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 :الموقع الجغرافي 
 
ویحده من الشمال كم  ٢٣ل غرب مدینة سوھاج بحوالى یقع مركز جھینة شما    

 ٠مركز طھطا و مركز المراغة من جھة الجنوب و الشرق

 



 

 :المساحة و التقسیم اإلداري     
 
وینقس�م مرك�ز جھین�ة  ٢كم ١١٣.٣٦مساحة مركز جھینة المأھولة بالسكان تبلغ     

 - جھین��ة الش���رقیة( :إل��ى مدین��ة جھین��ة  وع��دد ث��الث وح��دات محلی��ة قروی��ة وھ��ى

 ٠نجع وتابع ١٠٤قریة و  ١٤تضم ھذه الوحدات عدد ) الطلیحات  -عنیبس

 : السكان    
 ٠ )٢٠١٩یر تقدیرى ینا (نسمة  )٢٨٢٥٤٨(یبلغ عدد سكان المركز     

 ) :٨٢٠١/٩٢٠١العام الدراسي(التعلیم
 :  التعلیم العام: أوالً  

 ٠ التعلیم مدرسة في مختلف مراحل ٢٣٤ یوجد بمركز جھینة

 مدارس نوع التعلیم

 ٤٠ ریاض األطفال
 ٥٥ إبتدائي
 ٣٢ إعدادي

 ٥ ثانوي عام
 ١١ فني ثانوي

 ٩ الفصل الواحد
 ١٩ صدیقة الفتیات

 ٦٣ ةھلیات أیعممدارس ج
 ٢٣٤ جماليإلا

 
 : التعلیم األزھري : ثانیاً 

 ٠ اً معھد ٤١یوجد بالمركز        

 معاھد نوع التعلیم
 ٥ ریاض أطفال

 ١٧ ابتدائي
 ١٠ إعدادي
 ٩ ثانوي 
 ٤١ االجمالي

 : قطاع الصحة  



 

 
 العدد الھیئات الصحیة     

 ١ مستشفى مركزي
 ١ نوعيمستشفى 

 ١ مركز صحى حضرى
 ٢٠ وحدات تنظیم أسرة

 ١٧ وحدات ریفیة
 ١ بنك دم

 ١ سعافونقاط إمراكز 
 

 :قطاع الزراعة 
 
ف���داناً و المس���احة المحص���ولیة  ٢٣١٣٣یبل���غ إجم���الي الزم���ام المن���زرع بجھین���ة     

و محص��ول ال��ذرة ف��داناً ، وأھ��م المحاص��یل الت��ي تش��تھر بزراعتھ��ا القم��ح  ٤٤٩٦٥

 .جمعیات تعاونیة زراعیة ١٠عدد ویوجد بالمركز  الشامیة

 :قطاع الخدمات البیطریة    
 

 ومجزر خدمات بیطریة  وحدة) ١٣( عدد  یوجد بالمركز       

 :جتماعیةقطاع الشئون اإل     
 

تخ��دم المرك��ز وجمی��ع الوح��دات  اجتم��اعي تض��امنوح��دات ) ٨( ع��دد یوج��د ب��المركز

 ٠حضانةدور ) ٩(و جمعیة أھلیة )٣٠(المحلیة التابعة ، و یوجد عدد 

 :قطاع الشباب و الریاضة     
 

 یةریاض اندیة) ٧(ومركز شباب  )١١(یوجد عدد   

 :قطاع التموین والتجارة الداخلیة 
 



 

 –منزلی��ة  –س�تھالكیة إ(جمعی�ة ) ٢٠(ع�دد و مكات�ب تم��وین ٤ب�المركز ع�دد  دیوج�  

  .محطة وقود ١٥مستودع بوتاجاز وعدد  ١٣ وعدد) فئویة 

      -: قطاع الثقافة  
  
 ٠ طفل مكتبة) ٢(عامة عدد ة بیت ثقافة و مكتب یوجد بالمركز     

  -: قطاع المرافق   
 

    :میاه الشرب : أوالً 

 ٠ من المیاة النقیة یوم/ ٣م ١٧٨١٨جھینة تنتج    

 : الصرف الصحي:ثانیاً 

 ٣٠بطاق�ة ص�رف تخ�دم مرك�زى المراغ�ة وجھین�ة  ص�رف ص�حى  اتمحط ٣یوجد   

 .یوم / ٣ألف م

 :  الكھرباء :ثالثاً   

  ٠س ٠و٠ك ٢٠٦٣٨٤٢٣٣.٢بلغت كمیة الكھرباء المنتجة الفعلیة  

 :الطرق  :رابعاً   

ك�م ط�رق  ٢٦٠و ك�م ٨٦بلغ�ت ب�أطوالیغطى مركز جھینة شبكة م�ن الط�رق الداخلی�ة 

 .إقلیمیة 

 :  تصاالت و البرید إلا: خامساً   

مكت��ب بری��د  )١٥( ب��المركز ع��ددس��نترال ، كم��ا یوج��د  )٣(ع��دد الس��نتراالت   بل��غ 

 ٠حكومي
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