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:  الموقع الجغرافً 

من الشمال  كم وٌحده 5ٌم شرق مدٌنة سوهاج بحوالى ٌقع مركز أخم     

 0مركز ساقلتة و مركز دار السالم من جهة الجنوب

 

: المساحة و التقسٌم اإلداري 

وٌنقسم مركز  2كم 81.14تبلغ مساحة مركز أخمٌم المأهولة بالسكان   
–نٌدة :)أخمٌم إلى مدٌنة أخمٌم  وعدد ثالث وحدات محلٌة قروٌة وهى

 0نجع وتابع  90قرٌة و  14تضم هذه الوحدات عدد ( الكولة -الحواوٌش



 

 

 
 

:  السكان    

.  ( 2019تقدٌري عام )  نسمة (455695)ٌبلغ عدد سكان المركز

 ( :2019/  2018العام الدراسً )التعلٌم 

  :التعلٌم العام :  ًال أو
: مدرسة فً مختلف مراحل التعلٌم وهً  243ٌوجد بمركز أخمٌم  
 

 عدد المدارس نوع التعلٌم

 56 رٌاض األطفال

 98 إبتدائً

 43 إعدادي

 14 ثانوي عام

 11 ثانوي فنً

 5الفصل الواحد 

 8صدٌقة الفتٌات 

 4المجتمع مدارس 

 4التربٌة الخاصة 

 243األجمالً 

 
 
 
 
 



 

 

  :التعلٌم األزهري : اًال ثانً
: وهً  اًال معهد 41ٌوجد بالمركز 

 

: قطاع الصحة 

 معاهد نوع التعلٌم

 4رٌاض أطفال 

 16 إبتدائً

 12 إعدادي

 9 ثانوي 

 41 جمالًإلا

 العدد الهٌئات الصحٌة

 1 مستشفً مركزى

 2 مستشفً خاصة

مركز رعاٌة أمومة وطفولة  
 وصحى حضرى

3 

 21 وحدات تنظٌم أسرة

 2 مكتب صحة

 1بنك دم  

 4سعاف ونقاط إمراكز 

 17 وحدة رٌفٌة



 

 

    

: قطاع الزراعة 

 16وٌوجد بالمركز عدد  فداناًال ، 15465جمالً الزمام المنزرع إٌبلغ 

والذرة شتهر بزراعتها القمح يأهم المحاصٌل التً من و جمعٌة زراعٌة

 0الشامٌة

 :قطاع الخدمات البٌطرٌه  

 مجزر ( 5)وعدد وحدات خدمات بٌطرٌة ( 5)ٌوجد بالمركز عدد 
 

 :قطاع الشئون ا جتماعٌة 

وحدات تضامن اجتماعً تخدم المركز وجمٌع ( 8) ٌوجد بالمركز عدد

دور ( 22) عددو اهلٌة جمعٌة( 171)و عدد  الوحدات المحلٌة التابعة

 . مؤسسة ومركز لذوى ا حتٌاجات الخاصة 22وعدد  حضانة

 :قطاع الشباب و الرٌاضة   

 0نوادى رٌاضٌة 4مركز شباب و ( 11)ٌوجد عدد 

 :الداخلٌةقطاع التموٌن والتجارة  

 -منزلٌة - ستهالكٌةإ)جمعٌة  25عدد اتب تموٌن ومك 5بالمركز عدد  ٌوجد

 .محطات وقود  12مستودع بوتاجاز وعدد 11وعدد  (مجمعات -فئوٌة 

 :قطاع الثقافة 

طفل   ومكتبةعامة  مكتبة 2وعدد  ٌوجد بالمركز بٌت ثقافة و

 



 

 

 : -قطاع المرافق   

ٌوم /  3م 100360ةبلغ إنتاج مٌاه الشرب النقً   :مٌاه الشرب : أو ًال 

 0أسرة مشتركة  84141بأخمٌم  هالمٌا ةوبلغ عدد المشتركٌن بشبك

 محطات رفع رئٌسٌة و فرعٌة (7)ٌوجد عدد    :الصرف الصحً:ثانٌاًال 

 ٌوم/ 3الف م 55بطاقة 

 371361427.9كمٌة الكهرباء المنتجة الفعلٌة  بلغت   :الكهرباء:ثالثاًال 

.  س0و0ك

اطوال ٌغطى مركز أخمٌم شبكة من الطرق حٌث بلغت    :الطرق  :رابعاًال 

 0كم طرق إقلٌمٌة  324و كم 93 الطرق الداخلٌة المرصوفة

  :ا تصا ت و البرٌد  :خامساًال 

 سنترال 7وعدد  مكتب برٌد حكومً 14ٌوجد بالمركز عدد  

  :الغاز الطبٌعً : سادسا

 0مشترك 18794بلغ عدد المشتركٌن بشبكة الغاز الطبٌعً 


