
  توضیحيبیان 

   باألرقام ٢٠١٦مدن المحافظة خالل عام  وأقسامبالديوان العام  اإلدارة موظفيتم حصرھا عن طريق  التي لإلعداد

الذين ال  اإلعداد  اسم الجھة  م

يجیدون القراءة 

  والكتابة

التالمیذ  إعداد

المتسربین من 

التعلیم الذين تم 

  حصرھا

التالمیذ  أعداد

متكررى الغیاب 

  المدارس في

 التيالفصول  أعداد

  تم فتحھا

 أعداد

  المدرسین

  الناجحین دأعدا

  ـــ  ـــ  ضمن فصول الغردقة  ـــ  ـــ  ١٨٢  الديوان العام  ١

  ٦٠  ٧  ١١  ١١٤  ١١٤  ٩١  غارب رأسمدينة   ٢

  ضمن فصول الغردقة  ٤٠  ٤٠  ـــ  ١٨  ٤١٥  مدينة الغردقة  ٣

  ٣٩  ٢٧  ٢٧  ـــ  ٢١  ١٧٦  مدينة سفاجا  ٤

 ضمن فصول الغردقة  ١٩  ١١٦  ٣  ٥١  ٣٥٢  مدينة القصیر  ٥

 ضمن فصول الغردقة  ١١  ١١  ـــ  ـــ  ١٠٣  مدينة مرسى علم  ٦

 ضمن فصول الغردقة  ٤  ٤  ٩٤  ٦٨  ٢٩  مدينة الشالتین  ٧

 ضمن فصول الغردقة  ـــ  ٤  ٢٧  ٢١  ٢٨٠  مدينة حاليب  ٨

  ٩٩  ١٠٨  ٢١٣  ٢٣٨  ٢٩٣  ١٦٢٨  االجمالى

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  توضیحيبیان 

والطفولة التابع لمديرية  األسرةثھا عن طريق مركز الطفل العامل بمجمع خدمات تم بح التيتم حصرھا والحاالت  التيالتالمیذ المتسربین من التعلیم ومتكررى الغیاب  لإلعداد
  لمدارسھم أعادتھموالذين تم  بالغردقة – االجتماعيالتضامن 

قامت بعمل حصر  التياسم الجھة   م

  المتسربین من التعلیم ومتكررى الغیاب

التالمیذ  أعداد

بین من التعلیم المتسر

وردت من مدن  التي

  المحافظة

متكررى التالمیذ  أعداد

 المدارس فيالغیاب 

وردت من مدن  التي

  المحافظة

التالمیذ  أعداد

بین من التعلیم المتسر

ذين دخلوا فصول ال

  األمیةلمحو 

متكررى التالمیذ  أعداد

  أعادتھمبعد الغیاب 

  ـــ  ـــ  ١١٤  ١١٤  غارب رأسمدينة   ١

  ٣  ـــ  ـــ  ١٨  مدينة الغردقة  ٢

  ـــ  ـــ  ـــ  ٢١  مدينة سفاجا  ٣

  ـــ  ٥١  ٣  ٥١  مدينة القصیر  ٤

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  مدينة مرسى علم  ٥

  ١٨  ٦٨  ٩٤  ٦٨  مدينة الشالتین  ٦

  ٢٥  ٤  ٢٧  ٢١  مدينة حاليب  ٧

  ٤٦  ١٢٣  ٢٣٨  ٢٩٣  جمالىاال

  

  

  

  

  

  



  

  توضیحيبیان 

تم  التيالتالمیذ المتسربین من التعلیم بالغردقة بأعداد  االجتماعيوالطفولة التابع لمديرية التضامن  األسرةلمركز الطفل العامل بمجمع خدمات  رةاإلداأسندتھا  التي ماللإلع
  بحثھا وقیامھا بالتنسیق والمتابعةتم  التيوالحاالت  إرسالھا

وردت  التيالتالمیذ لمتسربین من التعلیم  أعداد  اسم المدينة

  من مديرية التربیة والتعلیم

عنھم بمعرفة  تم البحث التيالحاالت 

  مركز الطفل العامل

  مالحظات

د تبین بعد فق األسماء لباقيبالنسبة   ٣٠  ٦١٣  مدينة الغردقة

البحث عنھم أن معظم عناوين التالمیذ 

غیر صحیحة ولم  وأنھاطبقا لھذه الكشوف 

  يتمكن المركز من القیام بدوره تجاه ھؤالء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  توضیحيبیان 

      ٢٠١٦خالل عام  امتحانیهلعدد أربعة دورات  األحمربالبحر  األمیةمع مدن المحافظة وفرع الھیئة العامة لمحو   اإلدارةشاركت فیھا  التي ماللإلع

اسم المدن   م

  المشاركة

  

