
 

 مركز البلینا

          
 

 :الموقع الجغرافي  

كم ویحده من الشمال  ٥٠یقع مركز البلینا جنوب مدینة سوھاج بحوالي 

 الجنوب ویحده ةقنا من جھ ةبو تشت التابع لمحافظأمركز جرجا ومركز 

 .الوادي الجدید  ةفظامن الشرق نھر النیل ومن الغرب مح

 

 



 

 :داريإلالمساحة والتقسیم ا 

وینقسم  ٢كم ١٨١.٢٥تبلغ مساحة مركز البلینا المأھولھ بالسكان 

وحدات محلیة قرویة وھي  ٤لي مدینة البلینا وعدد مركز البلینا إ

تضم ھذه ) بني حمیل –بیدوس أعرابة  –أوالد علیو  –بردیس (

 .نجع  ٢٥١قریة و  ٢٩الوحدات 

 :كانالس 

 . ٢٠١٩تقدیري )  ٥٤٦٦٥٢(یبلغ عدد سكان المركز 

 ) :٢٠١٩/  ٢٠١٨العام الدراسي (التعلیم 

  :التعلیم العام:أوالً         
 :مدرسة في مختلف مراحل التعلیم وھي  ٢٣٩ البلینا یوجد بمركز  

 عدد المدارس نوع التعلیم

 ٥٥ ریاض األطفال

 ٩٦ إبتدائي

 ٥٨ إعدادي

 ٩ ثانوي عام

 ٧ ثانوي فني

 ٦ الفصل الواحد

 ٣ صدیقة الفتیات

 ٥ مدارس المجتمع

 ٢٣٩ جماليإلا



 

  :التعلیم األزھري : ثانیاً 
 :معھداً وھي  ٧٦یوجد بالمركز 

 :قطاع الصحة 

 معاھد نوع التعلیم

 ٢ ریاض أطفال

 ٣٣ إبتدائي

 ٢٤ إعدادي

 ١٧ ثانوي 

 ٧٦ جماليإلا

 العدد الھیئات الصحیة

 ١ مستشفي مركزى

 ١ نوعىمستشفي 

 ١ مستشفي خاص

 مركز رعایة أمومة وطفولة
 وصحى حضرى

٢ 

 ٣٧ وحدات تنظیم أسرة

 ٣٢ ریفیةوحدة 

 ١ مكتب صحة

 ١ بنك دم 

 ٢ سعافإ ونقاط مراكز



 

 :قطاع الزراعة 

ف�داناً ، وأھ�م المحاص�یل الت�ي تش�تھر  ٣٢٢٩٢جم�الي الزم�ام المن�زرع إیبلغ 

جمعی��ة تعاونی��ة  ٣٠ویوج�د  قص��ب الس��كرو وال��ذرة الش�امیةبزراعتھ�ا القم��ح 

 ٠ زراعیة

 : ةقطاع الخدمات البیطری 

 ٠ مجزر) ٢(و وحدات خدمات بیطریة) ٦(یوجد بالمركز عدد     
 

 :قطاع الشئون االجتماعیة 

تخ��دم المرك��ز وجمی��ع وح��دات تض��امن اجتم��اعي ) ١٠( یوج��د ب��المركز ع��دد

دور ) ٩( ع��ددو أھلی��ة جمعی��ة) ٧٦(و یوج��د ع��دد  الوح��دات المحلی��ة التابع��ة

 ٠حضانة

 :قطاع الشباب و الریاضة 

 ٠ریاضي ناديمركز شباب و) ١٣(یوجد عدد 

 :قطاع التموین والتجارة الداخلیة  

 - منزلی�ة – س�تھالكیةإ(جمعی�ة  ٢٩یوجد ع�دد مكاتب تموین ) ٥(یوجد عدد 

 .محطات وقود ) ١٠(مستودع بوتاجاز و  ٢٦و )فئویة 

 :قطاع الثقافة 

  . طفل ةعامة ومكتب مكتبة ٢وبیت ثقافة ) ٢(یوجد بالمركز عدد 

  



 

 -: قطاع المرافق  

 ٠یوم/  ٣م ٧٣٣٥٥ ةبلغ إنتاج میاه الشرب النقی   :میاه الشرب : أوالً 

 .محطات رفع  )٣(یوجد عدد    :الصرف الصحي:ثانیاً 

 ٣٩٩٨٢٩٤٧٥.٤كمیة الكھرباء المنتجة الفعلی�ة  بلغت   :الكھرباء:ثالثاً 

 . س٠و٠ك

 ب�أطوالبكة م�ن الط�رق الداخلی�ة ش� البلین�ا یغط�ى مرك�ز    :الط�رق :رابعاً 

 ٠مرصوفھ كم طرق إقلیمیة  ٢٩٨و كم  ٧٧بلغت 

س���نتراالت  ٧یوج���د ب���المركز ع���دد  :تص���االت و البری���د إلا: خامس���اً 

 .مكاتب برید حكومیة  ٣٦یة وعدد حكوم

 


	مركز البلينا
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