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1  منھجية العمل ــ

2 مؤشرات تحليلية ــ

7  مؤشرات رئيسة عن التعليم المھني في العراق خالل الفترة (2012/2011  - 2016/2015)1

مؤشرات رئيسة عن عدد الطلبة الراسبين في التعليم المھني في العـــــــــراق خـــــــــــــــالل الفتـــــــــــرة (2010/ 2011 ـ 2
( 2015/ 2014 
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9  القسم األول ـ جداول تجميعيةــ

عدد المدارس وعدد الطلبة المقبولين الجدد والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية واستقاللية وبيئة المدرسة في 3
المدارس المھنية كافة حسب الجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي  2016/2015
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عدد المدارس والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية كافة حسب الصف والجنس 4
والمحافظة (الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي 2016/2015
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عدد المدارس والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية كافة حسب الصف والجنس 5
والمحافظة (الصباحي فقط) للعام الدراسي 2016/2015
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عدد المدارس والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية كافة حسب الصف والجنس 6
والمحافظة (المسائي فقط ) للعام الدراسي  2016/2015
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عدد الطلبة المقبولين الجدد في المدارس المھنية كافة حسب العمر والجنس والمحافظة  (الصباحي  والمسائي ) للعام 7
الدراسي 2016/2015
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عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية كافة  حسب العمر والصف والجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي ) للعام 8
الدراسي 2016/2015
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عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية كافة  حسب العمر والصف والجنس (الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي 9
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21
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عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية كافة حسب الشھادة  والجنس  والمحافظة  (الصباحي والمسائي ) للعام 13
الدراسي 2016/2015

27

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية كافة حسب العنوان الوظيفي والجنس  والمحافظة  (الصباحي والمسائي ) 14
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28

29عدد أعضاء الھيئة التدريسية حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي 152016/2015
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عدد المدارس والطلبة الموجودين وعدد أعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية الصناعية  حسب الصف 20
والجنس والمحافظة ( الصباحي فقط) للعام الدراسي 2016/2015
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والجنس والمحافظة ( المسائي فقط) للعام الدراسي 2016/2015
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عدد الطلبة المقبولين الجدد في المدارس المھنية الصناعية حسب العمر والجنس والمحافظة  (الصباحي والمسائي) للعام 22
الدراسي 2016/2015

44

عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية الصناعية حسب العمر والصف والجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي) للعام 23
الدراسي 2016/2015

45

عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية الصناعية حسب العمروالصف والجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي) للعام 24
الدراسي 2016/2015

49

عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية الصناعية حسب أسباب الرسوب و الصف والجنس والمحافظة (الصباحي 25
والمسائي ) للعام الدراسي 2014 /2015

50

عدد الطلبة التاركين في المدارس المھنية الصناعية حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي 26
2016/2015

54

عدد الطلبة الناجحين في المدارس المھنية الصناعية حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي 27
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55

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية الصناعية حسب الشھادة والجنس  والمحافظة (الصباحي والمسائي ) 28
للعام الدراسي 2016/2015

56

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية الصناعية حسب العنوان الوظيفي والجنس  والمحافظة  (الصباحي 29
والمسائي ) للعام الدراسي 2016/2015

57

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية الصناعية حسب االختصاص والجنس  والمحافظة  (الصباحي والمسائي) 30
للعام الدراسي 2016/2015

58

عدد الشعب في المدارس المھنية الصناعية حسب الصف والجنس والمحافظة  (الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي 31
2016/2015

64

عدد األبنية المدرسية وعدد المكتبات في المدارس المھنية الصناعية حسب المحافظة (الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي 32
2016/2015
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67 القسم  الثالث ـ المدارس المھنية الزراعيةــ

 عدد المدارس وعدد الطلبة المقبولين الجدد والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية واستقاللية وبيئة المدرسة  في33
المدارس المھنية الزراعية حسب الجنس والمحافظة للعام الدراسي 2016/2015

68

 عدد المدارس وعدد الطلبة الموجودين  وعدد أعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية الزراعية حسب34
الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي 2016/2015

69

70عدد الطلبة المقبولين الجدد في المدارس المھنية الزراعية حسب العمر والجنس والمحافظة للعام الدراسي  352016/2015

71عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية الزراعية حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  للعام الدراسي 362016/2015

75 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية الزراعية حسب العمر والصف والجنس للعام الدراسي 372016/2015

عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية الزراعية حسب أسباب الرسوب والصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي 2014 38
2015/

76

80 عدد الطلبة التاركين في المدارس المھنية الزراعية حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي 392016/2015

81عدد الطلبة الناجحين في المدارس المھنية الزراعية حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي 402015/2014

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية الزراعية حسب الشھادة  والجنس والمحافظة للعام الدراسي 41
2016/2015

82

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية الزراعية حسب  العنوان الوظيفي والجنس  والمحافظة  للعام الدراسي 42
2016/2015

83

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية الزراعية حسب  االختصاص والجنس  والمحافظة  للعام الدراسي 43
2016/2015

84

90 عدد الشعب في المدارس المھنية الزراعية حسب الصف والجنس والمحافظة  للعام الدراسي  442016/2015

91 عدد األبنية المدرسية وعدد المكتبات في المدارس المھنية الزراعية حسب المحافظة للعام الدراسي  452016/2015

93 القسم  الرابع  ـ المدارس المھنية التجارية ــ

 عدد المدارس وعدد الطلبة المقبولين الجدد والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية واستقاللية وبيئة المدرسة في 46
المدارس المھنية التجارية حسب الجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي 2016/2015
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 عدد المدارس والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية التجارية حسب الصف 47
والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي 2016/2015

95

 عدد المدارس والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية التجارية حسب الصف 48
والجنس والمحافظة  ( الصباحي فقط) للعام الدراسي 2016/2015

96

 عدد المدارس والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية التجارية حسب الصف 49
والجنس والمحافظة ( المسائي فقط) للعام الدراسي 2016/2015
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 عدد الطلبة المقبولين الجدد في المدارس المھنية التجارية حسب العمر والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام 50
الدراسي 2016/2015
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 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية التجارية حسب العمر والصف والجنس  والمحافظة  (الصباحي والمسائي)  51
للعام الدراسي 2016/2015

99

عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية التجارية حسب العمر والصف والجنس (الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي 52
2016/2015

103

عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية التجارية حسب أسباب الرسوب والصف والجنس والمحافظة ( الصباحي 53
والمسائي) للعام الدراسي 2014 /2015

104

 عدد الطلبة التاركين في المدارس المھنية التجارية حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي) للعام الدراسي 54
2016/2015
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 عدد الطلبة الناجحين في المدارس المھنية التجارية حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي) للعام الدراسي 55
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 عدد الشعب في المدارس المھنية التجارية حسب الصف والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي 59
2016/2015
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عدد األبنية المدرسية وعدد المكتبات في المدارس المھنية التجارية حسب المحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي 60
2016/2015
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121 القسم  الخامس ـ المدارس المھنية للفنون التطبيقية-

 عدد المدارس وعدد الطلبة المقبولين الجدد والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية واستقاللية وبيئة  المدرسة في 61
المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الجنس والمحافظة للعام الدراسي 2016/2015

122

عدد المدارس والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب 62
الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي 2016/2015

123

عدد الطلبة المقبولين الجدد في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب العمر والجنس والمحافظة للعام الدراسي 63
2016/2015
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عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الصف والعمر والجنس والمحافظة للعام الدراسي  64
2016/2015
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129عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب العمر والصف والجنس للعام الدراسي  652016/2015

عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب أسباب الرسوب و الصف والجنس والمحافظة للعام 66
الدراسي 2014 /2015
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134عدد الطلبة التاركين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي  672016/2015

عدد الطلبة الناجحين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي         2014 68
2015/

135

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الشھادة  والجنس  والمحافظة  للعام الدراسي 69
2016/2015
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 عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب  العنوان الوظيفي والجنس  والمحافظة  للعام 70
الدراسي 2016/2015

137

 عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب  االختصاص والجنس  والمحافظة  للعام الدراسي 71
2016/2015

138

144 عدد الشعب في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي  722016/2015

145 عدد األبنية المدرسية وعدد المكتبات في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب المحافظة للعام الدراسي  732016/2015

147القسم  السادس ـ المدارس المھنية للحاسوب وتقنية المعلومات-

 عدد المدارس وعدد الطلبة المقبولين الجدد والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية واستقاللية وبيئة  المدرسة في 74
المدارس المھنية للحاسوب وتقنية المعلومات حسب الجنس والمحافظة للعام الدراسي 2016/2015
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 عدد المدارس والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية للحاسوب وتقنية المعلومات 75
حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي 2016/2015

149

 عدد الطلبة المقبولين الجدد في المدارس المھنية للحاسوب وتقنية المعلومات حسب العمر والجنس والمحافظة للعام الدراسي 76
2016/2015

150

 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية للحاسوب وتقنية المعلومات حسب الصف والعمر والجنس والمحافظة للعام 77
الدراسي  2016/2015

151

 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية للحاسوب وتقنية المعلومات حسب العمر والصف والجنس للعام الدراسي  78
2016/2015

155

 عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية للحاسوب وتقنية المعلومات حسب أسباب الرسوب و الصف والجنس والمحافظة 79
للعام الدراسي 2014 /2015

156

عدد الطلبة التاركين في المدارس المھنية للحاسوب وتقنية المعلومات حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي  80
2016/2015

160

عدد الطلبة الناجحين في المدارس المھنية للحاسوب وتقنية المعلومات حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي   81
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عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية للحاسوب وتقنية المعلومات حسب الشھادة  والجنس  والمحافظة  للعام 82
الدراسي 2016/2015
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 عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية للحاسوب وتقنية المعلومات حسب  العنوان الوظيفي والجنس  83
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 األشكال البيانية حمتويات

 

 

  اخلرائط البيانيةحمتويات
 

 املوضوع رقم الصفحة
رقم 

 اخلارطة

2 
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 5201/6201 للعام الدراسي في العراق التعليم المھني احصاءات
 

 2  العراق/ لإلحصاءجھاز المركزي  –والتربوي االجتماعي  اإلحصاءرية مدي

 
 

مؤشرات تحليلية  
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 3  العراق/ لإلحصاءجھاز المركزي  –والتربوي االجتماعي  اإلحصاءرية مدي

2K אאאF2527Eאאא2015L2016
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 4  العراق/ لإلحصاءجھاز المركزي  –والتربوي االجتماعي  اإلحصاءرية مدي
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 5  العراق/ لإلحصاءجھاز المركزي  –والتربوي االجتماعي  اإلحصاءرية مدي
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 6  العراق/ لإلحصاءجھاز المركزي  –والتربوي االجتماعي  اإلحصاءرية مدي
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 7  العراق/ لإلحصاءجھاز المركزي  –والتربوي االجتماعي  اإلحصاءرية مدي

 
 F4E 

אאאאF2011L2010 J2015L2016E 

 
                                        

F2011L2012مؤشرات رئيسة عن التعليم المھني في العراق خالل الفترة J2015L2016E 

 )1(جدول 

 السنة الدراسية
عدد 

المدارس 
عدد شعب 
 الصفوف

عدد 
الطلبة 

المقبولين 
 الجدد

عدد 
الطلبة 
 الموجودين

عدد الطلبة 
 التاركين

عدد 
اعضاء 
الهيئة  
 التدريسية

2012/2011 295 2767 15991 56301 2842 12553 

2013/2012  298 2808 19734 58689 2820 12745 

2014/2013 304 2773 17903 56048 1924 12787 

2014/2015 223  2200  14524  44696  2151  10527  

2015/2016 267  2527  16637  51138  2679  11371  

  ة التغير خالل  الفترة نسب
)2013/2014-2014/2015 %( 

19.7 14.9 14.9 14.4 24.5 8.0 

  نسبة التغير خالل  الفترة 
)2010/2011-2014/2015 %( 

9.5- 8.7- 4.0- 9.2- 5.7- 9.4- 
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 8  العراق/ لإلحصاءجھاز المركزي  –والتربوي االجتماعي  اإلحصاءرية مدي

7KאאF8089Eאאא
2014L2015אF14K1%KEאאאאא
F73K5%EאאאF21K7%Eאאא

F2K3%EאאאאF1K4%Eאאאא
F1.1%EKאאאאאא2013אL2014א

F21K0%EF6684E،אאאאא
F2010L2011 J2014L2015EF25K5%EF10858EK 

F5E 
אאאאאאאF2010L2011–2014L2015E 

 

الل الفترة ــــــمؤشرات رئيسة عن عدد الطلبة الراسبين في التعليم المھني في العراق خ 
F2010L2011–2014L2015E 

 )2(جدول 

 عدد الطلبة الراسبين السنة الدراسية 
2011/2010 10858 

2012/2011 8938 

2013/2012 8725 

2014/2013 6684 

2014/2015 8089 

  نسبة التغير خالل الفترة
)0132/2014- 2014/2015%(   

21.0  

  نسبة التغير خالل الفترة
)2010/2011- 2014/2015%(  

25.5- 

 



    
  

   األولالقسم 
  جداول تجميعية 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MaleFemMixeTotalMaleFemale TotalMaleFemale TotalMaleFemale TotalOrigioGuestTotalUrbanRuralTotal

1256235962698651970840281039513252713102321223

144119624133757238658029663252896141631918119

10341711402171357327252437965443869301521717017

16602281339812112510113136413176099261662222022AL-Rusafa/1الرصافة/1

1411126836540137627891708449734555590016102626026AL-Rusafa/2الرصافة/2

520726694360897295119265131196527707AL-Rusafa/3الرصافة/3

115016448178626184962224711664596251511616016AL-Karkh/1الكــرخ/1

1260185372567932159115233112564126681531817118AL-Karkh/2الكــرخ/2

7401149315664917054402145153286439831111011AL-Karkh/3الكــرخ/3

1150168332501083247867831564754499241241616016

7211064112176219923102302458196654911010010

710864716881516294292058366214580628808

314848813762513794551834286156442718808

3216331143474760376113612644170516606

733138142111025202353525583732326051121311213

86115746366111222917853076542275817871513215

9501462710673317943822176243140383951414014

14311816943202014520381060136992729711441818018

1707423267125744063166373908612052511386134523711371200672672598267

 Number of schools ,  accepted and existing students ,teaching staff and the independence of  vocational schools by gender and governorate (morning and evening) 
for  (2015/2016)

 عدد المدارس وعدد الطلبة المقبولين الجدد والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية واستقاللية وبيئة المدرسة في المدارس المھنية كافة حسب الجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي) للعام الدراسي (2016/2015)

المحافظة 

عدد أعضاء الھيئة التدريسية

ذكور

بيئة المدرسة

حضر

عدد الطلبة الموجودينعدد الطلبة المقبولين الجددعدد المدارس

Wasit

Thi-Qar

Missan

Basrah

Total

Babylon

Kerbela

Najaf

Qadysia

مجموع ذكور

Al-muthanna

B
a

g
h

d
a

d

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

مجموعريف اصلية  ضيفمختلطإناث مجموعاناث مجموعإناثذكورمجموعإناث

بابــــــــل

ذكور

اد
غد
ب

صالح الـــــدين
كركـــــــوك
ديـــــــــالى

جدول (3)

المجمــــــوع

المثنـــــــى
واســــــــط
ذي قــــــــار
ميســــــــان

النجـــــــف
القادسية

كربــــــــالء

البصـــــــرة

Table (3)

No .of schoolsNumber of new studentsExisting studentsTeaching staff
school 

independence
School 

environment

استقاللية المدرسة

Governorate
مجموع

10



مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور
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F
e
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M
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l
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F
e

m
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l

M
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F
e

m
ale

T
o
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l

M
ale

F
e

m
ale

T
o
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l

M
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F
e

m
ale

T
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l

125623622274896774354112857421278619708402810

1441197541398938492241073783217100023865802966

1034171195221141611181681286959135109432725243796

166022902404130683138312147773441121251011313641AL-Rusafa/1الرصافة/1

1411126920563148395259715499175481465278917084497AL-Rusafa/2الرصافة/2

520727196367363105468263943578972951192AL-Rusafa/3الرصافة/3

11501656419575958321980270220891018496222471AL-Karkh/1الكــرخ/1

12601866830196980644212486854091094215911523311AL-Karkh/2الكــرخ/2

7401156915972856615371957012869817054402145AL-Karkh/3الكــرخ/3

115016957275123278221299473919193024786783156

72110756143899717787955198960819923102302

710868717285955214870039010949916294292058

314854616070642316558841013054013794551834

32163531495022611273881461002467603761136

73313830227105762116078157214872020235352558

861158443731217867195106258021779722917853076

9501466011077055512968457914372217943822176

14311821773422519159925818571427210163752038106013

1707423267142754303185781321941171733611592363215224390861205251138

Governorate

No of schoolsFirst gradeSecond gradeThird gradeTotal

المجموع الصف الثالث

القادسية

المثنـــــــى

المجمــــــوع

واســــــــط

ذي قــــــــار

ميســــــــان

البصـــــــرة

كركـــــــوك

ديـــــــــالى

داد
بغ

كربــــــــالء

النجـــــــف

الصف الثاني
عدد المدارس

عدد الطلبة الموجودين حسب الصف

الصف االول

المحافظة

Najaf

B
a

g
h

d
a

d

Number of schools and  existing students and the number grades in the Vocational   schools by grade , gender and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Tableجدول(4)

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

بابــــــــل

صالح الـــــدين

Total

عدد المدارس والطلبة الموجودين واعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية كافة حسب الصف والجنس والمحافظة  (الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Missan

Basrah

Babylon

Kerbela
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مجموعمختلطإناثذكورمجموعاناثذكور

M
a

le

F
e

m
a

le

T
o

ta
l

M
a

le

F
e

m
a

le

M
ix

e
d

T
o

ta
l

..............

395132527114423159

325289614113313147

544386930152296187

317609926136650201AL-Rusafa/1الرصافة/1

345555900151922245AL-Rusafa/2الرصافة/2

651311964220062AL-Rusafa/3الرصافة/3

16645962595410136AL-Karkh/1الكــرخ/1

256412668103490152AL-Karkh/2الكــرخ/2

15328643985280113AL-Karkh/3الكــرخ/3

475449924121370158

45819665497200117

36621458092160108

28615644259131486

126441704114257

373232605104260130

542275817111400151

2431403836120081

699272971206292237

61345237113711883612322527

عدد المدارس والطلبة الموجودين واعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية كافة حسب الصف والجنس والمحافظة  (الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of schools and  existing students and the number grades in the Vocational   schools by grade ,gender and governorate (morning and 
evening) for  (2015/2016)

Table (4)تابع جدول(4)

المحافظة

عدد الشعبعدد أعضاء الھيئة التدريسية

Governorate

Ninevehنينــــــــوى

Salah-Aldeenصالح الـــــدين

Number of teaching staffNo of grades

Kirkukكركـــــــوك

اد
غد
ب

B
a

g
h

d
a

d

Babylonبابــــــــل

Dyalaديـــــــــالى

Basrahالبصـــــــرة

Najafالنجـــــــف

Kerbelaكربــــــــالء

Qadysiaالقادسية

Al-muthannaالمثنـــــــى

Totalالمجمــــــوع

Wasitواســــــــط

Thi-Qarذي قــــــــار

Missanميســــــــان
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مجموعمختلطإناثذكورمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور
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T
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M
ale

F
em

ale

T
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tal

M
ale

F
em

ale

M
ixed

T
o

tal

125522592273865704350105454921276118458352680395132527108423153

13411870413984371922494369321791021165802696310287597105313139

93315103521812531031163119481813495228845153399507372879137293169

146020807404121174338311266693441013221911313350290576866124650189AL-Rusafa/1الرصافة/1

1311125900563146391859715158625481410268017084388313555868143922237AL-Rusafa/2الرصافة/2

520727196367363105468263943578972951192651311964220062AL-Rusafa/3الرصافة/3

1050154991956945272197466232088311649622227114545760287410128AL-Karkh/1الكــرخ/1

12601866830196980644212486854091094215911523311256412668103490152AL-Karkh/2الكــرخ/2

640104821596415051536584851286131472440191214028042077280105AL-Karkh/3الكــرخ/3

105015857275113269221290464419183521936782871443428871112370149

621969614383964178719481895701818310212842619061689200109

6107623172795486148634323109432143242918613162145308116097

31485461607064231655884101305401379455183428615644259131486

32163531495022611273881461002467603761136126441704114257

63312805227103259116075152214867019185352453354231585100260126

861158443731217867195106258021779722917853076542275817111400151

8401258589674459109568475115590151931318322291263555117068

13311720923422434150725817651310210152049098105719682272954194292225

157732125113359427817637122434088163311053836031414136140119694810958255138109631764609292402

Wasit

Thi-Qar

Missan

Basrah

Total

Governorateالمحافظة

No of schoolsFirst gradeSecond grade

المثنـــــــى

Kirkuk

Dyala

Babylon

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

القادسية

كربــــــــالء

عدد المدارس والطلبة الموجودين واعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية كافة حسب الصف والجنس والمحافظة  (الصباحي فقط ) للعام الدراسي (2016/2015)

B
ag

h
d

ad

Number of schools ,  existing students ,teaching staff and the number gradees in the Vocational   schools by grade ,gender and governorate (morning) for  (2015/2016)

Salah-Aldeen

كركـــــــوك

Third gradeTotal

عدد أعضاء الھيئة التدريسية

جدول( 5 )

المجمــــــوع

واســــــــط

ذي قــــــــار

ميســــــــان

البصـــــــرة

عدد الطلبة الموجودين حسب الصف

المجموع الصف االول
عدد المدارس

بابــــــــل

النجـــــــف

ديـــــــــالى

اد
غد
ب

صالح الـــــدين

Table(5)

عدد الشعب
الصف الثالثالصف الثاني

Number of teaching 
t ff

No of grades

 13



مجموعمختلطإناثذكورمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور

M
ale

F
em

ale

M
ixed

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

M
ixed

T
o

tal

001130131704742502512551300006006

1001500501300130900902700270152178008

101216031638759214111423889397371451150318

2002950958808810801082910291273360120012AL-Rusafa/1الرصافة/1

10012002034034550551090109320328008AL-Rusafa/2الرصافة/2

00000000000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

10016506556056790792000200212238008AL-Karkh/1الكــرخ/1

00000000000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2

10018708761061850852330233136198008AL-Karkh/3الكــرخ/3

10011000100900909509528502853221539009

10016006076076380381740174326388008

1001640646606667067197019750050110011

00000000000000000000000

00000000000000000000000

10012502530030500501050105191204004

00000000000000000000000

110275219696201161042813227569344141428103013

100185085920921170117294029417017120012

13121691625941976291005105429108329468330293099940811933125

Table(6)جدول ( 6 )

Al-muthanna

عدد المدارس والطلبة الموجودين واعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية كافة حسب الصف والجنس والمحافظة  (المسائي فقط ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of schools ,  existing students ,teaching staff and the number gradees in the Vocational   schools by grade , gender and governorate (evening) for  
(2015/2016)

البصـــــــرة

Thi-Qar

Missan

Total

Babylon

B
ag

h
d

ad

Kerbela

Najaf

Qadysia

Governorate

كربــــــــالء

الديوانيــــــة

المجموع

النجـــــــف

Wasit

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala ديـــــــــالى

المجموع

No of schoolsFirst gradeSecond grade

المثنـــــــى
واســــــــط
ذي قــــــــار
ميســــــــان

بابــــــــل

كركـــــــوك

المحافظة

الصف الثاني

عدد المدارس

صالح الـــــدين

الصف االول

اد
غد
ب

Third gradeTotal
Number of 

yeaching staff
No of grades

Existing students by grade

Basrah

عدد الشعب
عدد أعضاء الھيئة 

التدريسية
الصف الثالث

عدد الطلبة الموجودين حسب الصف

14



مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

721211443140821588211250596269865

943214824128321252812917624133757

163541974322745211293424611402171357

218812221011851181445144478133981211AL-Rusafa/1الرصافة/1

1751572351092291341338864528365401376AL-Rusafa/2الرصافة/2

4720571767175719382126694360AL-Rusafa/3الرصافة/3

9353121431223071274125448178626AL-Karkh/1الكــرخ/1

11563139491375990405645537256793AL-Karkh/2الكــرخ/2

8735121321343097285431493156649AL-Karkh/3الكــرخ/3

7635139471645619050264628332501083

872112020123211271518444641121762

513711434144301732816539647168815

59229635113251091611139488137625

44376032803372237518331143474

11335247711223721135121338142111025

77611623919310216580149847463661112

71149415149271641114939627106733

178483708646975355743223716943202014

1820817275684029269532652724242072912574406316637

 عدد الطلبة المقبولين الجدد في المدارس المھنية كافة حسب العمر والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي ( 2016/2015)

المجموع

Governorate
15 years16 yearsTotal

Tabel(7)

Dyala

عمر 16 سنة عمر 19 سنةعمر 15 سنة

19 years

عمر 18 سنة

اد
غد
ب

ديـــــــــالى

Number of   new students  in the Vocational   schools by age ,gender and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

جدول (7)

B
ag

h
d

ad

Salah-Aldeen

Kirkuk

واســــــــط

Basrah

المثنـــــــى

Total

Babylon

Missan

البصـــــــرة

القادسية

المجمــــــوع

بابــــــــل

ميســــــــان

Najaf

Qadysia

كربــــــــالء
النجـــــــف

ذي قــــــــار

Kerbela

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

المحافظة 

صالح الـــــدين
كركـــــــوك

17 years18 years

عمر 17 سنة

15



مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

721211648148821588212850622274896

943216325150341553019218754139893

163542024323945230293615011952211416

218812361012121211655371489024041306AL-Rusafa/1الرصافة/1

1751572661102481421509681589205631483AL-Rusafa/2الرصافة/2

4720581767175820412227196367AL-Rusafa/3الرصافة/3

9353139431583599307534564195759AL-Karkh/1الكــرخ/1

115631394919862134608267668301969AL-Karkh/2الكــرخ/2

87351383315830121306531569159728AL-Karkh/3الكــرخ/3

7635142671895621952331659572751232

872114928150251441922650756143899

513711434147301852819043687172859

592210335124341252113548546160706

44376233893676248219353149502

11335251711303721535121498302271057

77611744119610518181216858443731217

71149715153281861215341660110770

178484018756579481775525121773422519

1820817295088033219983082779310282914275430318578

عـدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية كافة حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of   existing students  in the Vocational   schools by age , gender and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Table(8)جدول (8)

