
 

 حً غرب سوهاج

 

 
 

يقع حً غزب سىهاج تانًذيُح األو سىهاج ويتثع إداريا يزكش سىهاج وتثهغ انًساحح 

 َسًح  136611ويثهغ عذد انسكاٌ  2كى 6انكهيح نهحً 

 

 :اإلدارٌةالحدود  

 ( يجًع انكثاري ) ري  1564يطزوع رقى : انحذ انثحزي 

 فاصم حىض ياسيٍ تك : انحذ انقثهً   

 ضارع كىرَيص انُيم وَهز انُيم وخط انسكح انحذيذ: انحذ انطزقً 

 يطزوع تزعح َجع حًادي:  انحذ انغزتً  

 :وٌنقسم الحى الى أربعة مناطق   

غياتيح وانىرضح وانعارف وانقيساريح حتً انًحطح وال) قطاع انًحطح ويضى  -1 

 (ييذاٌ انُقزاضً

 (انًخثش اآلنً وحىض انثالثيٍ وانًُطقح انًستجذج )قطاع انًخثش اآلنً ويضى  -2 

 (انحىيتً وغزب انكىتزي وعشتح راضذ وانعًزي)قطاع غزب ويضى  -3

 ضارع انُيم وَجع يطزود وَجع يصهح وقثهً انجىاساخ) قطاع انثحز ويضى  -4 

 (وانًذيُح انطثيح ويذيُح انعزائس 
 

 

 

 

 

 

 



 

 :قطاع التعلٌم  

 :انتعهيى انعاو  

 

 عدد المدارس نوع التعلٌم

 10 رٌاض األطفال

 16 إبتدائً

 9 إعدادي

 4 ثانوي عام

 1 ثانوي فنً

 4 تربٌة خاصة

 130 فصول محو األمٌة

 174جمالً اإل

 

 :  زهريألاالتعلٌم  

 سهزيح يعاهذ أ 3عذد    

 

 :قطاع الصحة 

 العدد الهٌئات الصحٌة

 4 حكومً مستشفً

 10 مستشفً خاص



 

 

 :جتماعٌة قطاع الشئون اإل 

 

 :قطاع الشباب والرٌاضة  

نجاٌ  5وعذد انهجاٌ انزياضيح يزاكش  3وعذد يزاكش انطثاب اَذيح  4تهغ عذد األَذيح 

. 

 

 1 تؤمٌن صحً مركز 

 1 وحدات تنظٌم أسرة

 2 مكتب صحة

 1 عٌادة شاملة

 1 مركز أورام

 1سعاف إمراكز 

 العدد المإسسات

 31 دار حضانة

 2 نادي مسنٌن 

 62 جمعٌة أهلٌة

 5 مشغل

 9 مستوصف

 8 دور مناسبات

 2 وحدة إجتماعٌة



 

 :قطاع التموٌن  

 انثىتاجاس فذ تىسيع جًعياخ استهالكيح و يٍ 5وعذد تًىيٍ يىجذ  يكتة 

 

 : قطاع الطب البٌطرى  

 .وحذج تيطزيح تانحييىجذ 

 

 قطاع الصناعة   

 .ورضح 258وانىرش انحزفيح  21وانًصاَع انصغيزج  5تهغ عذد انًصاَع انكثزي 

 

 :منٌةالخدمات األ 

 : دور العبادة  

 كُائس 3وعذد   –– يسجذ أههي 13وعذد   –يسجذ حكىيي  87يىجذ عذد 

 

 :منشآت متنوعة 

 العدد المإسسات

 1 أقسام شرطة

 1 نقاط شرطٌة

 1 مرور نقطة

 1 سجل مدنً

 5 شٌاخة

 العدد المإسسات



 

 

 :المرافق 

 :األنفاق والكبارى

 ويضى انحً ثالثح أَفاق وتسعح كثاري تًز أعهً انتزع وانسكح انحذيذ

 

 : قطاع مٌاه الشرب والصرف الصحى 

حيث تثهغ كًيح يياِ % 100تثهغ َسثح األسز انًخذويح تطثكاخ يياِ انطزب انعايح  

 يىو/3و 38224انطزب انًُتجح 

 كى نطثكح انصزف 120يحطاخ تطىل  6كًا يثهغ  عذد يحطاخ انصزف انصحً 
 

 :قطاع الكهرباء 
 0عًىد  11000َارج إلوعذد أعًذج ايحىل  135يثهغ عذد انًحىالخ  
 
 

 

 : قطاع اإلتصاالت 
 .سُتزال آنً 1تة تهغزاف وعذد ايك 3تة تزيذ وعذد ايك 7يىجذ تانحً عذد 

 

 2 فندق

 5 لوكاندة

 12 بنك

 3 مكتب صرافة

 3 شركة تؤمٌن

 15 حدٌقة عامة

 13 نادي

 26 شركة سٌاحة


