
عدد ما تم محو عدد الحاضرين عدد المقيدين

(نسمة  )اميتهم (نسمة  )(نسمة  )

%28647188951239213.3ذكر

%63393612300918.2انثى

%3425034986225071540115.7اجمالى

%80903697200116.1ذكر

%63922066122921.5انثى

%21000144825763323018.8اجمالى

%148295775111.7ذكر

%105556940515.1انثى

%234025371526115613.3اجمالى

%29422198121111.5ذكر

%145990777416.7انثى

%164844013105198514.0اجمالى

%68303867304218.7ذكر

%46602741211818.8انثى

%6250114906608516018.7اجمالى

%2995411055778219.4ذكر

%210987123471825.3انثى

%3792051052181781250022.3اجمالى

%4421310002605620.2ذكر

%5808913297734528.1انثى

%47176102302232991340124.0اجمالى

%1937511475836418.4ذكر

%2333313574983026.0انثى

%2989142708250491819422.1اجمالى

%179146218388621.5ذكر

%218317450333830.8انثى

%232633974513668722426.1اجمالى

%182855612424516.2ذكر

%181834718340024.8انثى

%249813646810330764520.4اجمالى

 سنوات فأكثر10  فى الفئة العمرية 2020/2019نشاط محو األمية بمحافظات الجمهورية عن العام المالى  

طبقاً  لما ورد الينا من بيانات فروع الهيئة بالمحافظات 

البيان المحافظة م
عدد المستهدف 

(نسمة )من االميين
نسبة األمية 

القاهرة1

االسكندرية2

بور سعيد3

السويس4

دمياط5

الدقهلية6

الشرقية7

القليوبية8

كفر الشيخ9

الغربية10

اإلدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى :إعداد



عدد ما تم محو عدد الحاضرين عدد المقيدين

(نسمة  )اميتهم (نسمة  )(نسمة  )

%3046213890956215.0ذكر

%46526208681396923.4انثى

%1975076988347582353119.0اجمالى

%193406879488025.3ذكر

%213917566489037.5انثى

%431354073114445977031.2اجمالى

%134627301679114.9ذكر

%132726022531421.9انثى

%530526734133231210518.3اجمالى

%153339144652419.7ذكر

%96615700381428.4انثى

%4426624994148441033823.9اجمالى

%27345177711601223.2ذكر

%39321249722231635.4انثى

%2902866666427433832829.1اجمالى

%167874360242526.7ذكر

%264587251456037.0انثى

%287764324511611698531.6اجمالى

%2584510829662427.5ذكر

%50389228741143941.8انثى

%4050076234337031806334.5اجمالى

%138396591419727.4ذكر

%2933816129985238.9انثى

%3089343177227201404933.0اجمالى

%200889888660123.9ذكر

%32687180701173037.8انثى

%3250052775279581833130.6اجمالى

%3415150887619.8ذكر

%97864780265735.4انثى

%18781132016288353327.4اجمالى

 سنوات فأكثر10  فى الفئة العمرية 2020/2019نشاط محو األمية بمحافظات الجمهورية عن العام المالى  

طبقاً  لما ورد الينا من بيانات فروع الهيئة بالمحافظات 

البيان المحافظة م
عدد المستهدف 

(نسمة )من االميين
نسبة األمية 

المنوفية11

البحيرة12

االسماعيلية13

الجيزة14

بنى سويف15

الفيوم16

المنيا17

اسيوط18

سوهاج19

قنا20
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عدد ما تم محو عدد الحاضرين عدد المقيدين

(نسمة  )اميتهم (نسمة  )(نسمة  )

%35481719142118.6ذكر

%75423322214629.5انثى

%6735110905041356723.9اجمالى

%3891104869013.5ذكر

%116453164238421.9انثى

%7238155364212307417.7اجمالى

%133810507637.3ذكر

%55437724313.3انثى

%73818921427100610.2اجمالى

%12498768078.4ذكر

%43831024017.0انثى

%61816871186104712.6اجمالى

%33842008151219.0ذكر

%92155343737.5انثى

%249143052561194927.7اجمالى

%22731607133312.3ذكر

%148456545826.9انثى

%186437572172179119.5اجمالى

%210212388219.2ذكر

%58241831317.3انثى

%34726841656113413.1اجمالى

%38143317168312156919.7ذكر

%46443419899813292828.7انثى

%54168484586737068125449724.1اجمالى

:     مصدر البيانات 

:                انتىقيع 

يدير ادارة انتقارير واإلحصاء واننشر األنكنرونى 

 سنوات فأكثر10  فى الفئة العمرية 2020/2019نشاط محو األمية بمحافظات الجمهورية عن العام المالى  

طبقاً  لما ورد الينا من بيانات فروع الهيئة بالمحافظات 

البيان المحافظة م
عدد المستهدف 

(نسمة )من االميين
نسبة األمية 

االقصر21

اسوان22

البحر االحمر23

الوادى الجديد24

مرسى مطروح25

شمال سيناء26

 يدير عاو اإلدارة انعاية ننظى املعهىيات وانتحىل انرقًى 

جنوب سيناء27

االجمالى

 لنفس الفئة  العمرية من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 2020/1/1نسبة األمية طبقاً ألعداد السكان   التقديرية فى -   1     

    يعتًد ،،،،،،،
رائد عهى هيكم / يهندس 

أعداد المستهدف والحاضر وما تم محو اميتهم ونسبة األمية من أفرع ديوان الهيئة العامة لتعليم الكبار - 2     
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