عمر 18 سنةعمر 17 سنة عمر 15 سنة

المجمــــــوع

بابــــــــل

ميســــــــان

واســــــــط

النجـــــــف

القادسية

Al-muthanna

Missan

Basrah

Total

البصـــــــرة

المجموع

B
ag

h
d

ad

المثنـــــــى

صالح الـــــدين

بغداد

Kirkuk

Dyala

Najaf

Qadysia

المحافظة

Babylon

ذي قــــــــار

كركـــــــوك

ديـــــــــالى

كربــــــــالء

16 years17 years18 years 15 years

عمر 16 سنة

19 years

Governorate

عمر 19 سنة

الصف االول

Wasit

Thi-Qar

Salah-Aldeen

Kerbela

Total

16



مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

6745182811918820075134657743541128

11839144431605716247265388492241073

180292082923637197192975411181681286

17611718899242771555370378313831214AL-Rusafa/1الرصافة/1

20019822314121410719086125659525971549AL-Rusafa/2الرصافة/2

56187825942271256415363105468AL-Rusafa/3الرصافة/3

9562142472134391344233583219802AL-Karkh/1الكــرخ/1

124781919522311216671102868064421248AL-Karkh/2الكــرخ/2

10628187391393183275128566153719AL-Karkh/3الكــرخ/3

1023612936160481624022952782212994

77131181614213148122322471778795

472714439121271261911436552148700

2813712811327136487549423165588

365549335828587604261127388

632611530198491182212733621160781

6444173351804122152229238671951062
54108931171261213312029555129684

139462795441165328614423215992581857
1732884271090132668982733731277870313219411717336

Con.Table(8)

عـدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية كافة حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of   existing students  in the Vocational   schools by age , gender and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

تابع جدول (8)

ديـــــــــالى

المحافظة

عمر 18 سنة

Kirkuk

Dyala

18 years19 years

عمر 19 سنة

17 years 16 years

كركـــــــوك

صالح الـــــدين

20 years

عمر 17 سنة

Salah-Aldeen

عمر 16 سنة

المثنـــــــى

واســــــــط

بغداد

بابــــــــل

كربــــــــالء

النجـــــــف

القادسية

البصـــــــرة
المجمــــــوع

ذي قــــــــار
ميســــــــان

عمر 20 سنة

Babylon

Kerbela

Najaf

B
ag

h
d

ad

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar
Missan
Basrah
Total

المجموع

الصف الثاني

17



مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

1062610848112551394510938574212786

10833164501435415344215367832171000

13817181331853117621279339591351094

15181219112191831405176177773441121AL-Rusafa/1الرصافة/1

18514322615722513618070101429175481465AL-Rusafa/2الرصافة/2

4417591365194121542426394357AL-Rusafa/3الرصافة/3

100612445719136106286126702208910AL-Karkh/1الكــرخ/1

12510816492183931485365636854091094AL-Karkh/2الكــرخ/2

7029192341442690147425570128698AL-Karkh/3الكــرخ/3

983611238140511553723429739191930

519782011113108211712651989608

391770238324752312322390109499

442272309716142195543410130540

1444232631114311358146100246

19166425190631271717227572148720

585811934142371203014158580217797

69218725145221402613849579143722

119262725032250288414264314272101637

1538764245486727008202371572252960911592363215224

Con.Table(8)تابع جدول (8)

عـدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية كافة حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

بابــــــــل

القادسية

كركـــــــوك

ديـــــــــالى

المجموععمر 19 سنة عمر 18 سنة عمر 17 سنة

الصف الثالث

عمر 21 سنةعمر 20 سنة

المحافظة

المجمــــــوع

صالح الـــــدين

المثنـــــــى

واســــــــط

بغداد

البصـــــــرة

كربــــــــالء

النجـــــــف

ذي قــــــــار

ميســــــــان

Number of   existing students  in the Vocational   schools by age , gender and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

19 years20 years21 years
Governorate

Basrah

Total

B
ag

h
d

ad

Babylon

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Missan

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

17 years18 years

18



مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

7212183934361894572184401802731101093819708402810

943228164402110479137497119418822153623865802966

16354382725859164799743100473752793332725243796

21881412218551301626242417184210887617251011313641AL-Rusafa/1الرصافة/1

17515746630865642659036049628030513510142278917084497AL-Rusafa/2الرصافة/2

4720114351895921155177661053654248972951192AL-Rusafa/3الرصافة/3

935323410540014355613035710414861612618496222471AL-Karkh/1الكــرخ/1

115632631275142655212644312312501396563215911523311AL-Karkh/2الكــرخ/2

87352446141598452952928414142742517054402145AL-Karkh/3الكــرخ/3

7635244103416128491138633156384892342924786783156

872122641319503645248575340451712619923102302

513716161330863767839986189591232216294292058

592213148239843107836811221768554313794551834

443798881521131577817137103153587603761136

113353149726483477109429134254501722720235352558

776123885427198480156579174349531415822917853076

711415125311804446341996260551384917943822176

1784854013396315911641921202162730734264352038106013

182081746821764756926638802254485352380514912752529609390861205251138

عـدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية كافة حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of   existing students  in the Vocational   schools by age , gender and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Con.Table(8)تابع جدول (8)

ميســــــــان

عمر 21 سنةعمر 20 سنة

20 years21 years

ديـــــــــالى

القادسية

المحافظة

البصـــــــرة

المجمــــــوع

المثنـــــــى

صالح الـــــدين

كركـــــــوك

بغداد

Kerbela

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

بابــــــــل

النجـــــــف

كربــــــــالء

Babylon

B
ag

h
d

ad

Wasit

Thi-Qar

Missan

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Basrah

Total

واســــــــط

ذي قــــــــار

عمر 19 سنةعمر 18 سنةعمر 17 سنة

15 years16 yearsTotal

المجموع

Governorate

المھني  كافة

17 years18 years19 years

عمر 16 سنةعمر 15 سنة

19



مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

1820817263700000018208172637

162950880383017328842616000468217646446سنة

173321998431927109013611153876423027569266310232سنة

183082779386132668984164245486733218802254411346سنة

193102829393127337313464270082035208535238010915سنة

200002778703348123715722943514912756424سنة

210000002529609313825296093138سنة

142754303185781321941171733611592363215224390861205251138 Totalالمجموع

Ageالعمر

20  Year

Table(9)جدول (9)

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية كافة حسب العمر والصف والجنس ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

15سنة

First gradeSecond gradeTotal Third grade

21  Year

19  Year

15 Year

16  Year

17  Year

Number of   existing students  in the Vocational   schools by age , gender and grade (morning and evening) for  (2015/2016)

المجموع

18  Year

20



       Failure in Exam   

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

2228501516313411457155126

660663203210441082024206

7077733336156816425918277

781189485531521016227826304Rusafa/1الرصافة/1

75311063216481471916625466320Rusafa/2الرصافة/2

1011151651620323Rusafa/3الرصافة/3

7022928314971772620333062392Karkh/1الكــرخ/1

3013117118991211114614160Karkh/2الكــرخ/2

7327595161113824020620226Karkh/3الكــرخ/3

85691654692625631841266478

15016166561577918028518303

256311912043346871097

4925123124543571266132

353383103130131964100

31233133161201713716422186

112211440040922011224422266

15419821062769851398

3921140317216188194820275835793

138815515437871008871848209205740234644487

Salah-Aldeen

Kirkuk

Kerbela

Najaf

Qadysia

Wasit

Missan

Basrah

Dyala

B
a

g
h

d
a

d

Babylon

Total

Thi-Qar

Number of failing students in Vocational   schools by reasons of failure , grade, gender, and governorate (morning and evening) for  (2014/2015)

المحافظة
الصف األول

البصـــــــرة

المجمــــــوع

Second gradeThird gradeTotal

صالح الـــــدين

Al-muthanna

القادسية

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثاني

كركـــــــوك

ديـــــــــالى

بغداد

كربــــــــالء

النجـــــــف

First grade

واســــــــط

ذي قــــــــار

المثنـــــــى

Table (10)جدول (10)

 عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية كافة حسب الفشل في االمتحان والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي )  للعام الدراسي  (2015/2014)

Governorate

الفشل في االمتحان

بابــــــــل

ميســــــــان
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

3353812416231033681987

122144041121327431

30030310313603697097

793811739205934225615280232Rusafa/1الرصافة/1

77261037433107424688193105298Rusafa/2الرصافة/2

27229103131401451556Rusafa/3الرصافة/3

7878540175732215315045195Karkh/1الكــرخ/1

823711937225943165916275237Karkh/2الكــرخ/2

6657134236661671668174Karkh/3الكــرخ/3

1271213970700013412146

851196403434014116515180

72577374414885615717174

47247122204233255810269171

143176061901939342

465513211435045412820148

8358838240630631847191

821091102302340343

257162739371008899743832470

1223205142856514971466516583024535192972

Con.Table (10)تابع جدول (10)

Number of failing students in Vocational   schools by reasons of failure , grade, gender, and governorate (morning and evening) for  (2014/2015)

Missan

Thi-Qar

Kirkuk

Basrah

Kerbela

Najaf

Babylon

Qadysia

Al-muthanna

Dyala

B
a

g
h

d
a

d

Wasit

ميســــــــان

البصـــــــرة

Salah-Aldeen

cross absence

صالح الـــــدين

Total

النجـــــــف

القادسية

المثنـــــــى

 عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية كافة حسب تجاوز أيام الغياب والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي )  للعام الدراسي  (2015/2014)

المجمــــــوع

الصف الثالث

Third grade

المجموع الكلي

Total

واســــــــط

ذي قــــــــار

الصف األول

First grade

الصف الثاني

Second grade

كركـــــــوك

ديـــــــــالى

بغداد

بابــــــــل

كربــــــــالء

Governorateالمحافظة

تجاوز أيام الغياب
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

011000000011

8192021401424125

1451953822325411152

1311483111621837643AL-Rusafa/1الرصافة/1

11122371320543577228100AL-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

1672468614111627AL-Karkh/1الكــرخ/1

6612538055111425AL-Karkh/2الكــرخ/2

808120122402444044AL-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000

8311791624327391554

066218201141533841

0000001401414014

1101180870726026

1592453819625391857

9094043713850151

32540440411213

0000005255752557

10752159715612729648344474156630

Kirkuk

Dyala

B
a

g
h

d
a

d

Governorate

Salah-Aldeen

 عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية كافة حسب اسباب أخرى والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي )  للعام الدراسي  (2015/2014)

Basrah

Total

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

المحافظة

Missan

Kerbela

Con.Table (10)

Babylon

Najaf

صالح الـــــدين

Number of failing students in Vocational   schools by reasons of failure , grade, gender, and governorate (morning and evening) for  (2014/2015)

First gradeSecond grade

other reqsen

Third gradeTotal

تابع جدول (10)

المجموع الكليالصف األول

النجـــــــف

القادسية

المثنـــــــى

واســــــــط

ذي قــــــــار

الصف الثاني

كركـــــــوك

بغداد

كربــــــــالء

ديـــــــــالى

البصـــــــرة

(أسباب أخرى)

ميســــــــان

بابــــــــل

الصف الثالث

المجمــــــوع
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

55348927204757217813975214

863893803812961352539262

11412126696752141122539729426

17050220952812320234236467112579AL-Rusafa/1الرصافة/1

163692321136217524368311519199718AL-Rusafa/2الرصافة/2

37340154191912071879AL-Rusafa/3الرصافة/3

149351841253516021753270491123614AL-Karkh/1الكــرخ/1

1184416259268514233175319103422AL-Karkh/2الكــرخ/2

147715414118159128313141628444AL-Karkh/3الكــرخ/3

21218230724762625631854678624

2433027310313116143514848948537

9717114582381922511724765312

96261224521661012812924275317

6066645045561571617168

92161085017671892721633160391

2047211822841922121347830508

26834213248979613618154

6492767626523288334223561248721320

271841231301423305172828094223231695011398089

Dyala

Salah-Aldeen

Kirkuk

Wasit

Thi-Qar

Missan

Qadysia

Al-muthanna

Kerbela

Governorate

Con.Table (10)

Najaf

Number of failing students in Vocational   schools by reasons of failure , grade, gender, and governorate (morning and evening) for  (2014/2015)

Second gradeThird gradeTotal

النجـــــــف

تابع جدول (10)

 عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية كافة حسب جميع أسباب والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي )  للعام الدراسي  (2015/2014)

all resons

First grade

صالح الـــــدين

كركـــــــوك

الصف الثانيالصف األول

B
a

g
h

d
a

d

القادسية

المثنـــــــى

واســــــــط

Babylonبابــــــــل

البصـــــــرة

Totalالمجمــــــوع

Basrah

ذي قــــــــار

ميســــــــان

المحافظة

جميع األسباب

المجموع الكلي الصف الثالث

كربــــــــالء

ديـــــــــالى

بغداد
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

61622671351015173350

42105251217111526583795

293321672324529691584

69431127350123423375184126310AL-Rusafa/1الرصافة/1

1114715881461279543138287136423AL-Rusafa/2الرصافة/2

22184011233441620375794AL-Rusafa/3الرصافة/3

54217536266254167014463207AL-Karkh/1الكــرخ/1

46206634356935256011580195AL-Karkh/2الكــرخ/2

46135923184136104610541146AL-Karkh/3الكــرخ/3

2912411392213518552681

929101483515746119716213

249331722391415295546101

303112131521729433

115168081111230636

12102219143327835583290

3263822426211031752095

54910112161016212546

147211686922911031812131961380

780267104750231181357324681918558242679

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Kirkuk

Dyala

B
a

g
h

d
a

d

Missan

Basrah

Total

First gradeSecond gradeThird gradeTotal

Babylon

Kerbela

Thi-Qar

Najaf

Governorate

Salah-Aldeen

الصف الثالث

 عدد الطلبة التاركين في المدارس المھنية كافة حسب الصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

المجموع الكليالصف الثاني

Number of leaving students in Vocational   schools by , grade, gender, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Table(11)جدول (11)

بابــــــــل

ديـــــــــالى

بغداد

كركـــــــوك

الصف األول

المحافظة 

صالح الـــــدين

المجمــــــوع

واســــــــط

ذي قــــــــار

ميســــــــان

البصـــــــرة

كربــــــــالء

النجـــــــف

القادسية

المثنـــــــى
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

698325102346219065262524286717857572542

556178734670193863812261107320386322670

1009167117676912989868016684624584622920

774392116667635610326333741007208311223205AL-Rusafa/1الرصافة/1

909582149174652612726175671184227216753947AL-Rusafa/2الرصافة/2

36211447625191342210933038232981121AL-Rusafa/3الرصافة/3

65520886353720173852445097417168592575AL-Karkh/1الكــرخ/1

76928510547213141035713387110022039863189AL-Karkh/2الكــرخ/2

48016864842613055647215863013784561834AL-Karkh/3الكــرخ/3

67919887766017583539014853817295212250

610766864228350543412455814662831749

518124642351864373348441812032941497

395119514321884092611303919773371314

22712735410799206123110233457336793

59715975646513660144418963315064841990

80618098648919568449430579917896802469

4529955138710749437814852612173541571

13082341542122618414101033242127535676604227

1180437351553996863283129699177417813355306671119641863Total

Najaf

Qadysia

B
a

g
h

d
a

d

Al-muthanna

Wasit

Babylon

Kerbela

Missan

Basrah

النجـــــــف

Salah-Aldeen

المجموع الكلي الصف الثاني

Thi-Qar

كركـــــــوك

Dyala

بغداد

كربــــــــالء

Kirkuk

المجمــــــوع

واســــــــط

ذي قــــــــار

ميســــــــان

البصـــــــرة

القادسية

المثنـــــــى

Number of succeeded students in Vocational   schools by , grade, gender, and governorate (morning and evening) for  (2014/2015)

المحافظة
Second gradeThird gradeTotal

 عدد الطلبة الناجحين في المدارس المھنية كافة حسب الصف والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2015/2014)

 جدول ( 12 )

Governorate

صالح الـــــدين

Table(12)

الصف الثالث الصف األول

First grade

بابــــــــل

ديـــــــــالى
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مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

M
ale

F
e

m
ale

M
ale

F
e

m
ale

M
ale

F
e

m
ale

M
ale

F
e

m
ale

M
ale

F
e

m
ale

M
ale

F
e

m
ale

M
ale

F
e

m
ale

M
ale

F
e

m
ale

M
ale

F
e

m
ale

M
ale

F
e

m
ale

T
o

ta
l

28611721721156461174611410000395132527

3431261212671110114286000110000325289614

7341971881561561021077920910000544386930

2062744558815036249961113102200317609926AL-Rusafa/1الرصافة/1

2180410613314530259101111142200345555900AL-Rusafa/2الرصافة/2

001212721317012270021100065131196AL-Rusafa/3الرصافة/3

770044821033476701150258166459625AL-Karkh/1الكــرخ/1

12101365996150282181510231000256412668AL-Karkh/2الكــرخ/2

312829203856161375500722000153286439AL-Karkh/3الكــرخ/3

8114224613076184246506500513100475449924

4228018554153625678001400000458196654

457011189513575623500610000366214580

39488282499294432100000000286156442

34300301235252740000000012644170

7218123714039671277120421013373232605

3439167127541455013810001601000542275817

14354892727541065200100010243140383

30000376731741381176100200000699272971

589164569352176010961941259711599738588321377116134523711371

دبلوم عام

Salah-Aldeen

Kirkuk

Table(13)جدول (13)

BachelorHigh DiplomaMaster

Total

Thi-Qar

المجمــــــوع

ميســــــــان

Wasitواســــــــط

Kerbela

Najaf

OtherTotal

Dyala

B
a

g
h

d
a

d

ماجستيردبلوم تعليمي

Qadysia

البصـــــــرة

المثنـــــــى

النجـــــــف

Basrah

Al-muthanna

Missan

بابــــــــل

عدد أعضاء الھيئة التدريسية في المدارس المھنية كافة حسب الشھادة والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

دكتوراهدبلوم عالي

Secondary

ديـــــــــالى

أخرى

Diploma

المجموع الكلي بكالوريوس تعليمي بكالوريوس عام اعدادية

Number of teaching staff in Vocational   schools by , certification, gender, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Governorateالمحافظة 

Doctor

بغداد

صالح الـــــدين

كركـــــــوك

ذي قــــــــار

القادسية

كربــــــــالء

D.educationalB.educational

Babylon
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

18523397461168119722239261000395132527

15419261642101155256182114296101325289614

1431726632241199440260177437314544386930

16622362965164439603101135236000317609926AL-Rusafa/1الرصافة/1

151126353368179375554115136251101345555900AL-Rusafa/2الرصافة/2

5279918359012516304600065131196AL-Rusafa/3الرصافة/3

11516212647973324293795132011166459625AL-Karkh/1الكــرخ/1

1081823174014427742179110189000256412668AL-Karkh/2الكــرخ/2

6511161329851962814672118000153286439AL-Karkh/3الكــرخ/3

11516291342215295510218136354202475449924

82102232519213432623557292101458196654

71818321172109281166100266314366214580

7181531811610321914849197000286156442

426931247247166158100012644170

103132452914913228119092282000373232605

9615271037243129372259129388415542275817

1041423730115922079537132000243140383

153183994825018543539372465235699272971

19176267437212649266133476008282815954423177246134523711371

المجموع الكلي

Total

Table(14)جدول (14)

كربــــــــالء

Thi-Qar

Missan

Basrah

Dyala

Wasit

Kerbela

Babylon

Advisor

بابــــــــل

Manager

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Salah-Aldeen

Kirkuk

المجمــــــوع

 عدد أعضاء الھيئة التدريسية في المدارس المھنية كافة حسب العنوان الوظيفي والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in Vocational   schools by , function title, gender, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

مدرسمعاون

B
a

g
h

d
a

d

Governorate المحافظة 

معلم

صالح الـــــدين

Assistant

مرشد

ديـــــــــالى

Teacher secondary teacher

ميســــــــان

كركـــــــوك

مدير

Total

البصـــــــرة

النجـــــــف

القادسية

المثنـــــــى

بغداد

واســــــــط

ذي قــــــــار
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F
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ale

M
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F
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M
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F
e

m
ale

M
ale

F
e

m
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2912191115219811601013110

132141782001111531120012000

38123024192411293020933022100

122014521437431026204236021000AL-Rusafa/1الرصافة / 1

13111837103742615223112010000AL-Rusafa/2الرصافة / 2

345113524253600000000AL-Rusafa/3الرصافة / 3

81552953600523101225221100AL-Karkh/1الكــرخ / 1

2616133213310081882015000000AL-Karkh/2الكــرخ / 2

755146142261581501010000AL-Karkh/3الكرخ / 3

2112203992741191981713003000

1462119714102688500005000

149237125311288600016011

1181513158201167421100000

121125200605000003000

4726341011321759210004000

10151619161650228501120121100

16411898221226110000000

864432322220301418704000010

2481553123982043323720241225224205193141331431

Number of teaching staff in Vocational   schools by , specialism, gender, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Table(15)جدول (15)

Totalالمجمــــــوع

Basrahالبصـــــــرة

Missanميســـــــان

 عدد أعضاء الھيئة التدريسية في المدارس المھنية كافة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015 )

Thi-Qarذي قـــــــــار

Wasitواســـــــــط

Al-muthannaالمثنـــــــى

Qadysiaالديوانيــــــة

Najafالنجـــــــف

Kerbelaكربــــــــالء

Babylonبابــــــــــل

بغداد
B

a
g

h
d

a
d

Dyalaديـــــــــالى

Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدين

Isalmic 
education

Arabic 
language

English 
language

Kurdish 
language

Mathematics

الجغرافية الكيمياء

Geography biology

علوم الحياة

المحافظة

ChemistryHistory Physics

اللغة الكرديةاللغة االنكليزية

Governorate

التاريخالفيزياءالرياضياتاللغة العربيةالتربية االسالمية
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تابع جدول (15)

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
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ale 
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ale

F
e

m
ale 

M
ale

F
e

m
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M
ale

F
e

m
ale 

009320155100031221001

00831111103230211011

002552343100021011101

001612920210000130021203Rusafa/1الرصافة / 1

001513651213000012131100Rusafa/2الرصافة / 2

00340121000000000000Rusafa/3الرصافة / 3

00670602220022002200Karkh/1الكــرخ / 1

003707000100001000011Karkh/2الكــرخ / 2

00122017000012130212Karkh/3الكرخ / 3

112013160310176533162

00110270100042425040

001220020000030210100

00540310000063215010

00301021000000100000

0014230114000041513000

001100291400050332131

021670161301041002040

002430042000010120002

131927629528551164444921302527112024

Con.Table(15)

 عدد أعضاء الھيئة التدريسية في المدارس المھنية كافة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015 )

Number of teaching staff in Vocational   schools by , specialism, gender, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Totalالمجمــــــوع

البصـــــــرة

Missanميســـــــان

Basrah

Thi-Qarذي قـــــــــار

Wasitواســـــــــط

Al-muthannaالمثنـــــــى

Qadysiaالديوانيــــــة

Najafالنجـــــــف

Kerbelaكربــــــــالء

Babylonبابــــــــــل

بغداد

B
a

g
h

d
a

d

Dyalaديـــــــــالى

Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدين

صناعات غذائية 
والبان

Governorate

Forest
Animalistic 

product
GardeningField crops

Dairy 
products

محاصيل حقليةالبستنةانتاج حيوانيالغاباتانتاج نباتيزراعة عامةاالجتماع التربية الفنية

SociologyArtAgriculture
Vegetarian 

product

التربية الرياضية

Sport

المحافظة
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تابع جدول (15)

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
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ale 
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F
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m
ale 

M
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F
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m
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1100000085165554915031500

02010011864645730000234600

000002109981733885230122700

21000001497681418317681310AL-Rusafa/1الرصافة / 1

120000216881474023100182430AL-Rusafa/2الرصافة / 2

0000000011124520360000AL-Rusafa/3الرصافة / 3

0121003029501912820042020AL-Karkh/1الكــرخ / 1

0000050045604238329003010AL-Karkh/2الكــرخ / 2

0000000026372528101106600AL-Karkh/3الكرخ / 3

2734341110988101413480081500

15202010923989111802026400

20211000515655112900015610

23102212502642132610013600

0000000023827120000000

2110000139327323447209700

12202013923476233600022800

000000003911337164004300

1200101013133901830000841340

1527137111312101124786904335492393312286203120

 عدد أعضاء الھيئة التدريسية في المدارس المھنية كافة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015 )

Number of teaching staff in Vocational   schools by , specialism, gender, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Con.Table(15)

Totalالمجمــــــوع

Missan

Basrahالبصـــــــرة

ميســـــــان

Al-muthanna

Thi-Qarذي قـــــــــار

Wasit واســـــــــط

المثنـــــــى

Qadysiaالديوانيــــــة

Najafالنجـــــــف

Babylon

Kerbela كربــــــــالء

بابــــــــــل

بغداد

B
a

g
h

d
a

d

Dyalaديـــــــــالى

Salah-Aldeenصالح الدين

Kirkukكركوك

FactoriesRadio & TvFoundry
Agriculture 

Advice
Pest controlVeterinary

المحافظة

البيطرة العامةالتربة

Soil

السباكةراديو وتلفزيونالمعاملالسيارات

Governorate

Cars

الكھرباءمقاومة االفاتاقتصاد وارشاد زراعي

ElectricityMechanic

ميكانيك (خراطة 
وبرادة)
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تابع جدول (15)

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
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m
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F
e
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ale 

2010000000110003
8010000000310000

13100010000030021

4268520000130000AL-Rusafa/1الرصافة / 1

1010001000360012AL-Rusafa/2الرصافة / 2

0000000000320000AL-Rusafa/3الرصافة / 3

3022001001350000AL-Karkh/1الكــرخ / 1

2005050000550000AL-Karkh/2الكــرخ / 2

0084100001020001AL-Karkh/3الكرخ / 3

502800000010120001
17000001000710010

50000000001330000
18021000000000000

1000000000000000
18100107200631002
13510000000350030

0000000000110000
50000000001650033

1159242878102027558101013

Number of teaching staff in Vocational   schools by , specialism, gender, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

 عدد أعضاء الھيئة التدريسية في المدارس المھنية كافة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015 )

Totalالمجمــــــوع

Basrahالبصـــــــرة

Missanميســـــــان

Con.Table(15)

ذي قـــــــــار

المثنـــــــى

Thi-Qar

Wasitواســـــــــط

Al-muthanna

Qadysia

Najafالنجـــــــف

الديوانيــــــة

بابــــــــــل

Kerbelaكربــــــــالء

Babylon

بغداد
B

a
g

h
d

a
d

Dyalaديـــــــــالى

Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدين

Petrochemical

Governorate

WeavingPrinting

بتروكيمياوية

SanitationGlass industryBuildingSymbols

النماذجالبناءالطباعة صناعة الزجاجتاسيسات صحية النجارة

المحافظة

Trade

النسيج
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تابع جدول (15)

