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 :الموقع الجغرافي 



 

ویحده من الشمال  كم ١٦جنوب مدینة سوھاج بحوالي  ةیقع مركز المنشا

 ٠كم ١٧مركز سوھاج ومركز جرجا من جھة الجنوب حیث یبعد 

  :داريالمساحة والتقسیم اإل 

) وحدات محلیة  ٥(لي إوینقسم  ٢كم٢٢١.٧٦مساحة المركز  تبلغ    

 -والد سالمة أ –الدویرات  –روافع العیساویة  –الزوك الغربیة :(وھي 

 نجع ١٧٤قریة  ٣٣وتضم ھذه الوحدات ) والد حمزهأ

 :السكان  

                             .)  ٢٠١٩ تقدیرى ینایر(  نسمة )٥٧٤٥٢٣(یبلغ عدد سكان المركز 

 ) :٢٠١٨/٢٠١٩العام الدراسي( التعلیم 

   :التعلیم العام: الً أو

في مختلف مراحل التعلیم   مدرسة ٢٧٤ه عدد یوجد بمركز المنشا      
٠ 

 مدارس نوع التعلیم
 ٦٦ ریاض األطفال

 ١١٥ إبتدائي

 ٦١ إعدادي

 ٩ ثانوي عام

 ١٠ ثانوي فني

 ٧ الفصل الواحد

 ٦ صدیقة الفتیات

 ٢٧٤ الجملة

 
 
 

 :زھري ألالتعلیم ا : ثانیاً 
 .معھداً  ٧٦ عدد یوجد بمركز المنشاه       

 معاھدعدد ال نوع التعلیم



 

 ١١ ریاض أطفال
 ٣٢ إبتدائي
 ١٩ إعدادي
 ١٤ ثانوي
 ٧٦ الجملة

 

 :طاع الصحة ق 

 العدد الھیئات الصحیة
 ٢ مستشفي مركزي

 مركز رعایة أمومة وطفولة 
 وصحي حضري

١ 

 ٤١ وحدات تنظیم أسرة
 ١ مكتب صحة
 ٣٦ وحدات ریفیة

 ١ بنك دم 
 ٣ سعافونقاط إمراكز 

 

 :قطاع الزراعة  

 ٨٢٩١٣والمساحة المحصولیة فداناً  ٤٣٣٦٢جمالي الزمام المنزرع إیبلغ 

شتھر یھم المحاصیل التي أجمعیة زراعیة و ٣٢ویوجد بالمركز عدد فداناً ، 

 .قصب السكر والذرة الشامیة وبزراعتھا القمح 

  



 

 :قطاع الخدمات البیطریة  

 . مجزر) ٢(وحدات خدمات بیطریة وعدد ) ٨( یوجد بالمركز عدد 

  : جتماعیةإلقطاع الشئون ا 

تخدم المدینة وجمیع  جتماعيإ تضامنوحدات ) ١٠(یوجد بالمركز عدد 
، )تنمیة ورعایة ( جمعیة أھلیة   ٧٥وجد عدد یوالوحدات المحلیة التابعة 

  . دور حضانة) ١٣(

 : قطاع الشباب والریاضة 

 ٠ندیة ریاضیة أ) ٤(وعدد شباب مركز ) ١٢(  یوجد عدد
 

  : قطاع التموین والتجارة الداخلیة 
 
منزلی�ة  –ستھالكیة إ(جمعیًة ) ٢١(عددو مكاتب تموین ٦بالمركز عدد  یوجد

 .محطة وقود ١٧وعدد  مستودع بوتاجاز ٢٦وعدد  )فئویة –
 

 : قطاع الثقافة  

 . ومكتبة طفل عامةة مكتبو بیت ثقافةویوجد بمركز المنشاة قصر ثقافة 
 

 :قطاع المرافق  

 : میاه الشرب :  الً وأ
میاة  یوم /  ٣ألف م ٧٠٨٢١المنشاة  تبلغ كمیة المیاه المنتجة بمركز

 .ةشرب نقی
 
 : الصرف الصحي: اً ثانی 
 

 .یوجد ترنشات وجارى إنشاء شبكة صرف صحى 
 
 :  الكھرباء  : ثالثاً   



 

   ٠س ٠و٠ك  ٣٧٤٥٦٥٨٥٥.٦  الكھربیةالمنشاة تبلغ طاقة 
 

 :   الطرق : رابعاً 
كم  ٢٠٠یغطي مركز المنشاه شبكة من الطرق المرصوفة  حیث بلغت 

 ٠ كم طرق إقلیمیة  ٣٢١.٥طرق داخلیة ، 
 
 : تصاالت والبرید إلا: خامساً   

مكتب برید  ٣٦یوجد بالمركز  عدد و سنترال)  ٦( یوجد عدد 
 .حكومي


