
عدد ما تم محو عدد الحاضرين عدد المقيدين

(نسمة  )اميتهم (نسمة  )(نسمة  )

%31077223661518113.4ذكر

%66563943330118.4انثى

%13678737733263091848215.8اجمالى

%78075044313016.2ذكر

%49292699177021.6انثى

%83589127367743490018.8اجمالى

%1627101485211.9ذكر

%124373657415.3انثى

%932828701750142613.6اجمالى

%27782653174911.8ذكر

%17251440139817.1انثى

%621645034093314714.4اجمالى

%74625028407119.2ذكر

%43122948226419.3انثى

%25081117747976633519.3اجمالى

%264278908624419.9ذكر

%181165374337925.8انثى

%1267254454314282962322.8اجمالى

%3410113493823720.6ذكر

%4192217288946528.8انثى

%15063476023307811770224.6اجمالى

%22797146351151118.9ذكر

%28687189121480426.7انثى

%10919351484335472631522.6اجمالى

%3242311626661522.2ذكر

%5029019473737531.6انثى

%7880082713310991399026.8اجمالى

%191506109464816.5ذكر

%183934500307025.2انثى

%900333754310609771820.8اجمالى

 سنوات فأكثر10  فى الفئة العمرية 2019/2018نشاط محو األمية بمحافظات الجمهورية عن العام المالى  

طبقاً  لما ورد الينا من بيانات فروع الهيئة بالمحافظات 

البيان المحافظة م
عدد المستهدف من 

(نسمة )االميين
نسبة األمية 

القاهرة1

االسكندرية2

بور سعيد3

السويس4

دمياط5

الدقهلية6

الشرقية7

القليوبية8

كفر الشيخ9

الغربية10

مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القراربالهيئة العامة لتعليم الكبار: إعداد



عدد ما تم محو عدد الحاضرين عدد المقيدين

(نسمة  )اميتهم (نسمة  )(نسمة  )

%51809245851922915.6ذكر

%73359335632581824.4انثى

%79279125168581484504719.8اجمالى

%210818952655525.8ذكر

%157676496465238.2انثى

%16439736848154481120731.8اجمالى

%100387207638215.9ذكر

%96565848516423.2انثى

%2221819694130551154619.4اجمالى

%163608722627320.0ذكر

%108135843428128.8انثى

%17256027173145651055424.2اجمالى

%33414256462208524.8ذكر

%45200340982873837.8انثى

%8791778614597445082331.1اجمالى

%300656309377227.3ذكر

%413449061564237.9انثى

%930307140915370941432.4اجمالى

%256549464604128.3ذكر

%4305817086879543.2انثى

%16156268712265501483635.5اجمالى

%98564171267927.9ذكر

%154218735532440.0انثى

%1226922527712906800333.7اجمالى

%25461146881000324.7ذكر

%31190190121273339.1انثى

%13015456651337002273631.7اجمالى

%57832921179920.2ذكر

%115065935361336.2انثى

%74124172898856541228.0اجمالى

 سنوات فأكثر10  فى الفئة العمرية 2019/2018نشاط محو األمية بمحافظات الجمهورية عن العام المالى  

طبقاً  لما ورد الينا من بيانات فروع الهيئة بالمحافظات 

البيان المحافظة م
عدد المستهدف من 

(نسمة )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  )

%51912691205818.9ذكر

%104984394278230.4انثى

%27258156897085484024.5اجمالى

%37451272109413.7ذكر

%127694698372222.6انثى

%23202165145970481618.1اجمالى

%1755135910707.5ذكر

%28723519813.6انثى

%343320421594126810.4اجمالى

%1622125911388.7ذكر

%15491233107417.5انثى

%296831712492221213.0اجمالى

%44923060216320.0ذكر

%108671550639.1انثى

%978355783775266928.9اجمالى

%35702660251212.7ذكر

%27791671155127.5انثى

%772963494331406320.0اجمالى

%19921459100410.1ذكر

%40136329318.2انثى

%130823931822129714.0اجمالى

%43753721730115809520.2ذكر

%50295623629916228629.4انثى

%200000094049345360032038124.6اجمالى

:     مصدر البيانات 

:                التوقيع 

مدير ادارة التقارير واإلحصاء والنشر األلكنرونى 

 سنوات فأكثر10  فى الفئة العمرية 2019/2018نشاط محو األمية بمحافظات الجمهورية عن العام المالى  

طبقاً  لما ورد الينا من بيانات فروع الهيئة بالمحافظات 

البيان المحافظة م
عدد المستهدف من 

(نسمة )االميين
نسبة األمية 

االقصر21

اسوان22

البحر االحمر23

الوادى الجديد24

مرسى مطروح25

شمال سيناء26

رائد على هيكل / مهندس 

 مدير عام مركز المعلومات

جنوب سيناء27

االجمالى

 لنفس الفئة  العمرية من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 2019/1/1نسبة األمية طبقاً ألعداد السكان   التقديرية فى -   1     

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

    يعتمد ،،،،،،،

مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القراربالهيئة العامة لتعليم الكبار: إعداد