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
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ale 
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ale
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e
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ale 
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ale

F
e
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ale 

00602749124874000000
30132730140101412000000
4026951511232346000000

21116158471351349010000001AL-Rusafa/1الرصافة / 1

3112316315129216013000000AL-Rusafa/2الرصافة / 2

003013412000102000000AL-Rusafa/3الرصافة / 3

302225121225127110020000AL-Karkh/1الكــرخ / 1

2045648023182506010000AL-Karkh/2الكــرخ / 2

1021614624773514000200AL-Karkh/3الكرخ / 3

221571347324181748001000
130122162913360638000010

22605800674534002000
205211514112823050013
1011110014021603020000
502171601090128000000
10519111815384326000000
213312179147144658000000
00432151011109190466000000

4672277014052846955417135124411110103224

 عدد أعضاء الھيئة التدريسية في المدارس المھنية كافة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015 )

Number of teaching staff in Vocational   schools by , specialism, gender, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Con.Table(15)

Totalالمجمــــــوع

البصـــــــرة

Missanميســـــــان

Basrah

Thi-Qar ذي قـــــــــار

Wasit واســـــــــط

المثنـــــــى

الديوانيــــــة

Al-muthanna

Qadysia

النجـــــــف

Kerbela

Najaf

كربــــــــالء

Babylonبابــــــــــل

بغداد
B

a
g

h
d

a
d

Dyalaديـــــــــالى

Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدين

Commercial 
science

AccountingAdministration Metal

المحافظة

تعاونيات زراعيةادارةمحاسبةالعلوم التجارية

Agricultural 
Mechanization

ادارة المزارعالسكرتاريةاالقتصاداالحصاء

Governorate

Statistic EconomySecretary
Farm 

administrative

المعادنمكننة زراعية

Agricultural 
cooperatives
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ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
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M
ale

244100010121000000137395132527
02295201009250000001218325289614
125103201012428000000228544386930

051935060114470000002732317609926AL-Rusafa/1الرصافة / 1

001400060029340000001651345555900AL-Rusafa/2الرصافة / 2

000200000048000000101665131196AL-Rusafa/3الرصافة / 3

3251322020473701000001042166459625AL-Karkh/1الكــرخ / 1

5545001004203200000066256412668AL-Karkh/2الكــرخ / 2

12020111001014000000617153286439AL-Karkh/3الكرخ / 3

1023310101415000000513475449924
006110200117110000001610458196654
002900110032260000003133366214580
0001100100141600000052286156442
0012100000140000008412644170
005940000211180000002019373232605
2011411101416100000003339542275817
101000000071100000063243140383
126924010030210000004516699272971

17244690291862302925135801000002713566134523711371

 عدد أعضاء الھيئة التدريسية في المدارس المھنية كافة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015 )

Number of teaching staff in Vocational   schools by , specialism, gender, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Con.Table(15) تابع جدول (15)

Governorate المحافظة

Computer
Cost 

Accountan
t

Syriac 
language

Turkoman
Home 

economy
otherTotal

Chemical 
engineering

المجمــــــوع

ميســـــــان

Total

Basrahالبصـــــــرة

Thi-Qarذي قـــــــــار

Wasit

Missan

واســـــــــط

Qadysiaالديوانيــــــة

Al-muthannaالمثنـــــــى

كربــــــــالء

Najafالنجـــــــف

Kerbela

Babylonبابــــــــــل

بغداد
B

a
g

h
d

a
d

Dyalaديـــــــــالى

Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدين

GeometricalPsychologyLaw

المجموعاخرىاللغة التركمانيةاللغة السريانية محاسب كلفةحاسوباقتصاد منزليالقانونعلم نفسرسم ھندسيھندسة كيمياوية
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مجموعمختلطإناثذكورمجموعمختلطإناثذكورمجموعمختلطإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور

MaleFemaleMixedTotalMaleFemaleMixedTotalMaleFemaleMixedTotalMaleFemaleMixedTotal

341214740171584013154114423159

37714538121513812151113313147

52112655110263498259152296187

432006347230704622068136650201AL-Rusafa/1الرصافة/1

492917952321855031081151922245AL-Rusafa/2الرصافة/2

1350181670231380214220062AL-Rusafa/3الرصافة/3

30120423115046341404895410136AL-Karkh/1الكــرخ/1

291404338190573616052103490152AL-Karkh/2الكــرخ/2

259034301004030903985280113AL-Karkh/3الكــرخ/3

401305341130544011051121370158

34804235504028703597200117

33603932503727503292160108

20463020442819542859131486

1561221441191240164114257

389047339042338041104260130

371705438120503611047111400151

2060262060262180296120081

7011081709180669176206292237

619199128306462121186961820198281883612322527

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

Basrah

Babylon

B
a

g
h

d
a

d

Wasit

Thi-Qar

Missan

Salah-Aldeen

واســــــــط

الديوانيــــــة

المثنـــــــى

Number  grader in the all vocational schools by grade,gender&governorate(morning & evening)for (2015/2016)

جدول ( 16 )

عدد الشعب في المدارس المھنية كافة حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Table(16)

Governorateالمحافظة

المجموع الكلي

بابــــــــل

كربــــــــالء

النجـــــــف

Kirkuk

Dyala

كركـــــــوك

ديـــــــــالى

بغداد

البصـــــــرة

ذي قــــــــار

ميســــــــان

صالح الـــــدين

Total

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

المجمــــــوع
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تابعة للتربية
لجھات 
أخرى

مستاجرة

For 
Education

For 
others

Rented
One 

school
Two 

schools
Three 

schools
SuitableDisrepair

Not 
good

school
Non-

school
BricksClay

Iron 
structures

Build 
ready

CaravanOthers

7511030382761100200

160010608801601600000

15007803841501500000

133013307811511400200AL-Rusafa/1الرصافة/1

1420133051101241600000AL-Rusafa/2الرصافة/2

50032023050200300AL-Rusafa/3الرصافة/3

141014107801501100400AL-Karkh/1الكــرخ/1

1320150041101501300200AL-Karkh/2الكــرخ/2

71062033280800000AL-Karkh/3الكــرخ/3

1110930390102900300

90063017172800100

60042014160600000

70043034070700000

50031141050300200

10101010290921100000

80025123380800000

90036016281900000

13109505541311400000

182171141572641162018119181001900

Number of school buildings and  libraries in vocational  schools by governorate (morning and evening) for 2015/2016

Table (17)جدول ( 17 )

غير مدرسيمدرسي

عدد االبنية المدرسية وعدد المكتبات في المدارس المھنية كافة حسب المحافظة ( الصباحي والمسائي) للعام الدراسي (2016/2015)

عدد األبنية حسب نوع 
البناء

أخرىكرفان

Builds by owners

عدد األبنية حسب مادة البناء

Kerbela

Najaf

Qadysia

Kirkuk

Dyala

B
a

g
h

d
a

d

Governorate

Salah-Aldeen

Babylon

Used BuildsNo.of BuildsNo. of builds by materials

طابوق أو 
حجر

طين او 
صريفة

ھياكل حديدية

حة
صال بناء جاھزثالث مدارس

البصــرة

المجمـــــوع

النجــــف

الديوانيــة

المثنـــــى

واســـط

ذي قـــار

ميســـان

بابـــــل

كربــــالء

صالح الـدين

بغداد

كركـــوك

ديـــــالى

عدد األبنية حسب الحالة العمرانيةعدد األبنية التي تشغلھاعدد األبنية حسب العائدية

حكومية المحافظة

No.of builds by 
type of Building

مدرسة 
واحدة

مدرستان
بحاجة الى 
ترميم

حة
صال

ر 
غي

Missan

Basrah

Total

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar
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المجموع الكلي لألبنية
عدد االبنية التي يصلھا 
الماء الصالح للشرب

عدد االبنية المزودة بخدمة 
المجاري

عدد االبنية التي 
تحتوي على سياج

Total of builds
Build received 

pure water
Builds have 

sanitation service
Builds have 
school wall

طابق 
واحد

طابقين
ثالث 
فطوابق

ص
6

ف
ص

9

ف
ص

12

ف
ص

18

ف
ص

عدد الكتبعدد المكتبات24

1
 F

lo
o

r 

2
 F

lo
o

rs
 

3
 F

lo
o

rs

6
C

la
s

s
e

s

9
C

la
s

s
e

s

1
2

C
la

s
s

e
s

1
9

C
la

s
s

e
s

2
4

C
la

s
s

e
s

Libraries
 No. of
books

1312812652625003381

161616162131101032134282

15151512123012525102694

161616161141032385691AL-Rusafa/1الرصافة/1

1615141551012590041238AL-Rusafa/2الرصافة/2

555505000104282AL-Rusafa/3الرصافة/3

1515151541100252651118AL-Karkh/1الكــرخ/1

15151515870012756945AL-Karkh/2الكــرخ/2

88883410035032217AL-Karkh/3الكــرخ/3

1212121056120523123663

99996300141374137

6666141003303718

77772411122183887

55552210113051298

111111115511044271759

88884313230010783

99994500432000

141181411123146062447

2001951871937111514202571453910932340

Con.Table (17)تابع جدول ( 17 )

عدد االبنية المدرسية وعدد المكتبات في المدارس المھنية كافة حسب المحافظة ( الصباحي والمسائي) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of school buildings and  libraries in vocational  schools by governorate (morning and evening) for 2015/2016

Babylon

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

عدد طوابق االبنية

Number of building 
floors

بغداد
B

a
g

h
d

a
d

Governorate المحافظة

Kerbela

Najaf

حجم المدرسة

School sizeLibraries

المكتبات المدرسية

الديوانيــة

المثنـــــى

واســـط

Missan

Basrah

Total

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

صالح الـدين

ذي قـــار

ميســـان

البصــرة

المجمـــــوع

ديـــــالى

كركـــوك

بابـــــل

كربــــالء

النجــــف
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مجموعریفحضرمجموعضیفاصلیةمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

O
rigion

G
uest

Total

U
rban

R
ural

Total

110516520165361709381747363864491151614216
121114582959122306922992961894851131414014

9241510931111204316327134345203368561321515015
1410157302075021836222452943466401231515015AL-Rusafa/1الرصافة/1
1410157658284725182582776322291613961515015AL-Rusafa/2الرصافة/2
3003210021064806484358101303303AL-Rusafa/3الرصافة/3
1010113341635014116514761542824361011111011AL-Karkh/1الكــرخ/1
1100114161643216723217042251954201101110111AL-Karkh/2الكــرخ/2
50053420342113601136125136261505505AL-Karkh/3الكــرخ/3

9009739417802176852261388272660639909
6017484134971538321570398103501617707
610737728405998781076350210560617707
2035379684471053179123223378311505505
201325652615971961610417121303303
61310710938031833261209434717852591108210
631106932809732104485258947513661155109110
60062950295848084816642208516606

1101121342013423904039046321738051111212012
1431120174102677981106531721193433655543531288563141331741686174

  Table 18جدول (18 )

Missan
Basrah
Total

 Number of schools ,  accepted and existing students ,teaching staff and the independence of  industrial schools by sex and governorate (morning and evening) for  
(2015/2016)

Kerbela
Najaf

Qadysia
Al-muthanna

Wasit
Thi-Qar

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

Babylon

B
ag

hd
ad

   عدد المدارس وعدد الطلبة المقبولین الجدد والطلبة الموجودین وأعضاء الھیئة التدریسیة واستقاللیة وبیئة المدرسة في المدارس المھنیة الصناعیة حسب الجنس

    والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي ( 2016/2015)

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة بیئة المدرسةاستقاللیة المدرسةعدد الطلبة الموجودین عدد الطلبة المقبولین الجدد

Governorate

No. of schools No. of acceptable students
عدد المدارس

النجـــــــف
القادسیة

كركــوك
دیـــالى

بغداد

المحافظة 

البصـــــــرة
المجمــــــوع

المثنـــــــى
واســــــــط
ذي قــــــــار
میســـــــان

No.of existing studentsNumber of teaching staffSchool independenceSchool environment

بابـــــــــل
كربــــــــالء

صالح الدین
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور

MaleFemaleMixedTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

110516545165616852070547924811709381747
1211147091472380026826721297502230692299

9241511481121260107593116894066100631632713434
1410157922081271920739672226942183622245AL-Rusafa/1الرصافة/1
14101583487921854959498307690625182582776AL-Rusafa/2الرصافة/2
30032150215271027116201626480648AL-Rusafa/3الرصافة/3
1010114382045840626432567195861411651476AL-Karkh/1الكــرخ/1
110011537165536180618517165331672321704AL-Karkh/2الكــرخ/2
5005402040237303733610361113601136AL-Karkh/3الكــرخ/3

90098454188669333726638116492176852261
6017569135825591056941094191538321570
6107402284303162734328023303998781076
203542673499340604002874633310531791232
2013273828119911210125012559719616
61310726102828586696555219061118332612094
6311079128010718071089155069760321044852589
60063070307292029224902498480848

110112166501665121401214102501025390403904
1431120174116248301245410807598114059290506979631721193433655

عدد المدارس والطلبة الموجودین وعدد اعضاء الھیئة التدریسیة وعدد الشعب في المدارس المھنیة الصناعیة حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي  والمسائي)  للعام الدراسي (2016/2015)

Number of schools and  existing students and the number gradees in the Vocational  industrial schools by grade , sex and governorate (morning and evening) for  
(2015/2016)

Thi-Qarذي قــــــــار
Missanمیســــــــان

Wasitواســــــــط

table(19) جدول ( 19)

Totalالمجمــــــوع

Kerbelaكربــــــــالء
Najafالنجـــــــف

Basrahالبصـــــــرة

Qadysiaالدیوانیــــــة

Kirkukكركـــــــوك
Dyalaدیـــــــــالى

Al-muthannaالمثنـــــــى

بغداد
B

ag
hd

ad

Babylonبابــــــــل

Salah-Aldeenصالح الـــــدین

First gradeSecond gradeThird gradeTotalGovernorate المحافظة

عدد المدارس
عدد الطلبة الموجودین حسب الصف

Existing students by grade
المجموعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

No of schools
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مجموعمختلطإناثذكورمجموعاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleMixedTotal

3638644910123106
29618948510332108
520336856147146167

29434664012150126AL-Rusafa/1الرصافة/1
322291613141150156AL-Rusafa/2الرصافة/2
4358101320032AL-Rusafa/3الرصافة/3
154282436803083AL-Karkh/1الكــرخ/1
225195420832085AL-Karkh/2الكــرخ/2
125136261600060AL-Karkh/3الكــرخ/3

38827266010350108
398103501773080
350210560603063
233783114761164
10417121330235
34717852593130106
475136611100230123
16642208340034
63217380516700167

543531288563158297241703

عدد المدارس والطلبة الموجودین وعدد اعضاء الھیئة التدریسیة وعدد الشعب في المدارس المھنیة الصناعیة حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي  والمسائي)  للعام الدراسي (2016/2015)

Number of schools and  existing students and the number gradees in the Vocational  industrial schools by grade , sex and governorate 
(morning and evening) for  (2015/2016)

عدد الشعب

Governorate المحافظة

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة

Number of teaching staff

Con. table (19)تابع جدول (19)

Kirkukكركـــــــوك
Dyalaدیـــــــــالى

No of grades

Salah-Aldeenصالح الـــــدین

Babylonبابــــــــل
Kerbelaكربــــــــالء

بغداد
B

ag
hd

ad

Al-muthannaالمثنـــــــى
Wasitواســــــــط

Najafالنجـــــــف
Qadysiaالدیوانیــــــة

Basrahالبصـــــــرة
Totalالمجمــــــوع

Thi-Qarذي قــــــــار
Missanمیســــــــان
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مجموعمختلطإناثذكورمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

110415515155306151663145424561584331617363864499523100
11111365914673670266966312966019606920292811874689532100

8231398810910979888810767996586427752623037483322805132143149
131014717207376612068160422626198262204427733260911450119AL-Rusafa/1الرصافة/1
13101481487901820959157757685124092582667290291581133150148AL-Rusafa/2الرصافة/2
300321502152710271162016264806484358101320032AL-Rusafa/3الرصافة/3
910103732039335026376488195071211651276133280413723075AL-Karkh/1الكــرخ/1
110011537165536180618517165331672321704225195420832085AL-Karkh/2الكــرخ/2
5005371037136003603340334106501065125136261570057AL-Karkh/3الكــرخ/3

80087454178660333636543115541891851976356251607945099
501652913542502105123729381140332143536798465713074
510636128389272272992132323684678924300210510513054
203542673499340604002874633310531791232233783114761164
201327382811991121012501255971961610417121330235
513970110280355669625471905611728261198932817750589130102
6311079128010718071089155069760321044852589475136611100230123
5005232023219601961450145573057315239191300030

11011216620166212120121210230102338970389763217380516400164
1331118162109098261173510040589106298449505895429398192031318516730668233149297211610

صالح الـــــدین

المجمــــــوع

المثنـــــــى
واســــــــط
ذي قــــــــار
میســــــــان

النجـــــــف

البصـــــــرة

الدیوانیــــــة

كربــــــــالء

كركـــــــوك
دیـــــــــالى

بابــــــــل

بغداد

Babylon

First gradeSecond gradeThird gradeTotal No of schools

Existing students by grade
الصف الثالث الصف الثاني الصف االول

عدد المدارس

Governorate

عدد الشعبعدد أعضاء الھیئة التدریسیة

Number of teaching 
staff

المجموع

No of grades

عدد الطلبة الموجودین حسب الصف

Basrah
Total

Kerbela
Najaf

Qadysia
Al-muthanna

Wasit
Thi-Qar

Number of schools ,  existing students ,teaching staff and the number gradees in the Vocational  Industrial schools by grade , sex and governorate (morning) for  (2015/2016)

عدد المدارس والطلبة الموجودین وعدد اعضاء الھیئة التدریسیة وعدد الشعب في المدارس المھنیة الصناعیة حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي فقط ) للعام الدراسي (2016/2015)

Table(20)جدول ( 20)

Missan

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

B
ag

hd
ad

المحافظة
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مجموعمختلطإناثذكورمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

001130131704742502512551300006006
1001500501300130900902700270152178008
101216031638759214111423889397371451150318

100175075580586806820102011714317007AL-Rusafa/1الرصافة/1
10012002034034550551090109320328008AL-Rusafa/2الرصافة/2
00000000000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3
10016506556056790792000200212238008AL-Karkh/1الكــرخ/1
00000000000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2
0000310311301327027710710003003AL-Karkh/3الكــرخ/3

10011000100900909509528502853221539009
10014004057057380381350135315366006
10014104144044670671520152500509009
00000000000000000000000
00000000000000000000000
10012502530030500501050105191204004
00000000000000000000000
1001750759609610401042750275143174004
00003032022027070003003

100212715471976797768411842232314233726862330900393
Basrah
Total

Kerbela
Najaf

Qadysia
Al-muthanna

Wasit
Thi-Qar

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

Babylon

B
ag

hd
ad

Missan

المجمــــــوع

المثنـــــــى
واســــــــط
ذي قــــــــار
میســــــــان

بابــــــــل

الدیوانیــــــة

البصـــــــرة

صالح الـــــدین

كربــــــــالء
النجـــــــف

دیـــــــــالى
كركـــــــوك

بغداد

Number of schools ,  existing students ,teaching staff and the number gradees in the Vocational  industrial schools by grade , sex and governorate (evening) for  (2015/2016)

عدد المدارس والطلبة الموجودین وعدد اعضاء الھیئة التدریسیة وعدد الشعب في المدارس المھنیة الصناعیة حسب الصف والجنس والمحافظة (المسائي فقط ) للعام الدراسي (2016/2015)

Governorate المحافظة

Existing students by grade

Total Third grade

عدد المدارس

جدول (21 )

عدد الشعبعدد أعضاء الھیئة التدریسیة

Number of yeaching 
staffNo of grades

 table (21)

First gradeSecond grade

عدد الطلبة الموجودین حسب الصف
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مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

58010021206143499452016536

91514411220119210615829591
153281851921424203183382210931111204

1911120001695127243273020750AL-Rusafa/1الرصافة/1
1592520721215171251059976582847AL-Rusafa/2الرصافة/2
4104705204102902100210AL-Rusafa/3الرصافة/3
79895178250132433416350AL-Karkh/1الكــرخ/1
796103194684356041616432AL-Karkh/2الكــرخ/2
7108008606603903420342AL-Karkh/3الكــرخ/3

71712511145917042281073941780
740942883912137648413497
324617777110397737728405
361280139214797922237968447
3504856005605702565261
9510197451061419718115671093803
731615129177841497514376693280973
3404207307607002950295

13803010397030202040134201342
151013222601572365191218814919441691026779811065

15 years16 years17 years18 years19 yearsTotal

دیـــــــــالى

المجمــــــوع

Missan
Basrah
Total

البصـــــــرة
میســـــــان

الدیوانیــــــة
Najaf

ذي قــــــــار

Kirkuk
Dyala

Al-muthanna
Wasit واســــــــط

Thi-Qar

B
ag

hd
ad

Qadysia

كربــــــــالء

المثنـــــــى

 table (22)

بابـــــــــل

النجـــــــف

بغداد

Babylon

Governorate

Kerbela

Salah-Aldeen

جدول (22)

كركـــــــوك

 عدد الطلبة المقبولین الجدد في المدارس المھنیة الصناعیة حسب العمر و الجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

عمر 18 سنة

المحافظة 

المجموععمر 19 سنة

صالح الــــدین

عمر 17 سنةعمر 16 سنة عمر 15 سنة

Number of   new students  in the Vocational  industrial schools by age , sex and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)
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مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

Total

580101212861434115454516561
915159214421493166270914723

153281901922624222183572311481121260
1911121401865142259279220812AL-Rusafa/1الرصافة/1
15925236212281713912721283487921AL-Rusafa/2الرصافة/2
4104805204203202150215AL-Rusafa/3الرصافة/3
7981131111373162743820458AL-Karkh/1الكــرخ/1
79610311456128382053716553AL-Karkh/2الكــرخ/2
71096010308404804020402AL-Karkh/3الكــرخ/3

71712811166919642841084541886
740118210931052163656913582
3246177771163116740228430
3612871399169591092342673499
3504856636006402738281
951020145114142011811515726102828
7316163291808416575210767912801071
3404507607807403070307

13803240462039503460166501665
151013224351582672199253315424741871162483012454

Missan
Basrah
Total

Kerbela
Najaf

Qadysia
Al-muthanna

Wasit

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

Babylon

B
ag

hd
ad

Thi-Qar

عـدد الطلبة الموجودین في المدارس المھنیة الصناعیة حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Governorate
15 years16 years17 years18 years19 yearsTotal

المجموععمر 19 سنةعمر 18 سنةعمر 16 سنة
(الصف االول)

عمر 17 سنة عمر 15 سنة

المحافظة 

صالح الــــدین
كركـــــــوك

الدیوانیــــــة
المثنـــــــى

المجمــــــوع

دیـــــــــالى

بغداد

بابـــــــــل
كربــــــــالء
النجـــــــف

واســــــــط
ذي قــــــــار
میســـــــان
البصـــــــرة

Number of   existing students  in the Vocational  industrial schools by age , sex and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

table (23) جدول( 23 )
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تابع جدول ( 23 )

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

643159217321757114668520705
1149138515131492248780026826
17217192142211919513295301075931168

169518251995120349271920739AL-Rusafa/1الرصافة/1
176311962318514177141201385495949AL-Rusafa/2الرصافة/2
4906206005704302710271AL-Rusafa/3الرصافة/3
78111012141658428340626432AL-Karkh/1الكــرخ/1
8401450163013209406180618AL-Karkh/2الكــرخ/2
75011608705304203730373AL-Karkh/3الكــرخ/3

867107514571377218769333726
64391110911152180355910569
25673775661482431627343
246538841110513742234060400
28042746444039019911210
63129512183351186127458669655
551116819167262034021412807108915
2704709605906302920292

11702220343026802640121401214
147012121891102628139222611522941131080759811405

Kerbela
Najaf

Qadysia
Al-muthanna

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

Total

Babylon

B
ag

hd
ad

Thi-Qar ذي قــــــــار

بابـــــــــل
كربــــــــالء
النجـــــــف

صالح الــــدین

عمر 20 سنة

(الصف الثاني) 

المجموع عمر 19 سنة
المحافظة 

Con. table (23)

بغداد

كركـــــــوك
دیـــــــــالى

عمر 18 سنةعمر 17 سنة

میســـــــان

عمر 16 سنة

المجمــــــوع

الدیوانیــــــة

عـدد الطلبة الموجودین في المدارس المھنیة الصناعیة حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)
Number of   existing students  in the Vocational  industrial schools by age , sex and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Governorate

المثنـــــــى
واســــــــط

البصـــــــرة

16 years17 years18 years19 years20 yearsTotal

Wasit

Missan
Basrah
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تابع جدول ( 23 )

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

99192184012008404792481
1027156413361454185872129750
129917712182141741727814940661006

133718361568134166067222694AL-Rusafa/1الرصافة/1
1641820125205181661094583076906AL-Rusafa/2الرصافة/2
3304004602202101620162AL-Rusafa/3الرصافة/3
8671746156293258256719586AL-Karkh/1الكــرخ/1
82811421376119065051716533AL-Karkh/2الكــرخ/2
360112010006205103610361AL-Karkh/3الكــرخ/3

81386212501243222363811649
41059288272315024109419
283425515522107828023303
377459687978401528746333

802202803703001250125
1985411176541108162952190611
51141061212617101141224050697603
2903206605806402490249
9702250252023002210102501025

1255921920972179139191672202010692905069796

المجموععمر 21 سنة عمر 20 سنةعمر19 سنة
(الصف الثالث)

الدیوانیــــــة

صالح الــــدین

دیـــــــــالى

بغداد

كركـــــــوك

المجمــــــوع

واســــــــط
ذي قــــــــار
میســـــــان
البصـــــــرة

بابـــــــــل
كربــــــــالء

المثنـــــــى

النجـــــــف

years18 years 17المحافظة 

عمر 18 سنةعمر 17 سنة

Number of   existing students  in the Vocational  industrial schools by age , sex and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Missan

19 years20 years21 yearsTotal

Dyala

Salah-Aldeen
Kirkuk

Governorate

Basrah

Babylon
Kerbela

Najaf

B
ag

hd
ad

Total

Qadysia
Al-muthanna

Wasit
Thi-Qar

عـدد الطلبة الموجودین في المدارس المھنیة الصناعیة حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Con. table (23)
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ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

