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 :الموقع الجغرافي 
 

طھط�ا  – ةمركز سوھاج عاصمة المحافظة ویقع في شمالھ مراكز المراغ     

البلین�ا ویق�ع ش�رقھ مراك�ز  –جرج�ا  –طما ویقع في جنوب�ھ مراك�ز المنش�اه  –

دار الس��الم بینم��ا یق��ع مرك��ز جھین��ة ف��ي الناحی��ة الش��مالیة  -س��اقلتھ   –أخم��یم 

 ٠الغربیة لمركز سوھاج

 :المساحة و التقسیم اإلداري 
وتنقس��م  ٢ك��م ٢١٦.٨٢تبل��غ مس��احة مرك��ز س��وھاج المأھول��ة بالس��كان      

مدین��ة  س��وھاج إل��ى ح��ي ش��رق وح��ي غ��رب س��وھاج وع��دد عش��رة  وح��دات 

 ٠نجع وتابع ١٦٣قریة و عدد  ٣٢عدد محلیة قرویة تضم ھذه الوحدات 

ي م�ن الناحی�ة وقد تم إنش�اء ح�ي الك�وثر تابع�ا لمرك�ز س�وھاج  ویق�ع ھ�ذا الح�

 .كم  ١٢خمیم وھو یبعد عن  مركز سوھاج بحوالي الجغرافیة في مركز أ



 

 :السكان 
 

 . ٢٠١٩تقدیري ینایر ) ٨١٢٦٠٦(یبلغ عدد سكان المركز
 

 ) :٨٢٠١/٩٢٠١العام الدراسي(التعلیم 

 :التعلیم العام:أوالً 

 مدرسة في مختلف مراحل التعلیم   ٣٧٢یوجد بمركز سوھاج 

 
 نوع التعلیم

 
 مدارسعدد ال

 ٨٣ ریاض األطفال

 ١٣٦ إبتدائي

 ٧٨ إعدادي

 ٢٠ ثانوي عام

 ١٧ فنيثانوي 

 ٩ التربیة الخاصة

 ٢١ الفصل الواحد

 ٧ مدارس المجتمع

 ١ صدیقة الفتیات

 ٣٧٢ الجملة

 

 :التعلیم األزھري : ثانیاً 

 .ازھریامعھداً  ١٢٧یوجد بالمركز 



 

 معاھدعدد ال نوع التعلیم

 ١١ ریاض األطفال

 ٤٩ إبتدائي

 ٣٦ إعدادي

 ٢٩ ثانوي 

 ٢ قراءات

 ١٢٧ الجملة

 :التعلیم العالي: ثالثاً 
 

حیث تضم جامعة سوھاج ع�دد التعلیم العالي یتركز بمدینة سوھاج عاصمة المحافظة 
 علیا ومتوسطة باالضافة الى كلیة معاھد خاصة ٨كما یوجد بالمحافظة عدد كلیة  ١٥

  . الدراسات االسالمیة والعربیة للبنات التابعة لجامعة االزھر
 والجدول التالي یوضح بیانات التعلیم العالي بمدینة سوھاج

 التبعیة المعھد/ الكلیة 

 جامعة سوھاج كلیة التربیة

 دابآلكلیة ا

 كلیة التجارة

 كلیة العلوم

 كلیة الطب

 كلیة الزراعة

 كلیة التمریض

 كلیة الطب البیطرى

 كلیة الھندسة

 ةالصیدلكلیة 



 

 

 ةالتربیھ الریاضی
 

 حقوقال
 

 األلسن
 

 ثاراآل
 

 

 كلیة التعلیم الصناعى

 

 كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة

 بنات

 جامعة األزھر

 جتماعیةالمعھد العالي للخدمة اإل

   

ي
عال

 ال
یم

عل
لت
ة ا

ار
وز

 

 جتماعیة المتوسطاإلمعھد الخدمة 

المعھد العالي لعلوم اإلدارة 

 توتكنولوجیا المعلوما

 المعھد الفني الصحي

 المعھد الفني للتمریض

 المعھد الفني التجاري

 دارة المنشآتإل المعھد العالى
 ةالمتوسطھ والصغیر ةالصناعی

 

 المعھد الفني الصناعي

 
 :قطاع الصحة 



 

