة
الـــــــــرئــــيــــســــيــــــــــــــــة

 -5كهـــربـــاء ( ش  .ع )  -5شبكـــة عــامــــه

 -6إيجــار جـديـــد
 -5حنفية داخل المسكن  -6كيــروســين
 -0إيجـار مفروش  -6حنفية داخل المبنــى
 -4مـلــــــــــــــــك  -0حنفية خارج المبنـى  -0بوتـــاجــــاز

 -1تــمــلـيـــــــــك من غير الشبكة العامة  -4 :مولد كهربائي
 -2هــبـــــــــــــــه
 -1مـيــزة عينيــه

 -4طلـمــبـــــــــــة
 -1آبــــــــــــــــــار
 -2أخـــــــــــــــرى

( )611وســيــــلــــــــة
الــصـــــرف الـصـحـــــي

 -6شبكـــة أهـليـــــة

()612عـدد الحجرات بما
فيهــا الصالــة (**)

()611الـمـنـــــــافــــــــع

 -0تــــــــرنـــــــــش  -5خـاص  -6مشترك  -0ال يوجد

 -1طاقة شمسية

 -4إلى أرض فـضاء

 -2أخــــــــــــرى

 -1أخـــــــــــــــــرى

غــــاز طبيعــي

فرن كهربائي

سيارات أخرى

دش

غسالة نصف
اوتوماتيــك

سـخـــــان
غـــــــــاز

سخان شاي
(كــاتــــل)

مـوتـوسيكـل

مـروحـــة

غســالــــــة
اوتوماتيــك

سـخـــــان
كهربـائــى

تليـــفـون

مـكــــــواه

غســالــــة
أطـبـــــــاق

سـخـــــان
شـمـســي

موبــايـــل

مطبــخ

حمـــام

ث الالالالالجـ الالالالة
كهربائيـة

بـوتــاجـاز

مكـنـســـة
كهربائيــة

تــابـلـــت

ديـــــــــب
فـــريــــزر

فـــــــــــرن
غـــــــــــاز

جـهــــــاز
تكــيـيـــف

ال يـوجــد

(**) الصالة تحتسب بعدد ما تحويه من
حجرات (صالون  ،سفرة  ،أنتريه  ....الخ)

دراجــــــــــة
كيـــروسيـــــن
أخـــــــــــرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـــوك تـــوك
أخـــــــــــرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال يـــوجــــــد

بيـــــــــــانــات تلخيصـيــــة :

فـــــــــــئات الســـــــــــــن

جملـــــــة
عدد أفراد اقــل مــن
األســـــرة  2سنوات

أنبوبة بوتاجاز

سيارة مالكـي

تليفزيـون

غـسالـــــة
عــاديـــــة

ميكروويف /

جـهــــــاز
كمبيوتـــر

كــــهربــــــــاء

( )611اإليجار الشهـري
للوحـدات المـؤجــرة
بالجنيــــــه

هـل تستخـدم األسـرة لمبـات مـوفـرة؟  -5نعم  -6ال

( )619الوقود والطاقة ( )651وسائل االنتقال
المستخدمة فـي الطهــي المـمـلوكـــة لـألســـــــرة

( )655األجهـــزة المنزليـــة الخاصـة باستخـدام األسـرة

-2

-51

(*) يستوفى بمعرفة تكنولوجيا المعلومات

خانة رقم ()510

-65

+21

الديــــــــــانــــة

خانة رقم ()511

الحالة التعليمية ( 51سنوات فأكثر)

يقرأ و يكتب مـحـــو
أقل من
أمــــي
مسـلم مسيحي يهودي أخرى
مؤهل
بدون
أميـــة
الســـن

خانة رقم ()551

تـربيـــــة أقـــل مـــن مـــؤهــــل مـؤهل فـوق مـؤهل جامعي
فـكريــــة المتوســط متــوســط مـتـوســــــط فــــأعـلـــــــــى