مجموع

MaleFemal
e

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

5801655386940873741123468401709381747
915273113841445610448103931118582230692299

1532836236547476204973450469472781431632713434
19111383550117524133351318336602183622245AL-Rusafa/1الرصافة/1
15925412525885852551454442862394525182582776AL-Rusafa/2الرصافة/2
4109701470142013506502106480648AL-Rusafa/3الرصافة/3
7981911229812388132761312155821411651476AL-Karkh/1الكــرخ/1
7961871372144055351621306501672321704AL-Karkh/2الكــرخ/2
71017102550283020101040510113601136AL-Karkh/3الكــرخ/3

717214183541742713546173421022232176852261
74018252414273536610252615021538321570
324861317817233142281613461078998781076
36121111918931224292824317130401510531791232
350765116101284136076030059719616
95102645722834438644097523712162918332612094
731621840399117438113539133315261224021044852589
34072015202060199012106408480848

1380441078109630866049402210390403904
151013239052796116401708139068794414210185202010631721193433655

بابـــــــــل

عمر 16 سنةعمر 15 سنة

( المجموع الكلي)

Dyala

Total

المجموععمر 21 سنةعمر 20 سنة

صالح الدین

كربــــــــالء

المثنـــــــى

Con. table (23)تابع جدول ( 23 )

15 years16 years17 years18 years

بغداد

دیـــالى

المجمــــــوع

واســــــــط
ذي قــــــــار
میســـــــان
البصـــــــرة

النجـــــــف
الدیوانیــــــة

كركــوك

19 yearsGovernorate

عمر 19 سنة

Kirkuk

المحافظة 

Total

Missan
Basrah
Total

Kerbela
Najaf

Qadysia
Al-muthanna

Wasit
Thi-Qar

عـدد الطلبة الموجودین في المدارس المھنیة الصناعیة حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)
Number of   existing students  in the Vocational  industrial schools by age , sex and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Babylon

B
ag

hd
ad

20 years21 years

Salah-Aldeen

عمر 18 سنةعمر 17 سنة
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جدول ( 24 )

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

151510132164200000015101321642سنة

16243515825931470121159100039052794184سنة

172672199287121891102299125592134761164016517سنة

182533154268726281392767192097201770813907471سنة

1924741872661222611523412179139231868794417320سنة

2000022941132407191672198842101854395سنة

210000002020106212620201062126سنة

116248301245410807598114059290506979631721193433655المجموع

16 Years

17 Years

18 Years

19 Years

20 Years

21 Years

Age العمر

المجموع الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

Total

 عدد الطلبة الموجودین في المدارس المھنیة الصناعیة حسب العمر والصف والجنس ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of   existing students  in the Vocational  industrial schools by age , sex and grade (morning and evening) for  (2015/2016)

Table (24)

15 Years

First gradeSecond gradeThird gradeTotal
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal
19019120122663257663
630633203210121031962198
7057533336156816425916275

580583703711041142054209AL-Rusafa/1الرصافة/1
6916853214461411115224241283AL-Rusafa/2الرصافة/2
70740430314014AL-Rusafa/3الرصافة/3
5425632840159116024511256AL-Karkh/1الكــرخ/1
27027808774811124116AL-Karkh/2الكــرخ/2
6806872072120121520152AL-Karkh/3الكــرخ/3

761775905921122133463349
132213448048640642442246

729150153924161465
4714815015443471064110
23326250252802876379
29231123151171313015818176

112011240040861710323817255
120124044504561061

2060206147014713701374900490
107934111362728655155673162932621353397

دیـــــــــالى

الصف الثالث الصف األول

Al-muthanna

Total

Kirkuk

Babylon
Kerbela

Qadysia
Najaf

B
ag

hd
ad

(الفشل في االمتحان) 

Governorate

      عدد الطلبة الراسبین في المدارس المھنیة الصناعیة حسب اسباب الرسوب والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2015/2014)

Failure in exam

الصف الثاني

صالح الــــدین

Wasit

المجموع الكلي

واســــــــط

بغداد

First grade

كركـــــــوك

المجمــــــوع

الدیوانیــــــة

ذي قــــــــار

المثنـــــــى

النجـــــــف

المحافظة 

Thi-Qar
Missan
Basrah

میســـــــان
البصـــــــرة

Number of failing students in Vocational  industrial schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate (morning and evening) for  (2014/2015)

Table (25)جدول ( 25 )

بابـــــــــل
كربــــــــالء

Dyala

Second gradeThird gradeTotal

Salah-Aldeen
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

32032121132312467269
1111220280821122
30030310313603697097

6716839140343371405145AL-Rusafa/1الرصافة/1
6706760161421431692171AL-Rusafa/2الرصافة/2
26026100101301349049AL-Rusafa/3الرصافة/3
61263255302463011013123AL-Karkh/1الكــرخ/1
6806833033420421430143AL-Karkh/2الكــرخ/2
4604626026460461180118AL-Karkh/3الكــرخ/3

11321155050001182120
5916033033400401321133
4444825025435481129121
38145222527318399127118
110115051801834034
4624832537492511279136
7407433033600601670167

4044041801826026
153015376076670672960296
9502797747318491594266202017712088

Basrah
Total

Kerbela
Najaf

Dyala

B
ag

hd
ad

Qadysia
Al-muthanna

Wasit
Thi-Qar
Missan

Kirkuk

Babylon

Governorate
First gradeSecond gradeThird grade

المجموع الكلي

Total

cross absence

Con. table (25)

      عدد الطلبة الراسبین في المدارس المھنیة الصناعیة حسب اسباب الرسوب والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2015/2014)

جدول ( 25 )

كركـــــــوك

Number of failing students in Vocational  industrial schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate (morning and evening) for  (2014/2015)

Salah-Aldeen

دیـــــــــالى

بغداد

(تجاوز أیام الغیاب) 

المحافظة 

صالح الــــدین

الصف الثالثالصف الثانيالصف األول

بابـــــــــل
كربــــــــالء
النجـــــــف
الدیوانیــــــة
المثنـــــــى
واســــــــط
ذي قــــــــار
میســـــــان
البصـــــــرة
المجمــــــوع
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000
7071011401422022

144185272122340848
120128081601636036AL-Rusafa/1الرصافة/1
11516751253154711182AL-Rusafa/2الرصافة/2
000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3
101202000303AL-Karkh/1الكــرخ/1
60650500011011AL-Karkh/2الكــرخ/2
3036061701726026AL-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000
8087071801833033
000033134167
0000001401414014

1101180870726026
1441851619625381149

9094043703750050
101000000101
0000004904949049

97131105811692661227842136457Total

Wasit
المثنـــــــى

Thi-Qar
Missan
Basrah

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

B
ag

hd
ad

Governorate

كركـــــــوك

الصف الثالث
المحافظة 

(اسباب أخرى)
Other reasons

First gradeSecond gradeTotal

صالح الــــدین

المجموع الكلي الصف الثانيالصف األول
Third grade

Con. table (25)

بغداد

بابـــــــــل
كربــــــــالء
النجـــــــف
الدیوانیــــــة

Kerbela
Najaf

Qadysia

Babylon

      عدد الطلبة الراسبین في المدارس المھنیة الصناعیة حسب اسباب الرسوب والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2015/2014)
Number of failing students in Vocational  industrial schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate (morning and evening) for  (2014/2015)

جدول ( 25 )

المجمــــــوع

واســــــــط
ذي قــــــــار
میســـــــان
البصـــــــرة

Al-muthanna

دیـــــــــالى
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

5105124125497561248132
811823503512321252393242

1149123695742131022339624420
13711388418516071673819390AL-Rusafa/1الرصافة/1
1472116899201192361324948254536AL-Rusafa/2الرصافة/2
33033140141601663063AL-Rusafa/3الرصافة/3
1164120591372183719035824382AL-Karkh/1الكــرخ/1
10101014604611941232664270AL-Karkh/2الكــرخ/2
11701171040104750752960296AL-Karkh/3الكــرخ/3

18931926406421122134645469
19932028808812201224093412

516574034383109317419193
851510037542891110021131242
4534838038530531363139
89897499581852120632338361

1950195770771831720045517472
170178086306388088

3590359223022325302538350835
212674220011585712152416111252757002425942

Qadysia
Al-muthanna

Salah-Aldeen

Governorate

Missan
Basrah

Con. table (25)

Wasit

      عدد الطلبة الراسبین في المدارس المھنیة الصناعیة حسب اسباب الرسوب والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2015/2014)

كركـــــــوك
صالح الــــدین

الصف الثانيالصف األول

Thi-Qar

Kerbela
Najaf

B
ag

hd
ad

Number of failing students in Vocational  industrial schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate (morning and evening) for  (2014/2015)

(جمیع األسباب )
All reasons

Kirkuk
Dyala

Babylon

المجموع الكليالصف الثالث المحافظة

جدول ( 25 )

دیـــــــــالى

بغداد

بابـــــــــل
كربــــــــالء
النجـــــــف
الدیوانیــــــة
المثنـــــــى
واســــــــط
ذي قــــــــار
میســـــــان
البصـــــــرة

Total المجمــــــوع
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

60630340413013

37138505841250555

291301652124428691079

68169705754154617911190AL-Rusafa/1الرصافة/1

8919059463714752199228AL-Rusafa/2الرصافة/2

1501560630324024AL-Rusafa/3الرصافة/3

5415536541542561448152AL-Karkh/1الكــرخ/1

34034210212502580080AL-Karkh/2الكــرخ/2

33033150151501563063AL-Karkh/3الكــرخ/3

20323718911036541

7117244044500501651166

135181221410717351449

303112131221426430

103138081101129332

115161872527431561672

32032220222102175075

303404202909

8008052052620621940194

6082263040931440449334821466861552

Table (26)
Number of leaving students in Vocational  industrial schools by , grade, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Total

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Missan

Basrah

Kerbela

بابـــــــــل

كربــــــــالء

Najaf

B
ag

hd
ad

النجـــــــف

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Babylon

Second grade

صالح الــــدین

كركـــــــوك

Total
Governorateالمحافظة

الصف األول

دیـــــــــالى

بغداد

الصف الثالث

First gradeThird grade

جدول ( 26 )

 عدد الطلبة التاركین في المدارس المھنیة الصناعیة حسب الصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

المجموع الكليالصف الثاني

میســـــــان

البصـــــــرة

المجمــــــوع

الدیوانیــــــة

المثنـــــــى

واســــــــط

ذي قــــــــار
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

618206383772379530125421525341559

5201853862122643761267871902661968

966881054751638146747474823912252616

6602168159322615547175641800601860AL-Rusafa/1الرصافة/1

81695911664757395508963920302592289AL-Rusafa/2الرصافة/2

2600260157015713901395560556AL-Rusafa/3الرصافة/3

47438512418284463824242412741081382AL-Karkh/1الكــرخ/1

585058559017607548205681723371760AL-Karkh/2الكــرخ/2

3190319243024332403248860886AL-Karkh/3الكــرخ/3

6073564256711578316183341490641554

47410484328933734103411143191162

28424308254142682231323676151812

311563672343827217440214719134853

17111182890899709735711368

56470634412834953899047913652431608

761938544409053044115559616423381980

2560256196019618501856370637

967096785908597500750257602576

961357910192779347482677371596796724777164926426

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Missan

Basrah

Number of succeeded students in Vocational  industrial schools by , grade, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2014)

table (27)  جدول  ( 27 )

بغداد

المحافظة

الصف الثالث

Total

الصف الثاني

صالح الـــــدین

كركـــــــوك

Babylon

Kerbela

Najaf

كربــــــــالء

المجمــــــوع

المثنـــــــى

واســــــــط

بابــــــــل

البصـــــــرة

Total

Governorate

Salah-Aldeen

Kirkuk

المجموع الكلي

Dyala دیـــــــــالى

ذي قــــــــار

میســــــــان

 عدد الطلبة الناجحین في المدارس المھنیة الصناعیة حسب الصف والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2015/2014)

B
ag

hd
ad

First gradeSecond gradeThird grade

الدیوانیــــــة

النجـــــــف

الصف األول
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مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

Total

275111187211338116441030000036386449

33292612122519176232100100000296189485

73359718815614376966120910000520336856

206273454531291764972011332100294346640AL-Rusafa/1الرصافة/1

208001031071311205654101021000322291613AL-Rusafa/2الرصافة/2

00121161313131120001100004358101AL-Rusafa/3الرصافة/3

77004380951774600130247154282436AL-Karkh/1الكــرخ/1

128135537812591181110221000225195420AL-Karkh/2الكــرخ/2

30282917204646244100601000125136261AL-Karkh/3الكــرخ/3

7214194612472141106253300403100388272660

372701814010937552400900000398103501

457001179512372593500610000350210560

3748717208703419150000000023378311

343002891942310000000010417121

6918121690038581113020401013347178525

34391161194613444932700301000475136611

925477232185450000000016642208

300003767212762983900100000632173805

562151556268170093415881208934539717313104510543531288563

جدول (  28 )

Number of teaching staff in Vocational  industrial schools by , certification, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

 Table (28)

Missan

Basrah

Total

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Babylon

Governorate

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة في المدارس المھنیة الصناعیة حسب الشھادة والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي ( 2016/2015)

B
ag

hd
ad

SecondaryDiplomaBachelorHigh Diploma

كركـــــــوك

أخرى

دیـــــــــالى

النجـــــــف

الدیوانیــــــة

بغداد

بابـــــــــل

كربــــــــالء

المجمــــــوع

المثنـــــــى

واســــــــط

ذي قــــــــار

میســـــــان

البصـــــــرة

صالح الــــدین

B.educationalOther

دكتوراهماجستیردبلوم عاليبكالوریوس عامدبلوم عاماعدادیة

المحافظة 

المجموع الكلي

Total

دبلوم تعلیمي

D.educational

بكالوریوس تعلیمي

MasterDoctor
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المجموع  الكلي

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

160163533894471412183625400036386449
1311421930848717117792269101296189485
1321524226221161382260171431202520336856

1411532154715122737897103200000294346640AL-Rusafa/1الرصافة/1
1411533841161171332113111224101322291613AL-Rusafa/2الرصافة/2
3035382231531324370004358101AL-Rusafa/3الرصافة/3
10111201434871792663787124011154282436AL-Karkh/1الكــرخ/1
9211195241231012247487161000225195420AL-Karkh/2الكــرخ/2
415122146682148435194000125136261AL-Karkh/3الكــرخ/3

90923225154140294200130330202388272660
707200201445920322644270101398103501
61717219159106265165100265314350210560
5051201274411151423717900023378311
3038082953464127600010417121
9110223251338421718390273000347178525
7310206261955925425068318303475136611
60616016601373842911300016642208

12012323351939929239371464202632173805
160141743717744821501692384227391343408215217543531288563

Number of teaching staff in Vocational  industrial schools by , function title, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Table (29)جدول ( 29 )

Al-muthanna

 عدد أعضاء الھیئة التدریسیة في المدارس المھنیة الصناعیة حسب العنوان الوظیفي والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

الدیوانیــــــة

مجموع

Basrah

Governorate

B
ag

hd
ad

Wasit

Total

Babylon
Kerbela

Najaf
Qadysia

Thi-Qar
Missan

مجموعاناث

بابـــــــــل

كركـــــــوك
صالح الــــدین

بغداد

مجموعاناثاناث

البصـــــــرة

المثنـــــــى

دیـــــــــالى

مجموعاناث

كربــــــــالء
النجـــــــف

المجمــــــوع

معاونمدیر

ذكور

واســــــــط
ذي قــــــــار
میســـــــان

ذكور
المحافظة 

 المدارس المھنیة الصناعیة

ذكوراناثاناث

مرشد مدرس

مجموع ذكور

معلم مھني
Total

ذكورذكور

TeacherAdvisor

Industrial school

مجموع

ManagerAssistantsecondary teacher
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أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

26015787218710601013110

11012128110011153920012000
35122722172111272420933022100

101113301117411016204036011000AL-Rusafa/1الرصافة / 1
123171491731611223112010000AL-Rusafa/2الرصافة / 2
11242121241500000000AL-Rusafa/3الرصافة / 3
71051852200521101225220000AL-Karkh/1الكــرخ / 1
2561291312007581215000000AL-Karkh/2الكــرخ / 2
722557115861001010000AL-Karkh/3الكرخ / 3

198171241021171181712003000
126191176102688400005000
139217115311288600016001

67115104101167421000000
11704100405000003000
472429107321659210004000

1081591394020450920121000
1016342101226110000000

82352026112029918704000010
217942602171671703010228164219184193031230221

Table(30)جدول (30 )

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في المدارس المھنیة الصناعیة حسب االختصاص والجنس والمحافظة  في المدارس الصناعیة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي( 2016/2015)

Totalالمجمــــــوع
Basrahالبصـــــــرة
Missanمیســـــــان
Thi-Qarذي قـــــــــار
Wasitواســـــــــط
Al-muthannaالمثنـــــــى
Qadysiaالدیوانیــــــة
Najafالنجـــــــف
Kerbelaكربــــــــالء
Babylonبابــــــــــل

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Dyalaدیـــــــــالى
Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدین

Isalmic educationArabic languageEnglish languageKurdish languageMathematicsPhysicsChemistrybiologyHistoryGeography

الجغرافیةالتاریخعلوم الحیاةالكیمیاءالفیزیاء

Governorate

Number of teaching staff in Vocational  industrial schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

المحافظة

الریاضیاتاللغة الكردیةاللغة االنكلیزیةاللغة العربیةالتربیة االسالمیة
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

008110123100031221000

00811011100000111000
002342043100021011101

001419525000130021200AL-Rusafa/1الرصافة / 1
001316011000011121100AL-Rusafa/2الرصافة / 2
00200121000000000000AL-Rusafa/3الرصافة / 3
00530602220022002200AL-Karkh/1الكــرخ / 1
00220100010000100001AL-Karkh/2الكــرخ / 2
00002012000011120211AL-Karkh/3الكرخ / 3

001503000110103010110
00100020000002001010
001220020000030210100
00410000000000000000
00201010000000100000
001313053000020401000
001000031000010001000
001100010000000001000
002100032000010110000
001641728134024640219111413111033

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في المدارس المھنیة الصناعیة حسب االختصاص والجنس والمحافظة  في المدارس الصناعیة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي( 2016/2015)
Number of teaching staff in Vocational  industrial schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Con.Table(30)تابع جدول (30 )

Totalالمجمــــــوع
Basrahالبصـــــــرة
Missanمیســـــــان

Thi-Qarذي قـــــــــار
Wasitواســـــــــط
Al-muthannaالمثنـــــــى
Qadysiaالدیوانیــــــة
Najafالنجـــــــف
Kerbelaكربــــــــالء
Babylonبابــــــــــل

بغداد
B

ag
hd

ad

Dyalaدیـــــــــالى
Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدین

SportArtAgricultureVegetarian 
productForest

صناعات غذائیة والبانمحاصیل حقلیةالبستنة

Governorate

Animalistic 
productGardeningField cropsDairy products

انتاج حیوانيالغاباتانتاج نباتيزراعة عامةالتربیة الفنیةالتربیة الریاضیة

المحافظة

االجتماع

Sociology
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

1100000084165554715031500

01000000854642729000234500
000002109981733885230122700

21000000496981217317681210AL-Rusafa/1الرصافة / 1
020000016879463823100182230AL-Rusafa/2الرصافة / 2
000000007113510360000AL-Rusafa/3الرصافة / 3
0020003029501910820042020AL-Karkh/1الكــرخ / 1
0000030042534037329003010AL-Karkh/2الكــرخ / 2
000000002327252781106600AL-Karkh/3الكرخ / 3

0210010010988101413280081500
0100000091378991802026400
20211000515655112900015610
0000000050214292610012300
000000023827120000000
1000000039327323447209700
00100000913076233600022800
000000003911337164004300
1200101013133901830000841340
7106126511110748897321483393312285196120

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في المدارس المھنیة الصناعیة حسب االختصاص والجنس والمحافظة  في المدارس الصناعیة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي( 2016/2015)
Number of teaching staff in Vocational  industrial schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Con.Table(30)تابع جدول (30 )

Totalالمجمــــــوع
Basrahالبصـــــــرة

Missan میســـــــان
Thi-Qarذي قـــــــــار

Wasit واســـــــــط
Al-muthannaالمثنـــــــى
Qadysiaالدیوانیــــــة
Najafالنجـــــــف
Kerbelaكربــــــــالء
Babylonبابــــــــــل

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Dyalaدیـــــــــالى
Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدین

Agriculture AdvicePest controlVeterinaryElectricityMechanic Soil

السباكةرادیو وتلفزیونالمعاملالسیارات

Governorate

CarsFactoriesRadio & TvFoundry

میكانیك (خراطة وبرادة)الكھرباءالبیطرة العامةمقاومة االفاتاقتصاد وارشاد زراعيالتربة

المحافظة
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
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ale

Fem
ale 
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ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

2010000000110003

7000000000300000
13100010000030021

4266520000120000AL-Rusafa/1الرصافة / 1
1010001000360012AL-Rusafa/2الرصافة / 2
0000000000020000AL-Rusafa/3الرصافة / 3
3021001001350000AL-Karkh/1الكــرخ / 1
2005030000550000AL-Karkh/2الكــرخ / 2
0084100001010000AL-Karkh/3الكرخ / 3

502800000010120001
17000001000710010

50000000001330000
18021000000000000

1000000000000000
18100107200631002
13510000000350030

0000000000110000
50000000001650033

1149232576102027255101012

تابع جدول (30 )

Number of teaching staff in Vocational  industrial schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في المدارس المھنیة الصناعیة حسب االختصاص والجنس والمحافظة  في المدارس الصناعیة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي( 2016/2015)

Totalالمجمــــــوع
Basrahالبصـــــــرة
Missanمیســـــــان
Thi-Qarذي قـــــــــار
Wasitواســـــــــط
Al-muthannaالمثنـــــــى
Qadysiaالدیوانیــــــة
Najafالنجـــــــف
Kerbelaكربــــــــالء
Babylonبابــــــــــل

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Dyalaدیـــــــــالى
Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدین

WeavingPrintingSanitationGlass industryBuilding Trade

بتروكیمیاویةالنماذج

Governorate

SymbolsPetrochemical

البناءصناعة الزجاجتاسیسات صحیةالطباعةالنسیجالنجارة

المحافظة

Con.Table(30)
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
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M
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M
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Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

00601021004531000000

201321200011200000000
402691010100013000000

211165674413501000001AL-Rusafa/1الرصافة / 1
311231210101200000000AL-Rusafa/2الرصافة / 2
00200000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة / 3
30220000221200000000AL-Karkh/1الكــرخ / 1
20351000111000000000AL-Karkh/2الكــرخ / 2
10240301302000000000AL-Karkh/3الكرخ / 3

011571000000100000000
1301220310000100000000

22600700573502002000
10521010101010000000
101110000000000000000
30212001010001000000
005190000001000000000
21334010000000000000
004320000010100000000

3962255818231471814182458002001

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في المدارس المھنیة الصناعیة حسب االختصاص والجنس والمحافظة  في المدارس الصناعیة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي( 2016/2015)
Number of teaching staff in Vocational  industrial schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

تابع جدول (30 )

Total
Basrah

المجمــــــوع

Thi-Qarذي قـــــــــار

البصـــــــرة
Missanمیســـــــان

Wasitواســـــــــط
Al-muthannaالمثنـــــــى
Qadysiaالدیوانیــــــة
Najafالنجـــــــف
Kerbelaكربــــــــالء
Babylonبابــــــــــل

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Dyalaدیـــــــــالى
Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدین

AccountingAdministrationStatistic EconomySecretary Commercial 
science

تعاونیات زراعیةادارة المزارع

Governorate

Farm 
administrative

Agricultural 
cooperatives

السكرتاریةاالقتصاداالحصاءادارةمحاسبةالعلوم التجاریة

المحافظة

المعادنمكننة زراعیة

Agricultural 
MechanizationMetal

Con.Table(30)

62
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M
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Fem
ale

M
ale

24410000002100000011336386449

0227520000914000000127296189485
125103201012224000000222520336856

041534000013270000002628294346640AL-Rusafa/1الرصافة / 1
001400000029200000001522322291613AL-Rusafa/2الرصافة / 2
00020000003300000010114358101AL-Rusafa/3الرصافة / 3
31513000002624000000940154282436AL-Karkh/1الكــرخ / 1
554500100011900000021225195420AL-Karkh/2الكــرخ / 2
120100100065000000510125136261AL-Karkh/3الكرخ / 3

10223100003900000047388272660
0061101000154000000143398103501
002900110031260000003132350210560
000110000014120000005023378311
0011100000100000007410417121
005940000011140000002018347178525
2011301000146000000257475136611
0010000000530000004016642208
126923000024120000004513632173805

1622468126125203219213000000247228543531288563

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في المدارس المھنیة الصناعیة حسب االختصاص والجنس والمحافظة  في المدارس الصناعیة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي( 2016/2015)
Number of teaching staff in Vocational  industrial schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

تابع جدول (30 )

Totalالمجمــــــوع
Basrahالبصـــــــرة

Missan
Thi-Qarذي قـــــــــار
میســـــــان

Wasitواســـــــــط
Al-muthannaالمثنـــــــى
Qadysiaالدیوانیــــــة
Najafالنجـــــــف
Kerbelaكربــــــــالء
Babylonبابــــــــــل

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Dyalaدیـــــــــالى
Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدین

otherTotal LawHome 
economyComputer

Cost 
Accountan

t

Syriac 
languageTurkoman Psychology

المجموعاخرىاللغة التركمانیة

Governorate

اللغة السریانیةمحاسب كلفةحاسوباقتصاد منزليالقانونعلم نفس

المحافظة

رسم ھندسيھندسة كیمیاویة

Chemical 
engineeringGeometrical

Con.Table(30)
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مجموعمختلطإناثذكورمجموعمختلطإناثذكورمجموعمختلطإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور

MaleFemal
e

MixedTotalMaleFemaleMixedTotalMaleFemaleMixedTotalMaleFemaleMixedTotal

30113236113835013610123106

34113635103634113610332108

505257495256484254147146167

39104041204341204312150126AL-Rusafa/1الرصافة/1

475052485053465051141150156AL-Rusafa/2الرصافة/2

100010110011110011320032AL-Rusafa/3الرصافة/3

261027261027281029803083AL-Karkh/1الكــرخ/1

241025300030291030832085AL-Karkh/2الكــرخ/2

190019210021200020600060AL-Karkh/3الكــرخ/3

34203635203734103510350108

261027281029231024773080

201021201021201021603063

1725241623211423194761164

120113110112100010330235

33403731503629403393130106

3412046346040325037100230123

1200121300139009340034

55005557005755005516700167

5223710569542327581518287553158297241703Total

Babylon

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Basrah

Thi-Qar

Missan

Governorate

عدد الشعب في المدارس المھنیة الصناعیة حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Second gradeThird gradeTotal
المجموع الكلي الصف الثالث الصف االول