) ١( -مستش���فى مرك���زى )  ١(  -مستش���فى ع���ام) ١(یوج���د بمرك���ز س���وھاج 

) ١( -مستش�فى ت�أمین ص�حي) ١( -مستشفى جامعي) ١( –مستشفى تعلیمي 

) ٣( -مرك��ز تخصص��ى ألم��راض القل��ب والجھ��از الھض��مى ) ١( –معھ��د أورام

) ٤٢( -مستش�فیات خاص�ة ) ٢٠( - )ص�در -حمیات -رمد( مستشفیات نوعیة

 .وحدة ریفیة 

 العدد الھیئات الصحیة

  ١ مستشفى عام

 ١ مستشفى مركزى

 ١ تعلیميمستشفى 

 ١ جامعيمستشفى 

 ١ مستشفى تأمین صحى

 ١ مستشفى عسكرى

 ١ أورام مركز

تخصصى ألمراض القلب والجھاز  مستشفى
 الھضمى

١ 

 ٣ مستشفیات نوعیة

 مركز رعایة أمومة وطفولة 
 وصحي حضري

٢ 

 ٤٨ وحدات تنظیم أسرة

 ٣ مكتب صحة



 

 ٢٠ مستشفیات خاصة

 ١ مستشفى تتبع وزارة الصحة

 ٤٢ وحدات ریفیة

 

 :قطاع الزراعة 
أھم المحاصیل الت�ي تش�تھر ومن فداناً  ٣٧٩٩٦یبلغ إجمالي الزمام المنزرع  

جمعی��ة  ٣٦ویوج��د  وقص��ب الس��كر والقط��نال��ذرة الش��امیة وبزراعتھ��ا القم��ح 

 ٠تعاونیة زراعیة

 :قطاع الخدمات البیطریة 
 ٠زرامج )٤( و وحدات خدمات بیطریة) ١٦(یوجد بالمركز  

 :قطاع الشئون االجتماعیة 
تخ��دم المرك��ز و جمی��ع  وح��دة تض��امن اجتم��اعي )١٣( ع��دد یوج��د ب��المركز

دور  )٨٣(وع�دد  اھلی�ة جمعی�ة )٣٧٤(و یوجد عدد  الوحدات المحلیة التابعة

 ٠حضانة

 :قطاع الشباب و الریاضة   
 
) ١٣( وع�ددمرك�ز ش�باب ) ٣٣(ع�دد  بمدین�ة س�وھاج اس�تاد ریاض�ى و یوجد

 .ونزل شباب  نادى ریاضى

 :قطاع التموین والتجارة الداخلیة 
 

 - منزلیة -ستھالكیةإ(جمعیة  )١٣١( وعددمكتب تموین  ١٢یوجد عدد 
 محطة وقود  ٣٢مستودع بوتاجاز وعدد  ٢٩وعدد  )فئویة

 :قطاع الثقافة 



 

 ومكتب���ة طف���ل عام���ة مكتب���ات)  ٣( عددثقافة و قصور) ٣(یوجد بالمركز عدد 

 .ومتحف سوھاج القومى   مكتبة اكادیمیة ٢٥وعدد 

 

  -: قطاع المرافق   
 :میاه الشرب: أوالً 

 .یوم /  ٣ألف م١٣٧١٢٩بلغت كمیة میاه الشرب النقیة المنتجة 
 

 :الصرف الصحي:ثانیاً 
 محطات رفع رئیسیة و فرعیة) ١٣(یوجد عدد 

 

 :الكھرباء:ثالثاً 
 . س٠و٠ك  ٦٩٩٢١٠٨٣٨ تنتج محطات  ٣الكھرباء عدد محطات  بلغت

 

 :الطرق :رابعاً 
بلغ��ت   ب��أطوالیغط��ى مرك��ز س��وھاج ش��بكة م��ن الط��رق الداخلی��ة المرص��وفة 

 طریق سریع ٢وعدد  كم طرق إقلیمیة ٤٣٠وكم    ٢١٢
 

 :والبرید االتصاالت:خامساً 
 ٤٥ب�المركز ع�دد  یوج�دوس�نترال  ١٦س�وھاج  بمرك�زبلغت عدد السنتراالت  

 .مكتب برید حكومي 
 :الغاز الطبیعي: سادساً 

مش�ترك ف�ى ح�ى ش�رق وح�ى  ٦٢٧٠٦بلغ عدد المشتركین في الغاز الطبیعي 

 غرب مدینة سوھاج 

 


	مركز سوهاج