  باألعدادبیان 

 التيالفصول  أعداد

  تم فتحھا

المدرسین الذين  أعداد

  محو أمیتھم فيشاركوا 

أعداد 

  الناجحین

  أكتوبردورة   دورة يولیو  دورة ابريل  دورة يناير

  ٣٥٦  ٥٧  ٥٧  ٦٢  ٦٠  ٢٦١  ١٠  غارب رأسمدينة   ١

  ١٠١٣٠  ١٥٦  ١٥٦  ٢٠١٨  ٢٤٢  ٦٢١  ٩٢  مدينة الغردقة  ٢

  ٤٠٦  ٦٦  ٦٦  ٦٩  ١٠٠  ٢٦٦  ٤٧  مدينة سفاجا  ٣

  ١٩٢  ٣٥  ٣٥  ٤٤  ٨٠  ١٠٤  ٠  مدينة القصیر  ٤

  ١٢٢  ١٧  ١٧  ٣١  ٤٢  ٥٥  ١٢  مدينة مرسى علم  ٥

  ٥٦  ٢١  ٢١  ٠  ٥٦  ٣٩  ٠  مدينة الشالتین  ٦

  ١٠٨  ١٩  ١٩  ٢٤  ٤١  ٤٦  ٣٥  مدينة حاليب  ٧

  ٢٢٥٣  ٣٧١  ٣٧١  ٤٣٨  ٦٢١  ١٣٩٢  ١٩٦  االجمالى

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  توضیحيبیان 

  بالمحافظة  أالمیةالمحلیة لمدن المحافظة وفرع الھیئة العامة لمحو  بالوحدات األمیةمحو رؤساء أقسام / بمشاركة السادة  ٢٠١٦خالل عام   اإلدارة بھا قامت التي ماللإلع

محو  فيشاركت  التياسم الجھات   م

  أمیة أبناء المحافظة

أعداد 

  خالل العام المكاتبات

الذين تم  أالمیینأعداد 

  حصرھم خالل العام

أعداد الفصول 

تم  التي

  فتحھا

أعداد 

المدرسین 

الذين شاركوا 

محو  في

  األمیة

  أعداد الناجحین

مدن   الواردة  الصادرة

  المحافظة

  فرع الھیئة

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ١٨٢  ١٣٦  ٦٧  بالديوان العام أالمیةمحو  إدارة  ١

  ٣٥٦  ٥٧  ٥٧  ٤٥٣  ٩١  ٦  ١٠  غارب رأسالوحدة المحلیة لمدينة   ٢

  ١٠١٣  ١٥٦  ١٥٦  ١٥٠٥  ٤١٥  ١٩  ١٧  الغردقة الوحدة المحلیة لمدينة  ٣

  ٤٠٦  ٦٦  ٦٦  ٥٨٤  ١٧٦  ١٤  ١١  سفاجا الوحدة المحلیة لمدينة  ٤

  ١٩٢  ٣٥  ٣٥  ٢٧٣  ٣٥٤  ١٠  ٨  القصیر الوحدة المحلیة لمدينة  ٥

  ١٢٢  ١٧  ١٧  ١٦٠  ١٦٧  ٩  ٩  مرسى علم الوحدة المحلیة لمدينة  ٦

  ٥٦  ٢١  ٢١  ١٦٤  ٢٩  ٧  ٧  الشالتین الوحدة المحلیة لمدينة  ٧

  ١٠٨  ١٩  ١٩  ١٧٣  ٢٨٠  ٢  ٩  حاليب  الوحدة المحلیة لمدينة  ٨

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ٨  ٤  بالمحافظة األمیةفرع الھیئة العامة لمحو   ٩

  ٢٢٥٣  ٣٧١  ٣٧١  ٣٣١٢  ١٦٩٤  ٢١١  ١٤٢  االجمالى

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  النھائيالملخص 

  المحلیة لمدن المحافظة بالوحدات األمیةمحو رؤساء أقسام / بمشاركة السادة  ٢٠١٦خالل عام  اإلدارةقامت بھا  التي األعمالتم انجازھا  التي لألعمال

  المحافظة على مستوى مدن األمیةعلى شھادة محو المتقدمین لالمتحانات وأعداد الناجحین الحاصلین  إلعداد بالمحافظة أالمیة الھیئة العامة لمحو وفرع 

  ٢٠١٦عام  خالل 

  مالحظات  عدد الناجحین  عدد المتقدمین لالمتحانات  نةالمدي

    ٣٥٦  ٣٩٣  غارب رأس

    ١٠١٣  ١١٦٣  الغردقة

    ٤٠٦  ٤٨٢  سفاجا

    ١٩٢  ٢٢٨  القصیر

    ١٢٢  ١٤٠  مرسى علم

    ٥٦  ٩٥  الشالتین

    ١٠٨  ١٤٦  حاليب

 