First grade

 Table (31)

المجمــــــوع

بابـــــــــل

كربــــــــالء

النجـــــــف

الدیوانیــــــة

المثنـــــــى

میســـــــان

Dyala

البصـــــــرة

ذي قــــــــار

Salah-Aldeen

Kirkuk

دیـــــــــالى

Number of grades in Vocational  industrial schools by , grade sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

جدول ( 31)

داد
بغ

B
ag

hd
ad

المحافظة 

واســــــــط

صالح الــــدین

كركـــــــوك

الصف الثاني

Wasit
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المجموع الكلي 
لألبنیة

 Total of
builds

لجھات تابعة للتربیة
مستاجرةأخرى

For 
Education

For 
othersRentedOne 

school
Two 

schools
Three 

schoolsSuitableDisrepairNot 
goodschoolNon-

schoolBricksClayIron 
structures

Build 
readyCaravanOthers

6508303626590020011
1100650560110110000011
1300670373130130000013

9301110660111100020012AL-Rusafa/1الرصافة/1
810810270819000009AL-Rusafa/2الرصافة/2
300120210302001003AL-Rusafa/3الرصافة/3
100091055010070030010AL-Karkh/1الكــرخ/1
1100110029011090020011AL-Karkh/2الكــرخ/2
410500122505000005AL-Karkh/3الكــرخ/3

600420240515001006
600420150515001006
600420141606000006
500230230505000005
300210210301002003
810810270729000009
500221122505000005
500320032505000005

1100920443101110000011
13011010337144821512912127001400141

Number of school buildings and  libraries in vocational industrial schools by governorate (morning and evening) for 2015/2016

Table (32)جدول ( 32 )

عدد االبنیة المدرسیة وعدد المكتبات في المدارس المھنیة الصناعیة حسب المحافظة ( الصباحي والمسائي) للعام الدراسي ( 2016/2015)

Missanمیســـان

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Kerbelaكربــــالء

Totalالمجمـــــوع

Al-muthannaالمثنـــــى
Wasitواســـط
Thi-Qarذي قـــار

Basrahالبصــرة

Babylonبابـــــل

Najafالنجــــف
Qadysiaالدیوانیــة

Salah-Aldeenصالح الـدین
Kirkukكركـــوك
Dyalaدیـــــالى

أخرىكرفانبناء جاھز

حة
بحاجة الى صال

ترمیم

حة
صال

ر 
غی

مدرسي

Governorate

Builds by ownersUsed BuildsNo.of Builds
No.of builds 

by type of 
Building

No. of builds by materials

حكومیة
مدرسة 
واحدة

طین او 
ھیاكل حدیدیةصریفة

عدد األبنیة حسب 
عدد األبنیة حسب مادة البناءنوع البناء

ان
ست

در
م

ثالث مدارس

المحافظة

عدد األبنیة حسب الحالة العمرانیةعدد األبنیة التي تشغلھاعدد األبنیة حسب العائدیة

غیر 
مدرسي

طابوق أو 
حجر
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عدد االبنیة التي 
یصلھا الماء 

الصالح للشرب

عدد االبنیة 
المزودة بخدمة 

المجاري

عدد االبنیة التي 
تحتوي على سیاج

Build 
received 

pure water

Builds 
have 

sanitation 
service

Builds have 
school wall

عدد الكتبعدد المكتبات24صف18صف12صف9صف6صفثالث طوابقطابقینطابق واحد

1 Floor 2 Floors 3 Floors6Classes9Classes12Class
es

19Classes24ClassesLibrariesNo. of books

10710452425002345

11111128100731103607
13131010301142582225

1212121101031264543AL-Rusafa/1الرصافة/1
9893601170031058AL-Rusafa/2الرصافة/2
3330300010200AL-Rusafa/3الرصافة/3
101010280013061267AL-Karkh/1الكــرخ/1
111111740002542393AL-Karkh/2الكــرخ/2
555140002301150AL-Karkh/3الكــرخ/3

6662311012261976
6664200131151933
666141003303718
5551311021151595
3332010111031245
9994410034261639
555221221006441
5552300221000
96111912126051613

13813113749811112155034307019748

Con.Table (32)تابع جدول ( 32 )

عدد االبنیة المدرسیة وعدد المكتبات في المدارس المھنیة الصناعیة حسب المحافظة ( الصباحي والمسائي) للعام الدراسي ( 2016/2015)

Number of school buildings and  libraries in vocational industrial schools by governorate (morning and evening) for (2015/2016)

Totalالمجمـــــوع

Thi-Qarذي قـــار
Missanمیســـان
Basrahالبصــرة

Qadysiaالدیوانیــة
Al-muthannaالمثنـــــى
Wasitواســـط

Babylonبابـــــل
Kerbelaكربــــالء
Najafالنجــــف

Dyalaدیـــــالى

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Salah-Aldeenصالح الـدین

Kirkukكركـــوك

المحافظة

المكتبات المدرسیةحجم المدرسةعدد طوابق االبنیة

Governorate
Number of building floorsSchool sizeLibraries
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مجموعريفحضرمجموعضيفاصليةمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور
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00001501531031000000000

10018086606619524101011

0000000000000000000

0000000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

00111321536339191231101101AL-Rusafa/2الرصافة/2

0000000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

0000000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1 

0000000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2 

0000000000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

2002590591770177602282202202

000040040116011631839000000

00002902968068000000000

00114945315721178311041101101

00004504577077000000000

0000130132202215520000000

10011701756056301343101011

0000000000000000000

0000000000000000000

402628862948062483020575280606426

مالحظة / ال توجد دراسة مسائية في المدارس المهنية الزراعية                                                                                                            

النجــــــف

Basrah

Total

B
a

g
h

d
a

d

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Missan

Kerbela

كـركـــــوك

ديـــــــالى

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Babylon

Governorate المحافظة 

 Number of schools ,  accepted and existing students ,teaching staff and the independence of  agricultural schools by sex and governorate  for  (2015/2016)

 عدد المدارس وعدد الطلبة المقبولين الجدد والطلبة الموجودين وأعضاء الھيئة التدريسية واستقاللية وبيئة المدرسة في المدارس المھنية الزراعية حسب الجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

No. of schools 
No. of acceptable 

students
No.of existing studentsSchool environment

Table(33)جدول (33)

المجمــــــوع

ميســـــــان

البصـــــــرة

واســــــــط

ذي قــــــــار

اد
غد
ب

المثنـــــــى

بابــــــــل

الديـوانيـــــة

كربـــــــالء

Note/ Evening school in agricultural schools Not found.

School 
independence

صـالح الـديـن

Number of teaching 
staff

بيئة المدرسة استقاللية المدرسة عدد أعضاء الھيئة التدريسيةعدد الطلبة المقبولين الجدد عدد الطلبة الموجودينعدد المدارس
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مجموعمختلطإناثذكورمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور
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F
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T
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F
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F
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T
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M
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F
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T
o
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M
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F
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M
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T
o
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000015015808808310310003003

100111011160163903966066195244004

00000000000000000000000

00000000000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

00111621812113808363391912311023AL-Rusafa/2الرصافة/2

00000000000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

00000000000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1

00000000000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2

00000000000000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

20026106155055610611770177602282110011

00004604640040300301160116318393003

0000330332402411011680680004004

00115646039145362365157211783110415038

00004504532032000770770002002

00001301300090922022155203003

1001170171701722022560563013433003

00000000000000000000000

00000000000000000000000

402631363192431525825032538062483020575280390544

Missan

Basrah

Total

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Babylon

Governorate

B
ag

h
d

ad

No of schoolsFirst gradeSecond gradeThird gradeTotalNo of gradees

المجموعالصف الثالث الصف االول

عدد المدارس  وعدد الطلبة الموجودين وعدد اعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب  في المدارس المھنية الزراعية حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

Number of schools and  existing students and the number grades in the Vocational  agricultural schools by grade , sex and governorate  for  (2015/2016)

عدد المدارس

Table(34)جدول ( 34)

المجمــــــوع

ذي قــــــــار

ميســــــــان

المثنـــــــى

واســــــــط

Number of 
teaching staff

الديوانيــــــة

بابــــــــل

كربــــــــالء

اد
غد
ب

عدد الطلبة الموجودين حسب الصف
عدد أعضاء الھيئة 

التدريسية
عدد الشعب

المحافظة

النجـــــــف

البصـــــــرة

كركـــــــوك

ديـــــــــالى

صالح الـــــدين

الصف الثاني

 69



Total

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0010004010015015

0000100070808

0000000000000

0000000000000AL-Rusafa/1الرصافة / 1

116031102013215AL-Rusafa/2الرصافة / 2

0000000000000AL-Rusafa/3الرصافة / 3

0000000000000AL-Karkh/1الكــرخ / 1

0000000000000AL-Karkh/2الكــرخ / 2

0000000000000AL-Karkh/3الكرخ / 3

50908011026059059

10609010014040040

1010090603029029

160701021224049453

4080150909045045

002060401013013

003050702017017

0000000000000

0000000000000

2815206636427802886294

Number of   new students  in the Vocational  agricultural schools by age , sex and governorate  for  (2015/2016)

Missan

Basrah

Total

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Salah-Aldeen

Kirkuk

Babylon

Dyala

B
a

g
h

d
a

d

Governorate

عدد الطلبة المقبولين الجدد في المدارس المھنية الزراعية حسب العمر والجنس والمحافظة  للعام الدراسي (2016/2015 )

15 years

المحافظة 
إناثذكور ذكورإناث إناث

19 years

عمر 19 سنة

المجمــــــوع

المثنـــــــى

واســـــــــط

ميســـــــان

البصـــــــرة

ذي قـــــــــار

المجموع

مجموعذكور ذكور إناث

بابــــــــــل

صالح الدين

النجــــــف

الديوانيـة

إناث

كربــــالء

17 years 16 years

كركوك 

ديـــــــــالى

اد
غد
ب

Table (35)جدول ( 35 )  

ذكور

عمر 18 سنةعمر 17 سنة عمر 16 سنةعمر 15 سنة

إناثذكور

18 years
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مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000000000000

0010004010015015

0000100010011011

0000000000000

Governorate المحافظة 

(الصف االول) 

18 years

Number of   existing students  in the Vocational  agricultural schools by age , sex and governorate  for  (2015/2016)

 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية الزراعية  حسب العمر  والصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي ( 2016/2015 )

First grade

19 years

B
ag

h
d

ad

المجموععمر 19 سنة

ديـــالى

كركـوك

نينـــوى

صالح الدين

عمر 18 سنة

بغداد

عمر 17 سنةعمر 16 سنةعمر 15 سنة

15 years16 years17 years

Nineveh

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Table(36)

Total

جدول (36 )

0000000000000Rusafa/1الرصافة / 1

116051103016218Rusafa/2الرصافة / 2

0000000000000Rusafa/3الرصافة / 3

0000000000000Karkh/1الكــرخ / 1

0000000000000Karkh/2الكــرخ / 2

0000000000000Karkh/3الكرخ / 3

0000000000000

50909011027061061

10609010020046046

1010090607033033

1607010212211056460

4080150909045045

002060401013013

003050702017017

0000000000000

0000000000000

28152069364210003136319

المثنـــــــى

B
ag

h
d

ad

واســـــــــط

ميســـــــان

ذي قـــــــــار

البصـــــــرة

المجمــــــوع

الديوانية

النجــــــف

االنبـــــــار

بغداد

كربــــالء

Babylonبابــــــــــل

Kerbela

Basrah

Total

Thi-Qar

Al-Anbar

Al-muthanna

Wasit

Missan

Najaf

Qadysia
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تابع جدول (  36 )

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000000000000

0000000080808

001000609016016

0000000000000

0000000000000AL-Rusafa/1الرصافة /1

203120203012113AL-Rusafa/2الرصافة /2

0000000000000AL-Rusafa/3الرصافة /3

0000000000000AL-Karkh/1الكــرخ /1

0000000000000AL-Karkh/2الكــرخ /2

0000000000000AL-Karkh/3الكــرخ /3

0000000000000

601101002008055055

20406014014040040

2040301005024024

4060141141310391453

4030607012032032

0000000000000

000020609017017

0000000000000

0000000000000

200321431791369024315258

B
ag

h
d

ad

صـالح الـديـن

ديـــــــــالى

كـركــوك

Second grade

20 yearsTotal

Con.table(36)

16 years17 years18 years19 years

المجموععمر 19 سنةعمر 18 سنةعمر 17 سنةعمر 16 سنة عمر 20  سنة
المحافظة 

(الصف الثاني)

المجمــــــوع

البصـــــــرة

الــديـوانيـة

النجــــــف

واســــــــط

المثنـــــــى

ميســـــــان

ذي قــــــــار

االنبـــــــار

بغداد

كربـــــالء

بابــــــــــل

نينــــــــوى

Kerbela

Najaf

Kirkuk

Dyala

Governorate

Al-Anbar

Number of   existing students  in the Vocational  agricultural schools by age , sex and governorate  for  (2015/2016)

 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية الزراعية  حسب العمر  والصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي ( 2016/2015 )

Wasit

Thi-Qar

Missan

Basrah

Qadysia

Al-muthanna

Total

Babylon

Nineveh

Salah-Aldeen
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تابع جدول (  36 )

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000000080808

0010406028039039

0000000000000

0000000000000AL-Rusafa/1الرصافة /1 

0040102010808AL-Rusafa/2الرصافة /2

0000000000000AL-Rusafa/3الرصافة /3

0000000000000AL-Karkh/1الكــرخ /1

0000000000000AL-Karkh/2الكــرخ /2

0000000000000AL-Karkh/3الكــرخ /3

5011012022011061061

1030608012030030

103030202011011

7014221020162365

0000000000000

0000405000909

002050609022022

0000000000000

0000000000000

1403825607117102503253

Governorateالمحافظة 

Total

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Missan

Basrah

Con.table(36)

Babylon

Kerbela

Najaf

B
ag

h
d

ad

Third grade

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

17 years18 years

كربــــالء

المجمــــــوع

ذي قـــــــــار

ميســـــــان

البصـــــــرة

المثنـــــــى

واســـــــــط

النجــــــف

الــديـوانيـة

بابــــــــــل

عمر 21 سنة

داد
بغ

صـالح الـديـن

كـركــوك

عمر 17 سنة

ديـــــــــالى

المجموع عمر 20 سنةعمر 19 سنةعمر 18 سنة

20 years21 yearsTotal 19 years

(الصف الثالث)

 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية الزراعية  حسب العمر  والصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي ( 2016/2015 )

Number of   existing students  in the Vocational  agricultural schools by age , sex and governorate  for  (2015/2016)

73



تابع جدول (  36 )

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

00100040100808031031

0000201020015028066066

00000000000000000

00000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

1180827060501036339AL-Rusafa/2الرصافة/2

00000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

00000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1 

00000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2 

00000000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

501502503205903001101770177

10801401904002201201160116

10120140120200702068068

16011023240546132110015721178

401201801501601200077077

0020604050500022022

0030501101301509056056

00000000000000000

00000000000000000

2817201154145523513140171080624830

Con.table(36)

Governorateالمحافظات

(المجموع الكلي) 

Total

16 years

عمر 16 سنة

Total 15 years

عمر 17 سنة

Missan

Basrah

Total

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

إناث

Babylon

17 years18 years

B
a

g
h

d
a

d

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

إناث إناث إناث

عمر 20 سنةعمر 19 سنةعمر 18 سنة

19 years

مجموع

المجموع

إناث إناث ذكور

كربـــــــالء

عمر 15 سنة

21 years

عمر 21 سنة

ذكورذكور ذكورإناثذكور

20 years

النجــــــف

ذكور ذكور ذكور

بابــــــــل

داد
بغ

ديــــــــالى

كـركـــــوك

صـالح الـديـن

 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية الزراعية  حسب العمر  والصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي ( 2016/2015 )

Number of   existing students  in the Vocational  agricultural schools by age , sex and governorate  for  (2015/2016)

المجمــــــوع

البصـــــــرة

واســــــــط

المثنـــــــى

ميســــــــان

ذي قـــــــار

إناث

الديـوانيـــــة
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

2812900000028129عمر 15 سنة 

520522002000072072عمر 16 سنة 

6937232133140141154119عمر 17 سنة

6426643144382401455150عمر  18 سنة

10001007913925605623513248عمر 19 سنة

00069069711721401141عمر 20 سنة

0000007107171071عمر 21 سنة

313631924315258250325380624830المجمـوع

15 Years

عدد الطلبة الموجودین  في المدارس المھنیة الزراعیة حسب العمر والصف والجنس للعام الدراسي ( 2016/2015) )

First gradeSecond gradeThird gradeTotalAge العمــر

الصف االول

Number of   existing students  in the Vocational  agricultural schools by age , sex and grade  for  (2015/2016)

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثاني

Table (37)جدول (37)

Total

16 Years

17 Years

18 Years

19 Years

20 Years

21 Years
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000

101000000101

000000000000

000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

000000101101AL-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1 

000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2 

000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

6063032802837037

101000404505

505000000505

11230390913114

000000000000

000000000000

000000202202

000000000000

000000000000

141156064404464165Total

Qadysia

Al-muthanna

Thi-Qar

Wasit

Missan

Basrah

عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية الزراعية حسب اسباب الرسوب والصف والجنس والمحافظة  للعام الدراسي  (2015/2014)

الصف األول

Salah-Aldeen صـالح الـديـن

المجموع الكلي

Number of failing students in Vocational  agricultural schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate  for  (2012/2013)

Governorateالمحافظة 
First gradeSecond gradeThird gradeTotal

الصف الثالثالصف الثاني

الفشل في االمتحان

Failure in exam

الديـوانيـــــة

المثنـــــــى

النجــــــف

ميســــــــان

المجمــــــوع

واســــــــط

ذي قـــــــار

Babylon

Kerbela

Najaf

بغداد

البصـــــــرة

كربـــــــالء

كـركـــــوك

ديــــــــالى

بابــــــــل

Table (38)جدول (38)

Kirkuk

B
ag

h
d

ad

Dyala
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000

000000303303

000000000000

000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

000101000101AL-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1 

000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2 

000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

404202000606

1401450500019019

303404101808

80800020210010

202000000202

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

310311201260649049

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

واســــــــط

Total

الديـوانيـــــة

المثنـــــــى

النجــــــف

ميســــــــان

البصـــــــرة

المجمــــــوع

ذي قـــــــار

صـالح الـديـن

كـركـــــوك

Third grade

كربـــــــالء

بابــــــــل

Second grade

ديــــــــالى

بغداد

المجموع الكليالصف األول الصف الثالث الصف الثاني

المحافظة 

cross absence

First grade

Babylon

B
ag

h
d

ad

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Missan

Total

Basrah

Con. Table (38)

 تجاوز أيام الغياب

عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية الزراعية حسب  تجاوز أيام الغياب والصف والجنس والمحافظة  للعام الدراسي  (2015/2014)

Number of failing students in Vocational  agricultural schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate  for  (2012/2013)

Governorate

تابع جدول ( 38 )
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

000000101101AL-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1 

000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2 

000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000101101

ميســــــــان

الصف الثالث الصف الثانيالصف األول

ذي قـــــــار

البصـــــــرة

المجمــــــوع

واســــــــط

بابــــــــل

كربـــــــالء

First grade

كـركـــــوك

المثنـــــــى

ديــــــــالى

بغداد

الديـوانيـــــة

صـالح الـديـن

Second grade

تابع جدول ( 38 )

النجــــــف

المجموع الكلي

Kerbela

Con. Table (38)

Number of failing students in Vocational  agricultural schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate  for  (2012/2013)

عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية الزراعية حسب أسباب أخرى والصف والجنس والمحافظة  للعام الدراسي  (2015/2014)

Total

Najaf

B
ag

h
d

ad

Wasit

Thi-Qar

Third grade

Missan

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Governorateالمحافظة 

أسباب أخرى

Other reasons

Al-muthanna

Qadysia

Basrah

Total

Babylon
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000

101000303404

000000000000

000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

000101202303AL-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1 

000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2 

000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

100105052802843043

1501550540424024

80840410113013

91103031101123124

202000000202

000000000000

000000202202

000000000000

000000000000

4514618018510511141115Total

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Missan

Salah-Aldeen

Basrah

بابــــــــل

كربـــــــالء

Wasit

Thi-Qar

Kirkuk

Dyala

Babylon

B
ag

h
d

ad

First gradeSecond gradeThird grade

الصف الثالثالصف األول
المحافظة 

تابع جدول ( 38 )

المجمــــــوع

النجــــــف

الديـوانيـــــة

المثنـــــــى

واســــــــط

ذي قـــــــار

ميســــــــان

المجموع الكلي

البصـــــــرة

صـالح الـديـن

كـركـــــوك

ديــــــــالى

بغداد

الصف الثاني
Governorate

 جميع االسباب
All reasons

عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية الزراعية حسب جميع االسباب والصف والجنس والمحافظة  للعام الدراسي  (2015/2014)

Number of failing students in Vocational  agricultural schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate  for  (2012/2013)

Total

Con.table (38)
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000303101404

505000202707

000000000000

000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

111128081801837138AL-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1 

000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2 

000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

40450530312012

80810140413013

000000101101

000000303303

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

28129170173203277178

B
a

g
h

d
a

d

Salah-Aldeen

الصف األول

صـالح الـديـن

Kirkuk

Dyala ديــــــــالى

بغداد

Second grade

كـركـــــوك

First grade
المحافظة 

الصف الثاني

Number of leaving students in Vocational  agricultural schools by  , grade, sex, and governorate  for  (2014/2015)

المجموع الكليالصف الثالث

المجمــــــوع

المثنـــــــى

واســــــــط

ذي قـــــــار

ميســــــــان

بابــــــــل

البصـــــــرة

الديـوانيـــــة

كربـــــــالء

 عدد الطلبة التاركين في المدارس المھنية الزراعية حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

Third gradeTotal

Total

Governorate

Babylon

Kerbela

Najaf

Table (39)جدول (39)

Wasit

Thi-Qar

Missan

Basrah

النجــــــف

Qadysia

Al-muthanna
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MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

00050570712012

10010370373003077077

000000000000

000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

111128081801837138AL-Rusafa/2الرصافة/2 

0000003713837138AL-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000AL-Karkh/1الكـرخ/1

000000000000AL-Karkh/2الكـرخ/2 

000000000000AL-Karkh/3الكـرخ/3

4104154054630631580158

28028240244004092092

24024100102002054054

4825052355520521525157

3203200000032032

0008081801826026

17017180181801853053

000000000000

000000000000

2113214216321930313047307737

Table (40)جدول (40)

Kirkuk

Dyala

ذكور

عدد الطلبة الناجحين في المدارس المھنية الزراعية حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2015/2014)

إناثذكورمجموعإناث

المجموع الكلي

مجموع

Kerbela

الصف الثاني

Total

Salah-Aldeen

Governorate
First gradeSecond gradeThird grade

مجموع

الصف األول

مجموعإناثذكور

صالح الدين

كركــوك

ديـــــالى

إناث

بغداد

كربــــالء

ذكور

Babylonبابـــــل

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

النجــــف

Qadysia

Total

Missan

Basrah

المثنــــى

الديـوانيــة

B
a

g
h

d
a

d

Number of succeeded students in Vocational  agricultural schools by , grade, sex, and governorate  for  (2014/2015)

المحافظة 

المجمـــوع

واســـــط

ذي قــــار

ميســـــان

البصـــــرة

الصف الثالث

Najaf
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مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

T
o

tal

000000000000000000000

100040124210000000019524

000000000000000000000

000000000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

1000331292000100000191231AL-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1 

000000000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2 

000000000000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

903021201325800100000602282

500044184000040000031839

000000000000000000000

1000312087100000000311041

000000000000000000000

30204014510000000015520

0000835216800100000301343

000000000000000000000

000000000000000000000

200502812884457190070000020575280

Missan

Basrah

Total

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Babylon

المجموع الكلي ماجستيردبلوم عالي

Total

أخرىبكالوريوس عامدبلوم تعليمي 

High DiplomaOther B.educational

دكتوراه

النجــــــف

الديـوانيـــــة

كـركـــــوك

ديــــــــالى

Doctor

دبلوم عام

Diploma

بكالوريوس تعليمي

بغداد

اعدادية

المجمــــــوع

صـالح الـديـن

البصـــــــرة

المثنـــــــى

المحافظة 

واســــــــط

ذي قـــــــار

ميســــــــان

بابــــــــل

كربـــــــالء

Table (41)جدول ( 41 )

Governorate

Secondary

B
ag

h
d

ad

عدد أعضاء الھيئة التدريسية في المدارس المھنية الزراعية حسب الشھادة والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015) 

Number of teaching staff in Vocational  agricultural schools by , certification, sex, and governorate  for  (2015/2016)

D.educationalBachelorMaster
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

M
a

le

F
e

m
a

le

T
o

ta
l

M
a

le

F
e

m
a

le

T
o

ta
l

M
a

le

F
e

m
a

le

T
o

ta
l

M
a

le

F
e

m
a

le

T
o

ta
l

M
a

le

F
e

m
a

le

T
o

ta
l

M
a

le

F
e

m
a

le

T
o

ta
l

000000000000000000

1013031051550500019524

000000000000000000

000000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

10120214923235000191231AL-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1 

000000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2 

000000000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

20250539216014115000602282

00000022426941300031839

000000000000000000

10120224933415000311041

000000000000000000

000101751270700015520

1013031810288311000301343

000000000000000000

000000000000000000

606160161346319749126100020575280

Wasit

Thi-Qar

Missan

Basrah

B
a

g
h

d
a

d

Number of teaching staff in Vocational  agricultural schools by , function title, sex, and governorate  for  (2015/2016)

Salah-Aldeen

مرشد

المثنـــــــى

صـالح الـديـن

Total

Al-muthanna

Kirkuk

Dyala

 عدد أعضاء الھيئة التدريسية في المدارس المھنية الزراعية حسب العنوان الوظيفي والجنس والمحافظة للعام الدراسي  (2016/2015 )

Governorate

Kerbela

Najaf

Qadysia

Babylon

Teacher

المجمــــــوع

كـركـــــوك

ديــــــــالى

بابــــــــل

كربـــــــالء

ميســــــــان

واســــــــط

ذي قـــــــار

البصـــــــرة

المحافظة 

مدرس معاون مدير

النجــــــف

الديـوانيـــــة

Advisor

Table (42)جدول ( 42 )

بغداد

ManagerAssistantsecondary teacherTotal

المجموع الكلي معلم مھني
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أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

00000000000000000000
10100001000000000000
00000000000000000000

00000000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة / 1
11010110000000000000AL-Rusafa/2الرصافة / 2
00000000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة / 3
00000000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ / 1
00000000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ / 2
00000000000000000000AL-Karkh/3الكرخ / 3

