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 :الموقع الجغرافً  

من الشمال مركز  كم  وٌحده 20ٌقع مركز المراغة شمال مدٌنة سوهاج بحوالً  

طهطا و مركز ساقلتة ونهر النٌل من جهة الشرق ومن الغرب مركز جهٌنة 

 . والصحراء الغربٌة

: المساحة و التقسٌم اإلداري  

 وٌنقسم مركز 2كم134.40تبلغ مساحة مركز المراغة المأهولة بالسكان       

 شندوٌل – البطاخ :)وحدات محلٌة قروٌة وهى 5إلى مدٌنة المراغة وعدد  المراغة

 102قرٌة و  23تضم هذه الوحدات عدد ( الغرٌزات  - سماعٌلإوالد أ - بناوٌط –

 0نجع وتابع

 : -السكان    

 0(  2019 تقدٌرى ٌناٌر)  نسمة (408423) ٌبلغ عدد سكان المركز

 ( :2018/2019العام الدراسً)التعلٌم 

 :  التعلٌم العام: الًال أو
 0فً مختلف مراحل التعلٌم  مدرسة  215 عدد ٌوجد بمركز المراغة

 مدارس نوع التعلٌم

 59 رٌاض األطفال

 79 إبتدائً

 41 إعدادي

 7 عامثانوي 

 5 ثانوي فنً

 7 الفصل الواحد

 1 التربٌة الخاصة



 

 

 13 صدٌقة الفتٌات

 3 مدارس مجتمع

 215 جمالًاإل

 
 : يالتعلٌم األزهر: اًال ثانً

 0 اًال أزهري اًال معهد 69ٌوجد بالمركز  

 معاهد نوع التعلٌم

 6 رٌاض أطفال

 29 إبتدائً

 20 إعدادي

 14 ثانوي 

 69 األجمالً

: قطاع الصحة 

 العدد الهٌئات الصحٌة

 1 مركزىستشفى م

 1 مركزصحى حضرى

 33 وحدات تنظٌم أسرة

 29 وحدات رٌفٌة

 1 بنك دم 

 3سعاف ونقاط إمراكز 

 

  



 

 

 :قطاع الزراعة  

فداناًال ،  55206المحصولٌة والمساحة فداناًال  27425 المنزرعٌبلغ إجمالً الزمام   

شتهر يوأهم المحاصٌل التً  0جمعٌة تعاونٌة زراعٌة( 25)عدد ٌوجد بالمركزو

                    .  السكر والقطن وقصب والذرة الشامٌةبزراعتها القمح 

 :قطاع الخدمات البٌطرٌة

 مجازر 5وعدد  خدمات بٌطرٌة ةوحد( 15)ٌوجد بالمركز عدد   
 

 :قطاع الشئون االجتماعٌة
 

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

( 21)وعدد ( تنمٌة ورعاٌة) جمعٌة أهلٌة  (108)المحلٌة التابعة ، وٌوجد عدد 

 0 دور حضانه

 :قطاع الشباب و الرٌاضة  

 0نادى رٌاضى( 5) مركز شباب وعدد( 21)ٌوجد عدد 

 :قطاع التموٌن والتجارة الداخلٌة    

 (فئوٌة - منزلٌة -ستهالكٌةإ)جمعٌة ( 29) عددمكاتب تموٌن و 6بالمركز عدد ٌوجد 

 .مستودع بوتاجاز  28وقود وعدد  ةمحط 23وعدد 

 

 :قطاع الثقافة 

 0ومكتبه طفل عامة  ةبٌت ثقافة ومكتبٌوجد بمركز المراغة 

  : -قطاع المرافق   

  :مٌاه الشرب : أوالًال    

وعدد المشتركٌن  ٌوم /  3ألف م 65903شرب المٌاه  منالمراغة  ٌبلغ إنتاج  

 اسرة 66318



 

 

:  الصرف الصحى :ثانٌاًال   

 30بطاقة صرف تخدم مركزى المراغة وجهٌنة  صرف صحى  اتمحط 3ٌوجد   

. ٌوم / 3ألف م

 :الكهرباء :ثالثاًال   

. س 0و0ك 259527379.5بطاقة إنتاجٌة   المنتجة كهرباءال كمٌة 

  :الطرق  :رابعاًال   

كم طرق داخلٌة  213ٌغطى مركز المراغة شبكة من الطرق المرصوفة حٌث بلغت   

 0كم طرق إقلٌمٌة  356و

    :االتصاالت و البرٌد : خامساًال 

 مكتب برٌد( 32)وعدد  خط تلٌفونً 30700سنترال بسعة  6 عدد ٌوجد بالمراغة

  0 حكومً

: الغاز الطبٌعً : سادسا 

 0 مشترك 12582 الطبٌعًبلغ عدد المشتركٌن بشبكة الغاز 

 


