
 

 

 المعاصرة مصر أطلس

 المعاصرةٍلمصر اطلسٍ أ ربإصدا السيداج ـ واالجتماعية والقانونية االقتصادية والوثائق الدراسات مركز قام

 .بنافال كارين و بيومي هاله  إدارة إشراف تحت

 ملخص

 تمٍ ولذلك .المعاصرة لمصر سلأط  اآلن حتى يَصُدر لمف ، القديمة لمصر األطالس من العديد وجود غمر

 القرن أوائل في لمصر بانوراميه صورة يعرض عملٍ  وجود إلى العام اجتيحلإل تلبية ٍ األطلس هذا راأُصد

 االقتصادية والوثائق الدراسات مركز بين الوثيق التعاون بفضل العمل هذاإنجاز تم وقد .والعشرين الواحد

 وتزامن ،(CAPMAS) واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي والجهاز (السيداج) واالجتماعية والقانونية

 مصحوبة األخيرة عشر األربعة المصرية التعدادات على تحتوي مجانية إلكترونية بوابة إصدار مع نشره

 .تاريخيةٍبنبذات

 ، السيداج وثائق إلى يستند وهو .لبنان أطلس من المجاالت المتعدد الجماعي المشروع هذا فكرٍتواستُوحي

 اإلسكندرية، مكتبة وموارد واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز مع الرسمية التعاون واتفاقية

 .الخرائط رسمٍعلم في بالسيداج اإلنسانيةٍالعلوم رقمنة قسم وخبرات

 مبسط بشكلٍ  األطلس هذاٍصياغة تم حيثٍُ ، والفئات الناس جميع إحتياجات األكاديمي العمل هذا لبىوي

 حاليا ٍ تواجهها التي والتحديات مصر معالم أبرز يعرض وهو .التوضيحية والرسومات بالخرائط مدعوما ٍو

 .والثقافي والبيئي واالجتماعي والديمغرافي واالقتصادي والجغرافي السياسي المستوى على

 واإلنجليزية الفرنسية لغات بالثالث مصاغة األطلس في للمساهمة عامة دعوة بنشر المركز قام وقد

 الجامعات مختلف من باحثا ٍ 48 العملٍهذاٍفيٍشارك وقد  . للمشروع علمية لجنة تكونتٍكما .والعربية

ٍوكذلك (الزقازيق وجامعة القاهرة في األمريكية والجامعة األزهر وجامعة القاهرة جامعة) المصرية

ٍ روابط إلقامة الفرصة أتاحٍمماٍ تخصصاتٍ  دةعٍبين جمعالب المشروع هذا تميز وقد  .األوروبية الجامعات

 ماٍوهى محافظاتال مختلف من مصريينالٍالباحثينٍمنٍلهم وزمالءٍالسيداج بمركزٍالباحثينٍينب علمية

 .خارجهاٍاإلنتشارٍالىٍالمعتادة المركز عالقات دائرة تعدى

 

 مقاصد: ثالثة تحقيق إلى المشروع هذا هدفوي

 .قديمة تاريخية أطالس إال اآلن حتى يوجد ال حيث المعاصرة، لمصر أطلس إلى الحاجة سد• 

 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم مجال في مصر عن الحديثة األبحاث وتبسيط األكاديمية المعارف نشر• 

 القرار وصانعي للباحثين ،(2017 تعداد) مصري تعداد آخر بيانات إلى تستند توضيحية خرائط تقديم• 

 .مصر في الفرنكوفونية التعليمية والمؤسسات المدني والمجتمع

 

 خرائط لعرض )(CNRS بباريسٍالعلمي للبحث الوطني المركز في معرضاٍالعامٍهذاٍالسيداج نظم وقد

 المزمعٍنومٍ.ليون مدينة الي المعرض انتقلٍثم .المصري المجتمع عن المعارف ونشر الملونة األطلس

 في مصر إلى يصل حتى بروفنسٍاونٍوايكسٍتورٍمدينة مثل أخرى فرنسية مدن عدةٍالىٍذلكٍبعد انتقاله

 .واإلنجليزية العربية اللغتين إلى المعرض لوحاتو األطلس ترجمة حاليا ٍ ويتم .٢٠٢١ عام



 

 

 

 هذا ويعد .تاريخية نبذاتب مصحوبة عشر األربعة المصرية للتعداداتٍمجانية إلكترونية بوابة إنشاء• 

 االقتصاديةٍوالوثائقٍالدراسات مركز ابه قام متواصلة سنوات عشر عمل حصيلة المشروع

 (والفرنسية العربيةٍباللغتينٍالمتاحة البوابة هذه وتعرض .واالجتماعية واالقتصادية القانونيةو

 البوابة هذه تشكلو.٢٠١٧ عام حتى 1882 عام من) تفاعلية ديموغرافية وخرائط بيانات

 تتيح أنهاٍحيث المدني، والمجتمع القرار وصناع للباحثين األهمية غةالب بيانات قاعدة اإللكترونية

 .الجغرافي للموقع وفقا ٍ وتعرضها المصرية التعدادات بيانات

ٍالبياناتٍتحليل في الماجستير درجةل معادلةٍدبلومةٍعلىٍللحصول راساتد داجيالس نظيميٍكذلك• 

 فيهاٍالدراسةٍتتم واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز لموظفي المكانيٍالبعدٍذاتٍاإلحصائية

 Lyon) de Université- (EPHE  وباريس القاهرة منٍكلٍفى

 

 

 