20323110210001000000
00000000000000000000
00000000000000000000
50102100000000100000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
91535321210001100000 Totalالمجمــــــوع

Basrahالبصـــــــرة
Missanمیســـــــان

Thi-Qarذي قـــــــــار
Wasitواســـــــــط
Al-muthannaالمثنـــــــى

Qadysiaالدیوانیــــــة
Najafالنجـــــــف
Kerbelaكربــــــــالء
Babylonبابــــــــــل

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Dyalaدیـــــــــالى
Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدین

Isalmic 
education

Arabic 
language

English 
language

Kurdish 
languageMathematicsPhysics

الجغرافیةالتاریخعلوم الحیاةالكیمیاء

Governorate

ChemistrybiologyHistoryGeography

المحافظة

الفیزیاءالریاضیاتاللغة الكردیةاللغة االنكلیزیةاللغة العربیةالتربیة االسالمیة

Table (43)جدول ( 43 )

Number of teaching staff in Vocational   schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

 عدد أعضاء الھیئة التدریسیة في المدارس المھنیة كافة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015 )
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

00000000000000000000
00000000003030100011
00000000000000000000

00000000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة / 1
002000117000000000000AL-Rusafa/2الرصافة / 2
00000000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة / 3
00000000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ / 1
00000000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ / 2
00000000000000000000AL-Karkh/3الكرخ / 3

10400060200073523050
00000050100040324030
00000000000000000000
00100000000062214010
00000000000000000000
00000061000021112000
00000050400040331131
00000000000000000000
00000000000000000000
1070003387030266159141132 Totalالمجمــــــوع

Basrahالبصـــــــرة
Missanمیســـــــان

Thi-Qarذي قـــــــــار
Wasitواســـــــــط
Al-muthannaالمثنـــــــى
Qadysiaالدیوانیــــــة
Najafالنجـــــــف
Kerbelaكربــــــــالء
Babylonبابــــــــــل

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Dyalaدیـــــــــالى
Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدین

Animalistic 
productGardeningField cropsDairy products

صناعات غذائیة والبانمحاصیل حقلیةالبستنةانتاج حیوانيالغابات

Governorate

Forest

االجتماع

Sociology

انتاج نباتيزراعة عامةالتربیة الفنیةالتربیة الریاضیة

SportArtAgricultureVegetarian 
product

المحافظة

 عدد أعضاء الھیئة التدریسیة في المدارس المھنیة كافة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015 )

Number of teaching staff in Vocational   schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Con.Table (43)تابع جدول ( 43 )
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

00000000000000000000
01000011103010000000
00000000000000000000

00000000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة / 1
10000020011000000000AL-Rusafa/2الرصافة / 2
00000000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة / 3
00000000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ / 1
00000000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ / 2
00000000000000000000AL-Karkh/3الكرخ / 3

23233311000020000000
14202010000000000000
00000000000000000000
22102212000000000000
00000000000000000000
11100001000000000000
10002013000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
811639578114030000000 Totalالمجمــــــوع

Basrahالبصـــــــرة
Missan میســـــــان
Thi-Qar
Wasit

ذي قـــــــــار
واســـــــــط
Al-muthannaالمثنـــــــى
Qadysiaالدیوانیــــــة
Najafالنجـــــــف
Kerbelaكربــــــــالء
Babylonبابــــــــــل

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Dyalaدیـــــــــالى
Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدین

Agriculture AdvicePest controlVeterinaryElectricityMechanic

السباكةرادیو وتلفزیونالمعامل

Governorate

CarsFactoriesRadio & TvFoundry

السیاراتمیكانیك (خراطة وبرادة)الكھرباءالبیطرة العامةمقاومة االفاتاقتصاد وارشاد زراعي

المحافظة

التربة

Soil
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

0000000000000000
1010000000000000
0000000000000000

0000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة / 1
0000000000000000AL-Rusafa/2الرصافة / 2
0000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة / 3
0000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ / 1
0000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ / 2
0000000000000000AL-Karkh/3الكرخ / 3

0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
1010000000000000Total

Qadysia

المجمــــــوع
Basrahالبصـــــــرة
Missanمیســـــــان

Thi-Qar
Wasit واســـــــــط

ذي قـــــــــار

Al-muthanna
الدیوانیــــــة
المثنـــــــى

Najafالنجـــــــف
Kerbelaكربــــــــالء
Babylonبابــــــــــل

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Dyalaدیـــــــــالى
Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدین

WeavingPrintingSanitationGlass industryBuilding Trade

بتروكیمیاویةالنماذج

Governorate

SymbolsPetrochemical

البناءصناعة الزجاجتاسیسات صحیةالطباعةالنسیجالنجارة

المحافظة

Con.Table (43)
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

M
ale

Fem
ale 

00000000000000000000
10000000000000000000
00000000000000000000

00000000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة / 1
00000000000100000000AL-Rusafa/2الرصافة / 2
00000000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة / 3
00000000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ / 1
00000000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ / 2
00000000000000000000AL-Karkh/3الكرخ / 3

21003000000000000000
00000000000021000010
00000000000000000000
10000000001000000000
00000000000000000000
20000000000000000000
10000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
71003000001121000010 Totalالمجمــــــوع

Missan

Qadysiaالدیوانیــــــة

Basrah البصـــــــرة
میســـــــان

Thi-Qarذي قـــــــــار
Wasitواســـــــــط
Al-muthannaالمثنـــــــى

Najafالنجـــــــف
Kerbelaكربــــــــالء
Babylonبابــــــــــل

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Dyalaدیـــــــــالى
Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدین

AccountingAdministrationStatistic EconomySecretary Commercial 
science

تعاونیات زراعیةادارة المزارع

Governorate

Farm 
administrative

Agricultural 
cooperatives

السكرتاریةاالقتصاداالحصاءادارةمحاسبةالعلوم التجاریة

المحافظة

المعادنمكننة زراعیة

Agricultural 
MechanizationMetal

Con.Table (43)
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ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

00000000000000000000000
0000000000010000000019524
00000000000000000000000

00000000000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة / 1
00000000000000000000191231AL-Rusafa/2الرصافة / 2
00000000000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة / 3
00000000000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ / 1
00000000000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ / 2
00000000000000000000000AL-Karkh/3الكرخ / 3

00000000001100000000602282
0000000000000000002131839
00000000000000000000000
00000000000000000000311041
00000000000000000000000
0000000000000000000015520
00000000000000000055301343
00000000000000000000000
00000000000000000000000
0000000000120000007620575280

Missan

Totalالمجمــــــوع
Basrahالبصـــــــرة
میســـــــان

ذي قـــــــــار
Wasitواســـــــــط

Thi-Qar

Al-muthannaالمثنـــــــى
Qadysiaالدیوانیــــــة
Najafالنجـــــــف
Kerbelaكربــــــــالء
Babylonبابــــــــــل

بغداد
B

ag
hd

ad

Dyalaدیـــــــــالى
Kirkukكركوك

Salah-Aldeenصالح الدین

otherTotal LawHome 
economyComputer

Cost 
Accountan

t

Syriac 
languageTurkoman Psychology

المجموعاخرىاللغة التركمانیة

Governorate

اللغة السریانیةمحاسب كلفةحاسوباقتصاد منزليالقانونعلم نفس

المحافظة

رسم ھندسيھندسة كیمیاویة

Chemical 
engineeringGeometrical

Con.Table (43) تابع جدول ( 43 )
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جدول ( 44 )

مجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكور

MaleFemaleMixedTotalMaleFemaleMixedTotalMaleFemaleMixedTotalMaleFemaleMixedTotal

1001100110013003

1001100120024004

0000000000000000

0000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

0011001110011023AL-Rusafa/2الرصافة/2

0000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

0000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1 

0000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2 

0000000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

400440043003110011

1001100110013003

2002100110014004

1012201320135038

1001100100002002

2002000010013003

1001100110013003

0000000000000000

0000000000000000

140216120214130114390544

عدد الشعب في المدارس المھنية الزراعية حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي  (2016/2015) 

Total

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Missan

Basrah

الديـوانيـــــة

Number of grades in Vocational  agicultural schools by , grade sex, and governorate  for  (2015/2016)

Babylon

Kerbela

Third gradeTotal

Kirkuk

الصف الثاني

كربـــــــالء

Salah-Aldeen

Qadysia

Governorateالمحافظة 
First grade

المجمــــــوع

واســــــــط

ذي قـــــــار

B
a

g
h

d
a

d

البصـــــــرة

الصف الثالثالصف االول

النجــــــف

صـالح الـديـن

كـركـــــوك

المثنـــــــى

ميســــــــان

اد
غد
ب

Table ( 44)

Second grade

Najaf

Dyala ديــــــــالى

المجموع الكلي

بابــــــــل
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المجموع 
الكلي لألبنية

 Total of
builds

تابعة للتربية
لجھات 
أخرى

مستاجرة

For 
Education

For 
others

Rented
One 

school
Two 

schools
Three 

schools
SuitableDisrepair

Not 
good

school
Non-

school
BricksClay

Iron 
structures

Build 
ready

CaravanOthers

000000000000000000

100100100101000001

000000000000000000

00000000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

100100100011000001AL-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1

000000000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2

000000000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

200200110201001002

000000000000000000

000000000000000000

100100100101000001

000000000000000000

000000000000000000

100010001101000001

000000000000000000

000000000000000000

600510411515001006 Totalالمجمـــــوع

Thi-Qarذي قـــار

Missanميســـان

Basrahالبصــرة

Qadysiaالديوانيــة

Al-muthannaالمثنـــــى

Wasitواســـط

Babylonبابـــــل

Kerbelaكربــــالء

Najafالنجــــف

Dyalaديـــــالى

داد
بغ

B
a

g
h

d
a

d

طين او 
صريفة

ھياكل حديدية

Salah-Aldeenصالح الـدين

Kirkukكركـــوك

عدد االبنية المدرسية وعدد المكتبات في المدارس المھنية الزراعية حسب المحافظة للعام الدراسي  (2016/2015 )

Number of school buildings and  libraries in vocational gricultural schools by governorate  for( 2015/2016)

ثالث مدارسمدرستان

Used BuildsNo.of Builds

كرفانبناء جاھز غير مدرسي
طابوق أو 
حجر

Table (45)جدول ( 45 )

Governorate

Builds by owners

عدد األبنية حسب نوع 
البناء

عدد األبنية حسب مادة البناء

حكومية
مدرسة 
واحدة

أخرى صالحة

عدد األبنية حسب الحالة العمرانيةعدد األبنية التي تشغلھا

المحافظة

عدد األبنية حسب العائدية

No.of builds by 
type of Building

No. of builds by materials

بحاجة الى 
ترميم

غير 
صالحة

مدرسي
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تابع جدول (45)

عدد االبنية التي 
يصلھا الماء الصالح 

للشرب

عدد االبنية المزودة 
بخدمة المجاري

عدد االبنية التي 
تحتوي على سياج

Build 
received pure 

water

Builds have 
sanitation 

service

Builds have 
school wall

عدد الكتبعدد المكتبات24صف18صف12صف9صف6صفثالث طوابقطابقينطابق واحد

1 Floor 2 Floors 3 Floors6Classes9Classes12Classes19Classes24ClassesLibraries No. of
books

0000000000000

111010001001305

0000000000000

0000000000000AL-Rusafa/1الرصافة/1

1111000010000AL-Rusafa/2الرصافة/2

0000000000000AL-Rusafa/3الرصافة/3

0000000000000AL-Karkh/1الكــرخ/1

0000000000000AL-Karkh/2الكــرخ/2

0000000000000AL-Karkh/3الكــرخ/3

221110001012855

0000000000000

0000000000000

1111000100011428

0000000000000

0000000000000

11110000100130

0000000000000

0000000000000

6654200140152618

Basrahالبصــرة

Al-muthannaالمثنـــــى

Wasitواســـط

Totalالمجمـــــوع

Thi-Qarذي قـــار

Missanميســـان

Dyala

اد
غد
ب

B
a

g
h

d
a

d

Najafالنجــــف

Qadysiaالديوانيــة

Governorate
Number of building floorsSchool size

Babylonبابـــــل

Kerbelaكربــــالء

Kirkukكركـــوك

ديـــــالى

Libraries

Salah-Aldeenصالح الـدين

عدد االبنية المدرسية وعدد المكتبات في المدارس المھنية الزراعية حسب المحافظة للعام الدراسي  (2016/2015 )

Number of school buildings and  libraries in vocational gricultural schools by governorate  for (2015/2016)

Con.Table( 45)

المحافظة

المكتبات المدرسيةحجم المدرسةعدد طوابق االبنية
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Tabel ( 46  )  جدول  (  46 )                                                                                                                                                                                                                     

مجموعریفحضرمجموعضیفاصلیةمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور
MaleFemale Mixe

d
TotalMaleFemal

e 
TotalMaleFemal

e 
TotalMaleFemale TotalOrigio

n
GuestTotalUrbanRuralTotal

1517612533142308021032324678257707
13043410614090426516107383404404
11024767114109169278244468202202

25078318426732753986623217240437707Al-Rusafa/1الرصافة/1
090958307365235100312384202206639909Al-Rusafa/2الرصافة/2
22045669125249205454226789224404Al-Rusafa/3الرصافة/3
140511411923343843387112177189505505Al-Karkh/1الكــرخ/1
0606491672161438339769152161336606Al-Karkh/2الكــرخ/2
240615113929056942399228150178336606Al-Karkh/3الكــرخ/3

05053513016512536849327123150415505
12038660146230174404296493303303
1001686513314116430516420011101
1102603090169141310226890112202
120330508086131217222345213303
12035370123130167297114657213303
13043635711311282593689125224404
350833210643894638213287798175448808
3306352250602129957718766797164336606

226218517052207391256477065127124711740221152338585085 المجمــــوع
البصـــــرة

عدد الطلبة المقبولین الجدد عدد المدارس

صـالح الـدیـن

Number of new 
students

میســـــان

النجـــــف

واســــــط

Teaching staff

بغداد

كـركــــوك
دیــــــالى

المثنـــــى

school independence

Total

بابــــــل
كربــــالء

ذي قـــــار

الــقادسیة

School environment

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

B
ag

hd
ad

 Number of schools ,  accepted and existing students ,   ,teaching staff and the independence of  commercial schools by sex and governorate (morning 
and evening) for  (2015/2016)

Governorate

عدد المدارس وعدد الطلبة المقبولین الجدد والطلبة الموجودین واعضاء الھیئة التدریسیة واستقاللیة وبیئة  المدرسة في المدارس المھنیة التجاریة حسب الجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي) للعام الدراسي (2016/2015)

المحافظة
No .of schools

استقاللیة المدرسة عدد أعضاء الھیئة التدریسیة عدد الطلبة الموجودین
Existing students

بیئة المدرسة

Basrah

Babylon
Kerbela

Najaf
Qadysia

Al-muthanna
Wasit

Thi-Qar
Missan

 94



Tabel (47) 

مجموعمختلطإناثذكورمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور

MaleFemaleMixedTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleMixedTotal

151762258320813344158721029723080210323246781040050
130434107141331591922316018390426516107383623130
11024769116435396194766109169278244468511016

2507110189299112186298105164269327539866232172401531046Al-Rusafa/1الرصافة/1
0909703203908633842479345424235100312384202206958067Al-Rusafa/2الرصافة/2
220456711279270162101641652492054542267891015025Al-Rusafa/3الرصافة/3
1405126130256177142319135161296438433871121771891528043Al-Karkh/1الكــرخ/1 
06064920024945324369493093581438339769152161636042Al-Karkh/2الكــرخ/2 
2406167142309193153346209128337569423992281501782527052Al-Karkh/3الكــرخ/3

050551132183341111454012516512536849327123150720027
12039475169835113453481012301744042964931210022
1001696913852551072040601411643051642086014
11026448112444690614710816914131022689074011
12033551863041712139608613121722234566012
1203537312635589342367813016729711465779016
13043640764334775254106131128259368912588016
3508353110463263129392330143473946382132877981752720047
33065122697813851785634021305321299577187667971643923264

22621851988235343411831246242931828225040785647706512712471174022112223753600

Al-muthanna
Wasit

Thi-Qar

المجمــــــوع
Basrah
Total

البصـــــــرة

النجــــــف
الــقادسیة

Missan
ذي قـــــــار

Kerbela

واســــــــط

میســــــــان

المثنـــــــى

Najaf
Qadysia

الصف االول

Total

Number of schools and  existing students and the number grades in the Vocational  commercial schools by grade , sex and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

المجموع الكلي الصف الثالثالصف الثاني

عدد المدارس

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

Babylon

المحافظة
No of schoolsFirst grade

Governorate

عدد الطلبة الموجودین حسب الصف

بغداد

كـركـــــوك

B
ag

hd
ad

بابــــــــل
كربـــــــالء

عدد المدارس والطلبة الموجودین واعضاء الھیئة التدریسیة وعدد الشعب في المدارس المھنیة التجاریة حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي) للعام الدراسي  (2016/2015)

Existing students by grade

Number of teaching 
staff

جدول ( 47)

دیــــــــالى

صـالح الـدیـن

عدد الشعب

Second gradeThird grade

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة

No of grades
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 Tabel (48)جدول  ( 48 )

مجموعمختلطإناثذكورمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور

MaleFemaleMixedTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleMixe
dTotal

151762258320813344158721029723080210323246781040050

130434107141331591922316018390426516107383623130

11024769116435396194766109169278244468511016

1506901892798218626865164229237539776131982111031041Al-Rusafa/1الرصافة/1

0909703203908633842479345424235100312384202206958067Al-Rusafa/2الرصافة/2

220456711279270162101641652492054542267891015025Al-Rusafa/3الرصافة/3

1405126130256177142319135161296438433871121771891528043Al-Karkh/1الكــرخ/1 

06064920024945324369493093581438339769152161636042Al-Karkh/2الكــرخ/2 

1405111142253145153298151128279407423830151441592027047Al-Karkh/3الكــرخ/3

050551132183341111454012516512536849327123150720027

12037475149645111553481011911743652863911010020

10014669115305585204060961642601642066012

11026448112444690614710816914131022689074011

12033551863041712139608613121722234566012

1203537312635589342367813016729711465779016

13043640764334775254106131128259368912588016

340735389442263109372330115445946313125977871642117038

23054302696992951784732871304171012577158950971473023255

19611811787233241191622244240641615222238375024699612020430170321331933723568

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثاني

Salah-Aldeen

Kirkuk

Total

Babylon

Kerbela

Najaf

Qadysia

كربـــــــالء

Dyala

B
ag

hd
ad

Thi-Qar

Missan

Basrah

Al-muthanna

Wasit

Number of teaching staff Second gradeThird grade

عدد الشعب

الــقادسیة

بغداد

بابــــــــل

صـالح الـدیـن

كـركـــــوك

دیــــــــالى

عدد المدارس والطلبة الموجودین واعضاء الھیئة التدریسیة وعدد الشعب في المدارس المھنیة التجاریة حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي فقط ) للعام الدراسي  (2016/2015)

Number of schools ,  existing students ,teaching staff and the number gradees in the Vocational  commercial schools by grade , sex and governorate (morning) for  (2015/2016)

Governorate المحافظة

Existing students by grade

النجــــــف

عدد أعضاء الھیئة التدریسیةعدد المدارس
عدد الطلبة الموجودین حسب الصف

الصف االول
No of grades Total

المجمــــــوع

المثنـــــــى

واســــــــط

ذي قـــــــار

میســــــــان

البصـــــــرة

First grade No of schools
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 Tabel (49)جدول (49 )

مجموعمختلطإناثذكورمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور

MaleFemaleMixedTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleMixedTotal

00000000000000000000000
00000000000000000000000
00000000000000000000000

1001200203003040040900901019295005Al-Rusafa/1الرصافة/1
00000000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
00000000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
00000000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1 
00000000000000000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2 
10015605648048580581620162136195005Al-Karkh/3الكــرخ/3

00000000000000000000000
00002002019019000390391122002
00002302322022000450450002002
00000000000000000000000
00000000000000000000000
00000000000000000000000
00000000000000000000000
010102121020200282806969011116309
1001820829009011501152870287170179009
310420121222209202292132824162369692413778293032

Missan
Basrah

دیــــــــالى

الــقادسیة

Total

Babylon
Kerbela

Najaf
Qadysia

Wasit
Thi-Qar

عدد الطلبة الموجودین حسب الصف

الصف االول

No of grades

واســــــــط
ذي قـــــــار

Salah-Aldeen

Al-muthanna

Governorate

Kirkuk

عدد الشعب

النجــــــف

المثنـــــــى

صـالح الـدیـن

الصف الثالث

بغداد

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة

الصف الثاني

Dyala

المجمــــــوع

كربـــــــالء

المجموع الكلي

بابــــــــل

البصـــــــرة

كـركـــــوك

Existing students by gradeعدد المدارس

میســــــــان

عدد المدارس والطلبة الموجودین واعضاء الھیئة التدریسیة وعدد الشعب في المدارس المھنیة التجاریة حسب الصف والجنس والمحافظة (المسائي فقط ) للعام الدراسي  (2016/2015)

Number of schools ,  existing students ,teaching staff and the number gradees in the Vocational  commercial schools by grade , sex and governorate (evening) for  (2015/2016)

No of schoolsThird gradeTotal

B
ag

hd
ad

First gradeSecond grade  Number of yeachingالمحافظة
staff
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 Tabel (50)جدول (50)

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

141213412076117834661253314

321421526623161534106140

101712151314874144767114

272922511658172412283184267Al-Rusafa/1الرصافة/1

15722269117974734058307365Al-Rusafa/2الرصافة/2

6111012151216149205669125Al-Rusafa/3الرصافة/3

1432263244232119913114119233Al-Karkh/1الكــرخ/1

17311435124262403549167216Al-Karkh/2الكــرخ/2

16314127482731251529151139290Al-Karkh/3الكــرخ/3

0175211130930103235130165

711121017820730248660146

61968121291335136865133

76915114183152603090

5849511711911305080

01038175115155175370123

4178411109143363571

37145215762788117939332106438

403669687254536611826352250602

228394367470404524341418365401170522073912

عمر 17 سنة

صـالح الـدیـن

عمر 15 سنة
18 years

البصـــــرة

Dyala

Basrah

واســــــط

المثنـــــى

ذي قـــــار

B
ag

hd
ad

Al-muthanna

الــقادسیة

بغداد

عدد الطلبة المقبولین الجدد في المدارس المھنیة التجاریة حسب العمر والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Total

Kerbela

Najaf

Qadysia

Wasit

Number of   new students  in the Vocational  commercial schools by age , sex and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

المجمــــوع

بابــــــل

كربــــالء

Thi-Qar

Missan

عمر 18 سنةعمر 16 سنة

النجـــــف

كـركــــوك

میســـــان

Total
المحافظة 

Kirkuk

عمر 19 سنة
19 years

Babylon

المجموع

Governorate

دیــــــالى

17 years

Salah-Aldeen

15 years16 years
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Table ( 51 )جدول ( 51 )

Total
مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal
141214462076117834662258320

321421526624161534107141
101712151314874164769116

27292251266023261223110189299Al-Rusafa/1الرصافة/1
157224701585105364070320390Al-Rusafa/2الرصافة/2
6111012151216159215671127Al-Rusafa/3الرصافة/3
14322632472726221317126130256Al-Karkh/1الكــرخ/1
17311435124564004949200249Al-Karkh/2الكــرخ/2
16314228552737271729167142309Al-Karkh/3الكــرخ/3

01752114301231203351132183
7111215191120936299475169
61968121291336176969138
76915151118615106448112
5869811712911355186
01038175115155205373126
4178611119244364076

371452157728108127941353110463
4036776910358866920637512269781

228394381485472555417461490458198823534341

النجـــــف

البصـــــرة

Qadysia

میســـــان
ذي قـــــار

Number of   existing students  in the Vocational  commercial schools by age , sex and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

19 years 15 years16 years17 years18 years
عمر 18 سنةعمر 15 سنة

Governorate

 الصف االول

دیــــــالى

واســــــط
المثنـــــى
الــقادسیة

المجمــــوع

كربــــالء

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

عمر 16 سنة

كـركــــوك
صـالح الـدیـن

عمر 19 سنة

بابــــــل

بغداد

Missan
Basrah
Total

المجموع

Babylon

B
ag

hd
ad

Kerbela

Al-muthanna
Wasit

Thi-Qar

 عدد الطلبة الموجودین في المدارس المھنیة التجاریة حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

المحافظة 

First grade

Najaf

عمر 17 سنة
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Con .table ( 51 )تابع جدول (51)

Total
مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal
342237918862568125981334415
41953194473882733159192
8111613151424211435396

751650434335292113112186298Al-Rusafa/1الرصافة/1

228624712773116424486338424Al-Rusafa/2الرصافة/2

7816193415141821109270162Al-Rusafa/3الرصافة/3

17354130723133211425177142319Al-Karkh/1الكــرخ/1

05910731583125085945324369Al-Karkh/2الكــرخ/2

3128713952313027928193153346Al-Karkh/3الكــرخ/3
1016112052852132634111145

56121117814835188351134
4878913111021165255107
041215158171009444690
417412687391304171
0102081510010020355893
995711512667433477

27104231752662335729263129392
223457396842604117822385178563

180453382556506568357461406424183124624293

المثنـــــى

القادسیة
النجـــــف

بابــــــل

Second grade
المجموع

 عدد الطلبة الموجودین في المدارس المھنیة التجاریة حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

ذي قـــــار

بغداد

واســــــط

میســـــان

19 years
عمر 19 سنة عمر 18 سنةعمر 17 سنة عمر 16 سنة

17 years18 years
عمر 20 سنة 
20 years

الصف الثاني

Number of   existing students  in the Vocational  commercial schools by age , sex and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Governorate
16 years

صـالح الـدیـن

Babylon

Kirkuk
Salah-Aldeen

المحافظة 

Kerbela

كـركــــوك

كربــــالء

دیــــــالى

Najaf

Dyala

Qadysia

B
ag

hd
ad

Al-muthanna
Wasit

Thi-Qar
Missan
Basrah
Total

البصـــــرة
المجمــــوع
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Con .table ( 51 )

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

725164728551945173887210297
62074064223322523160183
974183132316194766

183936563539624106105164269Al-Rusafa/1الرصافة/1

219421941977124863279345424Al-Rusafa/2الرصافة/2

111019819121915331910164165Al-Rusafa/3الرصافة/3

1445704535301322319135161296Al-Karkh/1الكــرخ/1

07419661372174305449309358Al-Karkh/2الكــرخ/2

34298034442628142325209128337Al-Karkh/3الكــرخ/3
1222152733392911440125165

7612126622116135348101
3838395768204060
0713158525615146147108
612111356754213960
031081051281012423678
72411101171351085254106

