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: الموقع الجغرافً 

وٌحده من الشمال مركز كم  33جنوب مدٌنة سوهاج بحوالى  ٌقع مركز جرجا     

و محافظة الوادى الجدٌد  اًا المنشاة و مركز البلٌنا من جهة الجنوب و دار السالم شرق

 0 اًا غرب



 

 

: المساحة و التقسٌم اإلداري 

وٌنقسم مركز جرجا  2كم 151.13تبلغ مساحة مركز جرجا المأهولة بالسكان     

 بٌت عالم - البربا – المجابرة) :وحدات محلٌة قروٌة وهى 5إلى مدٌنة جرجا  وعدد 

نجع  215قرٌة و  29تضم هذه الوحدات عدد ( العوامر بحرى  - بٌت داود -

 0وتابع

:- السكان  

 0(  2019 تقدٌرى ٌناٌر) نسمة  ( 551449) ٌبلغ عدد سكان المركز     

 ( :2018/2019العام الدراسً ) التعلٌم 

 :  التعلٌم العام:أوالًا      
 0مدرسة فً مختلف مراحل التعلٌم   309ٌوجد بمركز جرجا 

 مدارس نوع التعلٌم

 70 رٌاض األطفال

 124 إبتدائً

 66 إعدادي

 7 ثانوي عام

 9 ثانوي فنً

 11 الفصل الواحد

 5 التربٌة الخاصة

 14 صدٌقة الفتٌات

 3مدارس المجتمع 

 309 االجمالً

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : التعلٌم األزهري : ثانٌاًا  
 :- زهري بالمركزألالجدول التالً ٌوضح التعلٌم ا 

 معاهد نوع التعلٌم

 9 رٌاض أطفال

 24 إبتدائً

 17 إعدادي

 7 ثانوي 

 2 اتءقرا

 59 جمالًإلا

 
  :التعلٌم العالً: ثالثاًا    

 
 0بمدٌنة جرجاالتابعة لجامعة االزهر بنٌن  عربٌةاللغة الكلٌة  تقع     

 :   قطاع الصحة    

 العدد الهٌئات الصحٌة    

 1 عاممستشفى 

 1 نوعى مستشفى 

 2 مركزصحً حضري 

 41 وحدات تنظٌم أسرة

 6 خاصةمستشفى 

 35 وحدات رٌفٌة

 1 بنك دم 

 2سعاف ونقاط إمراكز 

 

 :قطاع الزراعة    

فداناًا و المساحة المحصولٌة  36132ٌبلغ إجمالً الزمام المنزرع بمركز جرجا    

فداناًا ، وأهم المحاصٌل التً تشتهر بزراعتها القمح و محصول الذرة  58789

 .جمعٌة تعاونٌة زراعٌة 31وٌوجد بالمركز عدد وقصب السكر الشامٌة 

 



 

 

: قطاع الخدمات البٌطرٌة 

 .مجزر 2وعدد خدمات بٌطرٌة  ةوحد( 12)ٌوجد بالمركز عدد      

: قطاع الشئون االجتماعٌة 

اجتماعٌة تخدم المركز و جمٌع الوحدات  تضامنوحدات ( 8) ٌوجد بالمركز عدد    

دور ( 25)، عدد(تنمٌة ورعاٌة )  جمعٌة أهلٌة( 71)المحلٌة التابعة ، و ٌوجد عدد 

 0حضانة

: قطاع الشباب و الرٌاضة 

 0ٌةرٌاض اندٌة( 4)وعددشباب مركز ( 16)ٌوجد عدد     

    :قطاع التموٌن والتجارة الداخلٌة 

 - منزلٌة -ستهالكٌةإ)جمعٌة  36 مكاتب تموٌن وعدد 6بالمركز عدد  ٌوجد

 محطة وقود 24مستودع بوتاجاز وعدد  19وعدد  (فئوٌة

 :قطاع الثقافة 

ومكتبة  مكتبات طفل( 2)عدد عامة و مكتبةبٌت ثقافة و ٌوجد بمركز جرجا    

 .اكادٌمٌة

 :قطاع المرافق   

   :مٌاه الشرب : الًا أو

ٌوم  / 3م ألف 74549بلغت الكمٌة المنتجة للمٌاه  

  :الصرف الصحً:ثانٌاًا 

 0محطات رفع رئٌسٌة و فرعٌة( 6)ٌوجد عدد   

    :الكهرباء:ثالثاًا 

   0س 0و0ك  412788195.4بلغت كمٌة الكهرباء المنتجة الفعلٌة 



 

 

    :الطرق:رابعاًا 

كم طرق داخلٌة ،  190 ٌغطى مركز جرجا شبكة من الطرق المرصوفة حٌث بلغت 

 0كم طرق إقلٌمٌة  327.5

   : البرٌداإلتصاالت و:خامساًا 

مكتب برٌد   (19)و ٌوجد بالمركز عدد سنترال ( 11) بلغت عدد السنتراالت

 0حكومً

 :الغاز الطبٌعً:  سادساًا 

 0مشترك  20764بلغ عدد المشتركٌن فً الغاز الطبٌعً 

 