40215525792282267449330143473
221147307027582720535402130532

217457439554395485350373427381182822504078

المحافظة 

البصـــــرة

المثنـــــى
واســــــط
ذي قـــــار

دیــــــالى

القادسیة

صـالح الـدیـن
كـركــــوك

Dyala

Third grade

تابع جدول  (51)

عمر 21 سنة عمر 20 سنة عمر 18 سنةعمر 17 سنة

 عدد الطلبة الموجودین في المدارس المھنیة التجاریة حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of   existing students  in the Vocational  commercial schools by age , sex and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Governorate

المجمــــوع

النجـــــف
كربــــالء

بغداد

 الصف الثالث

میســـــان

بابــــــل

18 years19 years
المجموععمر 19 سنة

Thi-Qar

Total

Najaf
Qadysia

Al-muthanna
Wasit

Missan

Babylon
Kerbela

B
ag

hd
ad

Basrah

17 years21 years 20 yearsTotal

Salah-Aldeen
Kirkuk
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Con . table (51)تابع جدول  (51)
عمر 20 سنة

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MaleFemal

e
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemal

e
MaleFemaleTotal

141217885018045211561693110417382308021032
3218401677221082995106022590426516

101720263834273993341416109169278
2729291025014910212582912737106327539866Al-Rusafa/1الرصافة/1
157246156602505822036181149263223510031238Al-Rusafa/2الرصافة/2
611172042416938425140253319249205454Al-Rusafa/3الرصافة/3
143243671021021689881682747319438433871Al-Karkh/1الكــرخ/1
1731149422192401892517125102054143833976Al-Karkh/2الكــرخ/2
163173561609516992918237422325569423992Al-Karkh/3الكــرخ/3

01715373772328628871255114125368493
71117213828492956435729613230174404
6191016222821345036262368141164305
7691927334629402525151514169141310
5810261835143119191585486131217
010382725223033153512281012130167297
41717152342311727171912108131128259

371479251598023863220961395574499463821328
403699103182108201141336105236492053512995771876

2283945619381071156813621583124214047567974273815647706512712

 عدد الطلبة الموجودین في المدارس المھنیة التجاریة حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of   existing students  in the Vocational  commercial schools by age , sex and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Total

عمر 16 سنة

دیــــــالى
كـركــــوك

النجـــــف
كربــــالء
بابــــــل

عمر 19 سنةعمر 15 سنة

المحافظة 

المجمــــوع

البصـــــرة
میســـــان
ذي قـــــار
واســــــط

بغداد

المثنـــــى
الــقادسیة

19 years20 years21 years

صـالح الـدیـن
Kirkuk

المجموععمر 21 سنةعمر 18 سنةعمر 17 سنة
18 yearsTotal

Thi-Qar

Governorate

B
ag

hd
ad

 المجموع الكلي

Total

15 years16 years17 years

Salah-Aldeen

Dyala

Babylon

Missan
Basrah

Kerbela
Najaf

Qadysia
Al-muthanna

Wasit
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Tabel (52 ) جدول  (52)                                                                                                                                                                                 

مجموعإناثذكور مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

228394622000000228394622عمر 15سنة

3814858661804536330005619381499عمر 16سنة

4725551027382556938217457674107115682639عمر 17سنة

4174618785065681074439554993136215832945عمر 18سنة

490458948357461818395485880124214042646عمر 19سنة

0004064248303503737237567971553عمر 20سنة

000000427381808427381808عمر 21سنة

1988235343411831246242931828225040785647706512712المجموع

First gradeSecond gradeThird gradeTotal
Ageالعمــر

عدد الطلبة الموجودین في المدارس المھنیة التجاریة حسب العمر والصف والجنس (الصباحي ومسائي) للعام الدراسي (2016/2015)

المجموعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول 

Number of   existing students  in the Vocational  commercial schools by age , sex and grade (morning and evening) for  (2015/2016)

21 years

Total

15 years

16 years

17 years

18 years

19 years

20 years
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Table ( 53 )جدول  (53)

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

32831316198513144963
202000325527
022000000022

207271151642446731689Al-Rusafa/1الرصافة/1
610160225813112031Al-Rusafa/2الرصافة/2
314112213639Al-Rusafa/3الرصافة/3
162036516571822408548133Al-Karkh/1الكــرخ/1
30391101271924832Al-Karkh/2الكــرخ/2
52723163926228542074Al-Karkh/3الكــرخ/3

347347234669295483
121426617819261642

4371121016410
101505101707

1201260621320121
2021013476410
011000437448
34742617724241337

18681942516415786526832300
28110438514971220232121353662296958

میســـــان

كـركــــوك

الصف الثالث

صـالح الـدیـن

الصف الثانيالصف األول

المحافظة 

البصـــــرة

الــدیـوانیــة

Wasitواســــــط
Thi-Qar

Babylon

المجمــــوع

ذي قـــــار

المثنـــــى

دیــــــالى

كربــــالء
النجـــــف

بابــــــل

B
ag

hd
ad

Al-muthanna

بغداد

 عدد الطلبة الراسبین في المدارس المھنیة التجاریة حسب اسباب الرسوب و الصف والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي )  للعام الدراسي  (2015/2014)

Number of failing students in Vocational  commercial schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate (morning and evening) for  
 (2014/2015)

Salah-Aldeen

 الفشل في االمتحان 

First gradeSecond grade

Kirkuk
Dyala

Third grade
المجموع الكلي

Failure in Exam

Governorate
Total

Kerbela
Najaf

Qadysia

Missan

Total
Basrah
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Con . Table (53)تابع جدول (53)

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

15603309911718
101202000303
000000000000

122335099099124153Al-Rusafa/1الرصافة/1
102131132639038382385108Al-Rusafa/2الرصافة/2
101000101202Al-Rusafa/3الرصافة/3
173201552081018401858Al-Karkh/1الكــرخ/1
1426404182211213195675Al-Karkh/2الكــرخ/2
2052582102012148856Al-Karkh/3الكــرخ/3

1071700000010717
87150110118917
6060220226410
14507708811920
112101101314
011044123178
941350530317421
42651650514317

10413117174212152614222164
21912234170821526197158350301651

Wasit

Total

Babylon
Kerbela

Najaf
الــدیـوانیــة

كربــــالء

المجمــــوع

المثنـــــى
واســــــط
ذي قـــــار

الصف الثاني

كـركــــوك
دیــــــالى

النجـــــف

بابــــــل

بغداد

cross absence
المجموع الكلي

Second gradeThird grade

 تجاوز أیام الغیاب 

First grade

صـالح الـدیـن

الصف الثالثالصف األول

Salah-Aldeen

المحافظة 

Al-muthanna

Kirkuk
Dyala

 عدد الطلبة الراسبین في المدارس المھنیة التجاریة حسب اسباب الرسوب و الصف والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي )  للعام الدراسي  (2015/2014)

Number of failing students in Vocational  commercial schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate (morning and evening) for  
 (2014/2015)

B
ag

hd
ad

Total

Missan
Basrah

میســـــان
البصـــــرة

Governorate

Qadysia

Thi-Qar
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Con . Table (53)

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

011000000011
112101000213
000000112112

112033022167Al-Rusafa/1الرصافة/1
07708802201717Al-Rusafa/2الرصافة/2
000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
066044861481624Al-Karkh/1الكــرخ/1
06603305501414Al-Karkh/2الكــرخ/2
50560670718018Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000
0220664154913
05527905521719
000000000000
000000000000
134000000134
000000011011
22440440410212
000000358358

1034441331442728555093143

 عدد الطلبة الراسبین في المدارس المھنیة التجاریة حسب اسباب الرسوب و الصف والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي )  للعام الدراسي  (2015/2014)

Wasit

المجموع الكلي الصف الثالثالصف الثاني

صـالح الـدیـن

النجـــــف

بابــــــل

B
ag

hd
ad

واســــــط

Total المجمــــوع
البصـــــرة

المثنـــــى

میســـــان
ذي قـــــار

Other reasons

First gradeSecond grade

دیــــــالى

كربــــالء

الــدیـوانیــة

بغداد

Basrah

Thi-Qar

كـركــــوك

أسباب أخرى 
تابع جدول  (53)

Total
المحافظة 

Salah-Aldeen
Kirkuk

Governorate

Number of failing students in Vocational  commercial schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate (morning and evening) for  
 (2014/2015)

Third grade
الصف األول

Missan

Kerbela
Najaf

Qadysia
Al-muthanna

Dyala

Babylon
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Con . Table (53)تابع جدول  (53)

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

434383192281422156782
41530332510313
022000112134

3331641117284215578663149Al-Rusafa/1الرصافة/1
1638541336495485334122156Al-Rusafa/2الرصافة/2
4151123148311Al-Rusafa/3الرصافة/3
33296266158134387213382215Al-Karkh/1الكــرخ/1
1732491322351324374378121Al-Karkh/2الكــرخ/2
307373718555335612028148Al-Karkh/3الكــرخ/3

1311243472346693961100
202343681412315383472
1081831013178142539

246571218981927
1311470731423225

347145461081422
9514505741121930
98171331626733481866

2902131142206281189941359472
51026077023218441632024656610626901752

Dyala

Salah-Aldeen
Kirkuk

Total

Total

Kerbela
Najaf

Qadysia
Al-muthanna

Wasit
Thi-Qar

Governorate

جمیع االسباب

المجموع الكلي الصف الثالث الصف الثانيالصف األول
Second gradeThird grade

All reasons

First grade

الــقادسیة
المثنـــــى

میســـــان

المجمــــوع

بابــــــل

كـركــــوك

البصـــــرة

ذي قـــــار
واســــــط

 عدد الطلبة الراسبین في المدارس المھنیة التجاریة حسب اسباب الرسوب و الصف والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي )  للعام الدراسي  (2015/2014)
Number of failing students in Vocational  commercial schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate (morning and evening) for  

 (2014/2015)

Missan
Basrah

Babylon

B
ag

hd
ad

كربــــالء
النجـــــف

المحافظة 

بغداد

دیــــــالى

صـالح الـدیـن
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

016160770101003333

077088191012425

022022011055

12122324271121355762Al-Rusafa/1الرصافة/1

1133441436506344031103134Al-Rusafa/2الرصافة/2

710175182311516134356Al-Rusafa/3الرصافة/3

01414016160101004040Al-Karkh/1الكــرخ/1

410146162251520154156Al-Karkh/2الكــرخ/2

13132681826211031424183Al-Karkh/3الكــرخ/3

581315613471623

1351832532519928

62818903371320

000000000000

101000011112

13415604421214

044000044088

2466111741014122537

67188517153241115212544169

1311703016519125684154238280515795

 عدد الطلبة التاركین في المدارس المھنیة التجاریة حسب الصف والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

B
ag

hd
ad

First gradeSecond gradeThird gradeTotal
المجموع الكليالصف الثالثالصف الثانيالصف األول

Number of leaving students in Vocational  commercial schools by , grade, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Governorateالمحافظة 

میســـــان

الــقادسیة

المثنـــــى

واســــــط

Thi-Qarذي قـــــار

Salah-Aldeen

البصـــــرة

المجمــــوع

صالح الدین

كـركــــوك

دیــــــالى

بغداد

بابــــــل

كربــــالء

النجـــــف

Kirkuk

Dyala

Babylon

Tabel (54 )جدول (54)

Missan

Basrah

Total

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit
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Tabel (55 )جدول (55 )                                                                                                                                                                                     

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

803053858018826888230318248723971
26136162121461582118320459465524
4356991844626626867162229

1141993138316624986194280283559842Al-Rusafa/1الرصافة/1
82334416743364104935540420510251230Al-Rusafa/2الرصافة/2 
102741769462156346498230200430Al-Rusafa/3الرصافة/3
1811132941191392581423625044426141056Al-Karkh/1الكـرخ/1
462062522323625967289356136731867Al-Karkh/2الكـرخ/2 
161168329183130313148158306492456948Al-Karkh/3الكــرخ/3

311041353911415311667781284365
70481184548933963102154159313
574310018335120335395109204
363066352661354580106101207
24416518385626497568128196
3356894531763771108115158273
283563314980358812394172266

19699295191107298193148341580354934
3411595003671144812832034869914761467
1651220638571475200734821320266339834446687611322

بغداد

B
ag

hd
ad

Dyalaدیـــــالى

Governorateالمحافظة 

كركــوك

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثاني

Basrah
Total

Salah-Aldeen
Kirkuk

Babylon

Qadysia
Al-muthanna

Kerbela
Najaf

Missan

كربــــالء
النجــــف

صالح الدین

میســـــان

Number of succeeded students in Vocational  commercial schools by , grade, sex, and governorate (morning and evening) for  
(2014/2015)

عدد الطلبة الناجحین في المدارس المھنیة التجاریة حسب الصف والجنس والمحافظة(الصباحي والمسائي) للعام الدراسي 2015/2014

First gradeSecond gradeThird gradeTotal

Wasit
Thi-Qar

المثنــــى
واســـــط

المجمـــوع

الصف األول

الــقادسیة

البصـــــرة

ذي قــــار

بابـــــل
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Tabel (56 )جدول (56)

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

Total

11630023381201110000324678

00000572933800010000107383

0000001326111800000000244468

0000121211640241007010023217240Al-Rusafa/1الكــرخ/1

0000082165124010212004202206Al-Rusafa/2الكــرخ/2

00011518541700101000226789Al-Rusafa/3الكــرخ/3

0000128170210102001112177189Al-Karkh/1الكـرخ / 1

000001914604000100009152161Al-Karkh/2الكـرخ / 2

01003181011513140012100028150178Al-Karkh/3الكـرخ / 3

000042231060150000000027123150

001001261015300100000296493

000110123300000000016420

101111025217500000000226890

00002316204000000000222345

00010003114000020000114657

0001505542964012000003689125

51001246465247001000107798175

00000047751922001000006797164

738322675248122616837814818332147117402211

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة في المدارس المھنیة التجاریة حسب الشھادة والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

المجموع الكلي دبلوم عالي

Number of teaching staff in Vocational  commercial schools by , certification, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Total

OtherTotal

Governorateالمحافظة 

بابــــــل

أخرى اعدادیة

B
ag

hd
ad

Secondary

دكتوراهماجستیر دبلوم عام 

DiplomaBachelorMaster

بكالوریوس تعلیمي دبلوم تعلیمي

صـالح الدیــن

D.educationalB.educational

بكالوریوس عام 

Doctor High Diploma

كـــركـوك

كربــــالء

النجـــــف

المجمــــوع

میســـــان

البصـــــرة

الــقادسیة

المثنـــــى

واســــــط

ذي قـــــار

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Babylon

دیــــــالى

بغداد

Missan

Basrah

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar
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Tabel ( 57)جدول  (57)                                                                                                                                                                                                      

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

257448223456437000324678
13427975865055000107383
112246203858000112244468

2574131713191204481200023217240Al-Rusafa/1الرصافة/1
0990212141661700660004202206Al-Rusafa/2الرصافة/2
2244610135669336000226789Al-Rusafa/3الرصافة/3
145112131015316308800012177189Al-Karkh/1الكــرخ/1
0661121381311390330009152161Al-Karkh/2الكــرخ/2
24641115191141333212400028150178Al-Karkh/3الكــرخ/3

05519102210712942600027123150
123235265884011000296493
1011121331610100016420
11213418537121113000226890
123134181634224000222345
12312394150011000114657
134448296089121221123689125
44877145579134118190007798175
336761357851420000336797164

24618547128175363144318063510313825747117402211

Thi-Qar
Missan
Basrah

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

Babylon

B
ag

hd
ad

Qadysia
Al-muthanna

 عدد أعضاء الھیئة التدریسیة في المدارس المھنیة التجاریة حسب العنوان الوظیفي والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

ManagerAssistantsecondary teacherTeacherAdvisorTotal

Number of teaching staff in Vocational  commercial schools by , function title, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Governorate المحافظة 

Wasit

المجموع الكلي مرشدمعلم مدرسمعاونمدیر

الــقادسیة

كـركــــوك
دیــــــالى

بغداد

بابــــــل
كربــــالء
النجـــــف

صـالح الـدیـن

Kerbela
Najaf

البصـــــرة
المجمــــوع

المثنـــــى
واســــــط
ذي قـــــار
میســـــان

Total
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 جدول  (58 )                                                                                                                                                                                      

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

316238001110000000
121507000002000000
303223002600000000

291223200201002000100Al-Rusafa/1الرصافة/1
05120114010300000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
233714030121000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
15011014000200000011Al-Karkh/1الكــرخ/1
16116018000605000000Al-Karkh/2الكــرخ/2
033917111725000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

04020213100400000000
202807000001000000
102010000000000000
013833100000000000
014211002000000000
002504001000000000
051837102301000001
635556120000000000
04912611001500000000

22524716232147591048517000112Total

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في المدارس المھنیة التجاریة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

اناثذكوراناثذكور

Number of teaching staff in Vocational  commercial schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Physics

ذكور

ChemistrybiologyGovernorate Isalmic 
education

Arabic 
language

English 
languageMathematics  Kurdishالمحافظة

language

المجمــــوع

B
ag

hd
ad

بغداد

دیــــــالى

اناثاناثذكوراناثذكوراناثذكور

التاریخ

البصـــــرة

اللغة االنكلیزیةاللغة العربیةالتربیة االسالمیة

كـركــــوك

Thi-Qar
میســـــان

المثنـــــى
واســــــط
ذي قـــــار

Najafالنجـــــف
Qadysia القادسیة

Kerbelaكربــــالء
بابــــــل

صـالح الـدیـن

اناث

علوم الحیاة

Missan

Al-muthanna
Wasit

Babylon

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

الكیمیاءالفیزیاءالریاضیاتاللغة الكردیة

History

اناثذكور اناثذكور ذكور

Basrah

Tabel (58 )
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Con .tabel (58)تابع جدول (58)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale
00001210320000000000
00000200000001000000
00002103000000000000

000021008040000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
000001000030000010100Al-Rusafa/2الرصافة/2
00001400000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
00001400000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
00000303000000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2
00001200050000010100Al-Karkh/3الكــرخ/3

00001100000000000000
00000100000000001000
10000000000000000000
00000303100000010010
00001000110000000000
00001100000000000000
00001000100000000000
00025701513010410010
00003300100000000100
1002205411812163011441320Total

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في المدارس المھنیة التجاریة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in Vocational  commercial schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

المجمــــوع

بغداد

اناثاناثذكور

المحافظة

كـركــــوك
دیــــــالى

زراعة عامةالتربیة الفنیةالتربیة الریاضیةاالجتماعالجغرافیة

ذكور

Governorate

اناث

الغاباتانتاج نباتي

ذكور

محاصیل حقلیةالبستنة

ذكور اناث

المثنـــــى

ذي قـــــار

اناثذكوراناث

Missan

Wasit
Al-muthanna

Najaf
Qadysia

كربــــالء
بابــــــل

ذكور

صـالح الـدیـن

GeographySociologySportArt

انتاج حیواني

میســـــان

واســــــط
Thi-Qar

Kerbela

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

Babylon

Basrah

القادسیة
النجـــــف

B
ag

hd
ad

البصـــــرة

ذكوراناثذكوراناث

Vegetarian 
product

اناث

Agriculture

ذكوراناثذكور

ForestAnimalistic 
productGardeningField crops
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Con .tabel (58)تابع جدول  (58)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

01000000001000200000
00000100000000000000
00000000000000000000

01000000010301100001Al-Rusafa/1الرصافة/1
00000000000001000001Al-Rusafa/2الرصافة/2
00000000004110100000Al-Rusafa/3الرصافة/3
00010100000002000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
05000002000600000000Al-Karkh/2الكــرخ/2
010000000031001200000Al-Karkh/3الكــرخ/3

01000100000000000000
00000000001000000000
00000000000000000000
00010000000504000013
00000000000000000000
00000000000000000000
00020000001400000000
40000000000000000000
01000000000000000000
41004030201102919600015

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في المدارس المھنیة التجاریة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in Vocational  commercial schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)
B

ag
hd

ad

Total

Qadysia

Basrah

 Dairyالمحافظة
productsSoil

ذكورذكور

Agriculture 
Advice

میكانیك (خراطة 
وبرادة)

اناثذكور

المجمــــوع

دیــــــالى

اقتصاد وارشاد 
رادیو وتلفزیونزراعي الكھرباء

Governorate Cars

ذكور

المعامل

MechanicFactories

اناث

السیارات

اناثذكور اناث

مقاومة االفات

البصـــــرة

كـركــــوك

Pest control

ذكور اناث

البیطرة العامة

اناثذكور

صناعات غذائیة 
التربةوالبان

ذكوراناث اناثاناثذكور

میســـــان

المثنـــــى
واســــــط

القادسیة

كربــــالء
بابــــــل

صـالح الـدیـن

بغداد

Najaf النجـــــف

ذي قـــــار

Al-muthanna

Veterinary

Salah-Aldeen

Kerbela

Wasit
Thi-Qar
Missan

اناثذكور

Kirkuk
Dyala

Babylon

ElectricityRadio & Tv
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Con .tabel (58)تابع جدول  (58)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000

000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
000000000000300000Al-Rusafa/3الرصافة/3
000001000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
000000020000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2
000000000000010001Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000001020000310001

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في المدارس المھنیة التجاریة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in Vocational  commercial schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  
(2015/2016)

Petrochem
ical

Total

SanitationGlass 
industryBuilding

ذكور

النجارةالسباكة

اناثاناثذكوراناث اناث

ذي قـــــار

المجمــــوع

المحافظة

النجـــــف

FoundryTradeWeaving

ذكورذكور

صـالح الـدیـن

القادسیة

صناعة الزجاجالنسیج

ذكور ذكوراناثذكور

Printing

اناثذكورذكور

بتروكیمیاویة

اناث

تاسیسات صحیةالطباعة

اناث

النماذجالبناء

اناث

SymbolsGovernorate

Wasit
المثنـــــى
واســــــط

میســـــان

بابــــــل
كربــــالء

دیــــــالى

بغداد

كـركــــوك

البصـــــرة

Najaf
Qadysia

Al-muthanna

Missan
Basrah

Kirkuk
Dyala

Babylon
Kerbela

Thi-Qar

B
ag

hd
ad

Salah-Aldeen
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Con .tabel (58)تابع جدول  (58)  

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale
000017281203430000000000
0000628140802120000000000
0000415011323330000000000

00001070051912070000000102Al-Rusafa/1الرصافة/1
0000061050291130130000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
0010131120001020000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
0000251212030251100200000100Al-Karkh/1الكــرخ/1
00005430221305060100000000Al-Karkh/2الكــرخ/2
00012143234715140002000001Al-Karkh/3الكــرخ/3

00009413241714480010000000
00001626023503160000000000
000051001010320000000000
0000105040108130500130000
0000100140216030200000001
0000516000801270000000000
00001118153833260000000000
000081781471446580000001000
00001510111091803660000000000
001121194833283361471593349901012131204

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في المدارس المھنیة التجاریة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in Vocational  commercial schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Total

ذكور اناثذكور

Administr
ationStatistic 

اناثذكور

Economy

اناث

Geometrical Agricultural 
cooperatives

اناثذكور

Farm 
administr

ative

اناثذكور

Secretary

القادسیة

ذكور

Commercial 
science

Al-muthanna

Najaf

رسم ھندسيالسكرتاریةاالقتصاد

اناثذكور

Governorate

تعاونیات زراعیةادارة

المجمــــوع

بغداد

دیــــــالى

اناث

ھندسة ادارة المزارع
كیمیاویة

ذكوراناث

االحصاء

ذكورذكور اناث

Accounting

اناث

محاسبةالعلوم التجاریة

اناثاناثذكور

 Agriculturalالمحافظة
Mechanization

البصـــــرة

كـركــــوك

Metal

المعادنمكننة زراعیة

ذكور

ذي قـــــار
واســــــط

كربــــالء

صـالح الـدیـن

Basrah

Thi-Qar

بابــــــل

Qadysia

Missan میســـــان

المثنـــــى
Wasit

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

النجـــــف
Kerbela
Babylon

B
ag

hd
ad

Chemical 
engineeri

ng
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Con .tabel (58)تابع جدول  (58)

Total

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal
0001010000000024324678
0001000700000001107383
0000002400000000244468

0005001190000001223217240Al-Rusafa/1الرصافة/1
000400012000000154202206Al-Rusafa/2الرصافة/2
0000001500000002226789Al-Rusafa/3الرصافة/3
22020211301000001212177189Al-Karkh/1الكــرخ/1
000000010000000009152161Al-Karkh/2الكــرخ/2
010100490000001728150178Al-Karkh/3الكــرخ/3

000100050000001127123150
0010002500000000296493
000000100000000116420
0001000400000002226890
0000000000000010222345
0000000400000000114657
110102240000003103689125
00000028000000237798175
01010069000000026797164
3511805221180100000134247117402211 المجمــــوع

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في المدارس المھنیة التجاریة حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in Vocational  commercial schools by , specialism, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Total

میســـــان

Governorate

صـالح الـدیـن

البصـــــرة

دیــــــالى

بغداد

بابــــــل
كربــــالء

ذي قـــــار

القادسیة
المثنـــــى

النجـــــف

واســــــط

اناث مجموعذكوراناثذكور اناثاناثذكور

المحافظة

اخرى القانون

ذكور

المجموعاقتصاد منزلي اللغة السریانیة محاسب كلفة علم نفس

اناثذكوراناث

Cost 
Accountant Computer

حاسوب

ذكورذكور

اللغة التركمانیة

اناثذكوراناثذكوراناث

other Turkoman Syriac 
language

كـركــــوك
Salah-Aldeen

Kirkuk

Babylon
Kerbela

Basrah

B
ag

hd
ad

Missan

Al-muthanna
Wasit

Thi-Qar

Dyala

Najaf
Qadysia

Home 
economy Law Psychology
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Tabel (59 )جدول  (59)

مجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

3110143160194130171040050
25072911229011623130
240624061304511016

490136110175110161531046Al-Rusafa/1الرصافة/1
218020420024320023958067Al-Rusafa/2الرصافة/2
34075501026081015025Al-Rusafa/3الرصافة/3
480125100156100161528043Al-Karkh/1الكــرخ/1
210012214016212014636042Al-Karkh/2الكــرخ/2
680149100191090192527052Al-Karkh/3الكــرخ/3

2608270937010720027
5409430733061210022
32053205220486014
21032103320574011
22042204220466012
23052305330679016
22043306330688016
86014760131280202720047

1590241371211171193923264
6911201817613322117713012082223753600

Basrah

الصف الثالث

Salah-Aldeen

Total

بابــــــل

بغداد

Thi-Qar
Missan میســـــان

Kirkuk

المجمــــوع

النجـــــف
القادسیة
المثنـــــى
واســــــط

كـركــــوك
دیــــــالى

كربــــالء

البصـــــرة

ذي قـــــار
Wasit

عدد الشعب في المدارس المھنیة التجاریة حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

First gradeThird grade

Governorate

Number of classes in Vocational  commercial schools by , class, sex, and governorate (morning and evening) for  (2015/2016)

Second grade

المحافظة 

المجموع الكليالصف االول

صـالح الـدیـن

الصف الثاني

Total

Dyala

Babylon
Kerbela

Najaf
Qadysia

Al-muthanna

B
ag

hd
ad
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Table ( 60 )جدول (60)                                                                                                                                                                                                     

غیر مدرسيمدرسيلجھات أخرىتابعة للتربیة

For 
EducationFor othersRentedOne 

school
Two 

schools
Three 

schoolsSuitableDisrepairNot goodschoolNon-
schoolBricksClayIron 

structures
Build 
readyCaravanOthersTotal

101200020112000002
400310220404000004
200110011202000002

400220121404000004Al-Rusafa/1الرصافة/1
510420240426000006Al-Rusafa/2الرصافة/2
200200020200002002Al-Rusafa/3الرصافة/3
410500230504001005Al-Karkh/1الكــرخ/1
120300120303000003Al-Karkh/2الكــرخ/2
300120210303000003Al-Karkh/3الكــرخ/3

310310040313001004
300210021213000003
000000000000000000
100100010101000001
200101200202000002
200200020202000002
200020110202000002
400040130314000004
210030111303000003

45613219115334466480040052

عدد االبنیة المدرسیة وعدد المكتبات في المدارس المھنیة التجاریة حسب المحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of school buildings and  libraries in vocational commercial schools by governorate (morning and evening) for 2015/2016

Builds by ownersUsed BuildsNo.of BuildsNo. of builds by materials

عدد األبنیة حسب الحالة العمرانیةعدد األبنیة التي تشغلھاعدد األبنیة حسب العائدیة

المجموع الكلي لألبنیة

المجمــــوع

المثنـــــى
واســــــط
ذي قـــــار
میســـــان

Governorate المحافظة

عدد األبنیة حسب نوع 
البناء

كربــــالء

القادسیة

البصـــــرة

بابــــــل

دیــــــالى

بغداد

كـركــــوك
صـالح الـدیـن

GovernmentalNo.of builds by 
type of Building

النجـــــف

حكومیة

حدة
 وا

سة
در

م

بحاجة الى مستأجرة
ترمیم

عدد األبنیة حسب مادة البناء

طین او 
بناء جاھزھیاكل حدیدیةصریفة طابوق أو 

حجر ان
ست

در
م

س
دار

 م
الث

ث

غیر صالحةصالحة

B
ag

hd
ad

Salah-Aldeen
Kirkuk
Dyala

أخرى كرفان

Wasit

Total

Thi-Qar
Missan
Basrah

Babylon
Kerbela

Najaf
Qadysia

Al-muthanna
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Con . tabel ( 60 )تابع جدول (60)                                                                                                                                                                                                      

ق 
طاب

حد
وا

ین
ابق

ط

ث 
ثال

بق
طوا

6 
ف

ص

9 
ف

ص

12
ف 

ص

18
ف 

ص

24
ف 

ص

عدد الكتبعدد المكتبات

1 
Fl

oo
r

2 
Fl

oo
rs

3 
Fl

oo
rs

6 
C

la
ss

es

9 
C

la
ss

es

12
 

C
la

ss
es

18
 

C
la

ss
es

24
 

C
la

ss
es

LibrariesNo. of Libra 
books ries

20020000136

040102012370

200011002469

040001121148Al-Rusafa/1الرصافة/1

141141001180Al-Rusafa/2الرصافة/2

02000002282Al-Rusafa/3الرصافة/3

230012204851Al-Karkh/1الكــرخ/1

120010204552Al-Karkh/2الكــرخ/2

2010012022067Al-Karkh/3الكــرخ/3

220103004832

2100010222204

0000000000

010000102864

02000020253

110101001120

110101003312

2200211000

021102001834

183138917117349974

3

Governorate

No. of building floors

3

3

2

عدد االبنیة المزودة 
بخدمة المجاري

عدد االبنیة التي تحتوي 
على سیاج مدرسي

5

2

4

2

0

1

2

4

0

2

1

عدد االبنیة المدرسیة وعدد المكتبات في المدارس المھنیة التجاریة حسب المحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of school buildings and  libraries in vocational commercial schools by governorate (morning and evening) for 2015/2016

المحافظة

2

3

حجم المدرسة

School size 

Builds have 
sanitation 

service

Builds have 
school wall

عدد طوابق األبنیة

Build 
received 

pure water

5

2

1

4

1

4

4

3

3

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن

Kirkukكـركــــوك

2

4

Dyalaدیــــــالى 2

بغداد

B
ag

hd
ad

2

4

55

3

Babylonبابــــــل

Kerbelaكربــــالء

43

3

Najafالنجـــــف

4

3

Basrahالبصـــــرة

2

Qadysiaالــدیـوانیــة

Al-muthannaالمثنـــــى

Wasitواســــــط

2

Totalالمجمــــوع

2

504950

المكتبات المدرسیة

Libraries

عدد االبنیة التي 
یصلھا الماء الصالح 

للشرب

Thi-Qarذي قـــــار

میســـــان

2

Missan 4

2

2

4

5

2

5

3

2

2

0
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Table ( 61 )جدول ( 61 )    

مجموعریفحضرمجموعضیفاصلیةمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور
MaleFemal

e 
MixedTotalMaleFemal

e 
TotalMaleFemal

e 
TotalMaleFemal

e 
TotalOrigionGues

t
TotalUrbanRuralTotal

0000000000000000000
0000018180858502222000000
00000393908484066000000

00000194194053053004646000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
01010149149044444405050011101Al-Rusafa/2الرصافة/2 
00000252509090066000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
0000043430124124000000000Al-Karkh/1الكـرخ/1
000007373028728704040000000Al-Karkh/2الكـرخ/2 
00000171701717000000000Al-Karkh/3الكـرخ/3

000007979022522503232000000
000004848010410402121000000
00000353509191000000000
0000035350114114000000000
0000062620200200000000000
000038488638107145033000000
000005151017217213738000000
0000000000000000000
0000070700233233022000000
010138986102438290729451265266011101

.Note / not found evening study in vocational application arts schoolsمالحظة/ ال توجد دراسة مسائیة في المدارس المھنیة للفنون التطبیقیة  .                                                                                           

كربــــالء
Babylon
Kerbela

صالح الدین

استقاللیة المدرسة عدد أعضاء الھیئة التدریسیةعدد الطلبة الموجودینعدد الطلبة المقبولین الجددعدد المدارس
school independence

القادسیة

البصـــــرة
میســـــان
ذي قــــار

المثنــــى

كركــوك

النجــــف

دیـــــالى

بغداد

بابـــــل

Al-muthanna

School 
environment

Kirkuk

Governorate

بیئة المدرسة

Najaf
Qadysia

Total

واســـــط
Thi-Qar
Missan

المجمـــوع

Wasit

Basrah

 عدد المدارس وعدد الطلبة المقبولین الجدد والطلبة الموجودین وأعضاء الھیئة التدریسیة واستقاللیة وبیئة المدرسة في المدارس المھنیة للفنون التطبیقیة حسب الجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

B
ag

hd
ad

 Number of schools ,  accepted and existing students ,teaching staff and the independence of  vocational application arts schools by sex and 
governorate  for  (2015/2016)

No .of schoolsNumber of new 
students

Dyala

Salah-Aldeen

Existing studentsTeaching staff
المحافظة
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Tabel ( 62 )جدول ( 62 )

مجموعمختلطإناثذكورمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور

M
ale

F
em

ale

M
ixed

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

M
ixed

T
o

tal

00000000000000000000000

000001818039390282808585022220505

0000040400222202222084840660404

0000019519501771770158158053053004646029029Al-Rusafa/1الرصافة/1

0101015415401631630127127044444405050019019Al-Rusafa/2الرصافة/2

0000025250353503030090900660505Al-Rusafa/3الرصافة/3

00000454505151028280124124000010010Al-Karkh/1الكــرخ/1 

000008585011811808484028728704040011011Al-Karkh/2الكــرخ/2 

000001717000000017170000101Al-Karkh/3الكــرخ/3

000001021020686805555022522503232012012

00000555501717032320104104021210707

0000035350323202424091910000303

000003535045450343401141140000303

000006464075750616102002000000707

00003852900333302222381071450331405

00000535305353066660172172137380909

00000000000000000000000

000007373080800808002332330220606

0101381048108601008100808518513829072945126526611350136

عددالمدارس والطلبة الموجودين واعضاء الھيئة التدريسية وعدد الشعب في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

عدد أعضاء الھيئة 
التدريسية

No of schoolsFirst gradeSecond gradeThird gradeTotal
Number of 

teaching staff
No of gradees

Number of schools and  existing students , the number grades and teaching staff in the Vocational  application arts schools by grade , sex and governorate  
for  (2015/2016)

القادسية

عدد الشعب عدد المدارس
المجموع الكليالصف الثالثالصف الثاني

عدد الطلبة الموجودين حسب الصف

الصف االول

المحافظة

صـالح الـديـن

المجمــــــوع

المثنـــــــى

واســــــــط

ذي قـــــــار

ميســــــــان

البصـــــــرة

كربـــــــالء

النجــــــف

كـركـــــوك

بغداد

بابــــــــل

ديــــــــالى

Governorate

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Babylon

B
ag

h
d

ad

Missan

Basrah

Total

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar
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Tabel ( 63 )جدول ( 63 )

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000000000000

060206030101818

0909070401003939

0410500550250230194194Al-Rusafa/1الرصافة/1

059019037031030149149Al-Rusafa/2الرصافة/2 

090505050102525Al-Rusafa/3الرصافة/3

01301005070804343Al-Karkh/1الكـرخ/1

02601301101301007373Al-Karkh/2الكـرخ/2 

040503030201717Al-Karkh/3الكـرخ/3

01101501701602007979

010080100601404848

0609070301003535

0407050401503535

0180120150100706262

181510951252010384886

0280608040505151

0000000000000

0120180210801107070

1827110197522451440150389861024Total

Number of   new students  in the Vocational  of application arts schools by age , sex and governorate  for  (2015/2016)

Governorate

 عدد الطلبة المقبولين الجدد في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب العمر والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

15 years16 years17 years

عمر 15 سنة

المجمـــوع

كربــــالء

النجــــف

القادسية

البصـــــرة

المثنــــى

واســـــط

ذي قــــار

ميســـــان

Total
المحافظة 

عمر 16 سنة

بغداد

بابـــــل

صالح الدين

كركــوك

ديـــــالى

B
a

g
h

d
a

d

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

المجموععمر 17 سنة عمر 19 سنةعمر 18 سنة

18 years19 years

Thi-Qar

Missan

Basrah

Babylon

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit
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 جدول ( 64 )

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000000000000

060206030101818

0909070401104040

0410500560250230195195Al-Rusafa/1الرصافة / 1

059019039031060154154Al-Rusafa/2الرصافة / 2

090505050102525Al-Rusafa/3الرصافة / 3

013010050701004545Al-Karkh/1الكــرخ / 1

02601301101701808585Al-Karkh/2الكــرخ / 2

040503030201717Al-Karkh/3الكرخ / 3

0110350170170220102102

0100110110801505555

0609070301003535

0407050401503535

0180130150100806464

181510951252014385290

02806010040505353

0000000000000

0120180210801407373

18271102215230515101753810481086 المجمـــوع

ميســـــان

ذي قــــار

المجموع

19 yearsTotal
Governorate

عمر 19 سنة

16 years17 years18 years

عمر 18 سنة

المحافظة 

 الصف االول

عمر 17 سنة

البصـــــرة

القادسية

عمر 16 سنةعمر 15 سنة

واســـــط

First grade

15 years

كركوك

ديـــــالى

كربــــالء

بغداد

النجــــف

صالح الدين

 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الصف والعمر والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

Babylon

B
ag

h
d

ad

Kerbela

Najaf

Missan

Basrah

Total

بابـــــل

المثنــــى

Number of   existing students  in the Vocational   application arts schools  by age , sex and governorate  for  (2015/2016)

Tabel ( 64 )

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar
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Con.tabel (64)تابع جدول ( 64 )

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000000000000

01107010070403939

0102040201302222Dyala

0610440290210220177177Al-Rusafa/1الرصافة / 1

08104602008080163163Al-Rusafa/2الرصافة / 2

0100607070503535Al-Rusafa/3الرصافة / 3

01601506090505151Al-Karkh/1الكــرخ / 1

0190220290210270118118Al-Karkh/2الكــرخ / 2

0000000000000Al-Karkh/3الكرخ / 3

01301101301201906868

040404020301717

0601303020803232

03050701201804545

038014016040307575

0401004060903333

02409010060405353

0000000000000

01201502302001008080

03030223018501390158010081008

ديـــــالى

كربــــالء

المجمـــوع

Wasit

Thi-Qar

Missan

B
ag

h
d

ad

ميســـــان

واســـــط

البصـــــرة

القادسية

بغداد

Total

الصف الثاني

16 years17years18 years20 years

عمر 18 سنة عمر 17 سنة

المثنــــى

 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الصف والعمر والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

Al-muthanna

Total
Governorateالمحافظة 

Second grade

Kerbela

Najaf

عمر 20 سنة

صالح الـد يـن

المجموع عمر 19 سنة

19 years

عمر 16 سنة

Kirkuk

Babylon

Qadysia

Basrah

Number of   existing students  in the Vocational   application arts schools  by age , sex and governorate  for  (2015/2016)

Salah-Aldeen

ذي قــــار

النجــــف

كركـــوك

بابـــــل
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Con.tabel (64)تابع جدول ( 64  )

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000000000000

060606070302828

0103040101302222

0350500360260110158158Al-Rusafa/1الرصافة/1

031038041012050127127Al-Rusafa/2الرصافة/2 

070507060503030Al-Rusafa/3الرصافة/3

090604040502828Al-Karkh/1الكـرخ/1

0260240150100908484Al-Karkh/2الكـرخ/2 

0000000000000Al-Karkh/3الكـرخ/3

011090180501205555

0306050701103232

040703040602424

0804040401403434

03201506040406161

050604010602222

02001201301101006666

0000000000000

0150200230140808080

021302110189011601220851851Total

Dyala

Babylon

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

B
ag

h
d

ad

Thi-Qar

Missan

Basrah

صالح الدين

كركــوك

Salah-Aldeen

Kirkuk

النجــــف

ديـــــالى

بغداد

بابـــــل

Third grade

 الصف الثالث

عمر 18 سنةعمر 17 سنة

Governorate
18years20 years 17 years19 years

عمر 19 سنة

 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الصف والعمر والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

21 yearsTotal

Number of   existing students  in the Vocational   application arts schools  by age , sex and governorate  for  (2015/2016)

المجمـــوع

ميســـــان

البصـــــرة

القادسية

المثنــــى

واســـــط

ذي قــــار

كربــــالء

المحافظة 

المجموع عمر 21 سنة عمر 20 سنة
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Con.tabel (64)تابع جدول  ( 64 )

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

00000000000000000

060130190190140110308585

0901001001101701401308484

0410111013501040800480110530530Al-Rusafa/1الرصافة/1

05901000116089055020050444444Al-Rusafa/2الرصافة/2 

090150180170150110509090Al-Rusafa/3الرصافة/3

01302602901902309050124124Al-Karkh/1الكـرخ/1

026032059070054037090287287Al-Karkh/2الكـرخ/2 

0405030302000001717Al-Karkh/3الكـرخ/3

0110480390390520240120225225

0100150180180220100110104104

060150240130150120609191

040100180150310220140114114

01805106104101807040200200

181510135275120240100638107145

0280300390260240150100172172

00000000000000000

012030051051057024080233233

1827110524566655470503027401223829072945

 عدد الطلبة الموجودين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الصف والعمر والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

Number of   existing students  in the Vocational   application arts schools  by age , sex and governorate  for  (2015/2016)

Total

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

Missan

Basrah

Dyala

Kirkuk

Babylon

Kerbela

Najaf

Governorate

B
ag

h
d

ad

15 years

عمر 20 سنة

Salah-Aldeen

عمر 21 سنة عمر 19 سنة

21 yearsTotal

المجموع الكلي

المحافظة 

المجموع

18 years19 years20 years

عمر 18 سنةعمر 17 سنة عمر 15 سنة

Total

المجمـــوع

واســـــط

ذي قــــار

ميســـــان

البصـــــرة

القادسية

المثنــــى

كركــوك

ديـــــالى

عمر 16 سنة

النجــــف

17 years

بابـــــل

بغداد

كربــــالء

16 years

صالح الدين
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Table ( 65 )جدول ( 65 )

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

1827128900000018271289

10221231030330300010524534

5230235022322302132135666671

5151156018518502112115547552

0175175013913901891890503503

000015815801161160274274

00000001221220122122

381048108601008100808518513829072945

مجموعإناث ذكورمجموع

عمر 15سنة

الصف االول

إناثمجموعإناثذكور

الصف الثاني

ذكور

الصف الثالث

إناث

عمر21سنة

المجموع

عمر16سنة

عمر17سنة

عمر18سنة

عمر19سنة

 عدد الطلبة الموجودین في المدارس المھنیة للفنون التطبیقیة حسب العمر والصف والجنس للعام الدراسي(2016/2015)

First gradeSecond gradeThird gradeTotal
العمـــر

مجموع
Age

المجموع الكلي

ذكور

Number of   existing students  in the Vocational  application arts schools by age , sex and grade  for  (2015/2016)

21 years

Total

15 years

16 years

17 years

18 years

19 years

20 years عمر20سنة
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 Tabel ( 66 )جدول (  66 )

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000

000000000000

000000000000

044000022066Al-Rusafa/1الرصافة/1

055000000055Al-Rusafa/2الرصافة/2 

000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

000000033033Al-Karkh/1الكـرخ/1

011000011022Al-Karkh/2الكـرخ/2 

000000000000Al-Karkh/3الكـرخ/3

011000088099

000000000000

000000000000

000011000011

000000000000

000000000000

011000000011

000000000000

033000000033

015150110141403030

Missan

Basrah

Total

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Babylon

كربــــالء

النجــــف

B
a

g
h

d
a

d

Najaf

المجمـــوع

القادسية

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

المثنــــى

الصف الثانيالصف األول

ذي قــــار

ميســـــان

ديـــــالى

بغداد

كركــوك

المحافظة 

واســـــط

صالح الدين

بابـــــل

البصـــــرة

Kerbela

Qadysia

المجموع الكلي

Number of failing students in Vocational  application arts schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate  for  (2014/2015)

 عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب اسباب الرسوب والصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2015/2014)

First gradeSecond gradeThird gradeTotal
Governorate

 الفشل في االمتحان 

الصف الثالث

Failure in exam
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Con.tabel(66)تابع جدول (66)

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000

011000022033

000000000000

01414010100101003434Al-Rusafa/1الرصافة/1

05506607701818Al-Rusafa/2الرصافة/2 

022033000055Al-Rusafa/3الرصافة/3

02207705501414Al-Karkh/1الكـرخ/1

0111104404401919Al-Karkh/2الكـرخ/2 

000000000000Al-Karkh/3الكـرخ/3

033000000033

033022000055

011000000011

06608809902323

022000000022

022022000044

011022000033

000000000000

03303304401010

0565604747041410144144

المحافظة 

Babylon

Wasit

Governorate

Thi-Qar

Missan

Basrah

Total

ذي قــــار

البصـــــرة

واســـــط

Kerbela

Najaf

Salah-Aldeen

Second grade

بغداد

B
a

g
h

d
a

d

Total Third grade

 عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب اسباب الرسوب والصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2015/2014)

الصف الثاني

صالح الدين

الصف األول

Number of failing students in Vocational  application arts schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate  for  (2014/2015)

المجموع الكليالصف الثالث

First grade

المثنــــى

كركــوك

كربــــالء

النجــــف

ديـــــالى

ميســـــان

القادسية

cross absence

 تجاوز أيام الغياب

المجمـــوع

Kirkuk

Dyala

بابـــــل

Qadysia

Al-muthanna
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Con.tabel(66)تابع جدول  (66)

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000

000000000000

011011000022

000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1

000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2 

000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000Al-Karkh/1الكـرخ/1

000000000000Al-Karkh/2الكـرخ/2 

000000000000Al-Karkh/3الكـرخ/3

000000000000

011033022066

000033000033

000000000000

000000000000

022022000044

000000000000

000000000000

000000000000

04409902201515

Third gradeTotal
المحافظة 

Babylon

Kirkuk

Dyala

Thi-Qar

Number of failing students in Vocational  application arts schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate  for  (2014/2015)

Missan

Salah-Aldeen

ذي قــــار

Najaf

Second grade

         Other reasons

Basrah

كركــوك

صالح الدين

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

ميســـــان

البصـــــرة

ديـــــالى

بغداد

المثنــــى

المجمـــوع

واســـــط

 عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب اسباب الرسوب والصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2015/2014)
B

a
g

h
d

a
d

Kerbela

 أسباب أخرى 

Governorate

الصف الثالث الصف األول

بابـــــل

Total

First grade

المجموع الكليالصف الثاني

كربــــالء

النجــــف

القادسية
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Con.tabel(66)تابع جدول (66)

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000

011000022033

011011000022

01818010100121204040Al-Rusafa/1الرصافة/1

0101006607702323Al-Rusafa/2الرصافة/2 

022033000055Al-Rusafa/3الرصافة/3

02207708801717Al-Karkh/1الكـرخ/1

0121204405502121Al-Karkh/2الكـرخ/2 

000000000000Al-Karkh/3الكـرخ/3

04400008801212

04405502201111

011033000044

06609909902424

022000000022

044044000088

022022000044

000000000000

06603304401313

0757505757057570189189

 عدد الطلبة الراسبين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب اسباب الرسوب والصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2015/2014)

Number of failing students in Vocational  application arts schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate  for  (2014/2015)

الصف األول

ديـــــالى

بغداد

صالح الدين

المجموع الكلي

المجمـــوع

واســـــط

ذي قــــار

ميســـــان

البصـــــرة

كربــــالء

النجــــف

القادسية

المثنــــى

بابـــــل

كركــوك

First grade

الصف الثالثالصف الثاني

 جميع االسباب

Governorateالمحافظة 

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

All reasons

Babylon

Second gradeThird gradeTotal

B
a

g
h

d
a

d

Missan

Basrah

Total

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar
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Tabel ( 67 )جدول ( 67 )

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000

022044022088

000000000000

02121021210161605858Al-Rusafa/1الرصافة/1

0121206605502323Al-Rusafa/2الرصافة/2 

08805501101414Al-Rusafa/3الرصافة/3

06605504401515Al-Karkh/1الكـرخ/1

01010019190101003939Al-Karkh/2الكـرخ/2 

000000000000Al-Karkh/3الكـرخ/3

011033011055

033011022066

011055022088

000000000000

022000000022

022022000044

02204406601212

000000000000

03307707701717

0737308282056560211211

المثنــــى

Missan

Basrah

Total

ذي قــــار

ميســـــان

البصـــــرة

المجمـــوع

واســـــط

Thi-Qar

 عدد الطلبة التاركين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

Number of leaving students in Vocational  application arts schools by  , grade, sex, and governorate  for  (2015/2016)

First gradeSecond gradeThird gradeTotal
Governorateالمحافظة 

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثانيالصف األول

كربــــالء

ديـــــالى

بابـــــل

Salah-Aldeen

Kirkuk

صالح الدين

كركــوك

Babylon

Al-muthanna

Wasit

Dyala

B
a

g
h

d
a

d

النجــــف

القادسية

بغداد

Kerbela

Najaf

Qadysia
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 Tabel ( 68 )جدول ( 68 )

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000

0242402525052520101101

02323022220303007575

0172172016816801631630503503Al-Rusafa/1الرصافة/1

0152152011511501231230390390Al-Rusafa/2الرصافة/2 

04040029290282809797Al-Rusafa/3الرصافة/3

0575703434046460137137Al-Karkh/1الكـرخ/1

0797906161078780218218Al-Karkh/2الكـرخ/2 

000000000000Al-Karkh/3الكـرخ/3

0595905050064640173173

0181802626061610105105

02828022220252507575

03131021210454509797

0757506161061610197197

03333022220282808383

0525205656062620170170

000000000000

0757507070039390184184

091891807827820905905026052605

مجموع

القادسية

المثنــــى

واســـــط

ديـــــالى

إناث ذكورمجموعإناث

ذي قــــار

بابـــــل

كربــــالء

النجــــف

كركــوك

بغداد

ميســـــان

البصـــــرة

المجمـــوع

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثاني

مجموعإناثذكور

صالح الدين

عدد الطلبة الناجحين في المدارس المھنية للفنون التطبيقية  حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي ( 2015/2014)

Number of succeeded students in Vocational application arts by , grade, sex, and governorate  for  (2014/2015)

First gradeSecond gradeThird gradeTotal
المحافظة 

الصف األول

إناثذكور

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Babylon

Missan

Governorate

B
a

g
h

d
a

d

مجموع ذكور

Basrah

Total

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar
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مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

M
a

le

F
e

m
a

le

M
a

le

F
e

m
a

le

M
a

le

F
e

m
a

le

M
a

le

F
e

m
a

le

M
a

le

F
e

m
a

le

M
a

le

F
e

m
a

le

M
a

le

F
e

m
a

le

M
a

le

F
e

m
a

le

M
a

le

F
e

m
a

le

M
a

le

F
e

m
a

le

T
o

ta
l

000000000000000000000

020001505000000000002222

060000000000000000066

00010014022000000000004646Al-Rusafa/1الكــرخ/1

0004015080230000000005050Al-Rusafa/2الكــرخ/2

000003030000000000066Al-Rusafa/3الكــرخ/3

000000000000000000000Al-Karkh/1الكـرخ / 1

0201014023000000000004040Al-Karkh/2الكـرخ / 2

000000000000000000000Al-Karkh/3الكـرخ / 3

000001021090001000003232

000009011010000000002121

000000000000000000000

000000000000000000000

000000000000000000000

000100020000000000033

000360010010000000013738

000000000000000000000

000001010000000000022

010052072196034000100001265266

Thi-Qar

Missan

Basrah

Totalالمجمــــوع

Babylon

Kerbela

Najaf

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

B
a

g
h

d
a

d

Governorate

MasterDoctorOther DiplomaBachelorTotal

ماجستيردبلوم عاليبكالوريوس تعليمي 

بابــــــل

كربــــالء

B.educationalHigh Diploma

البصـــــرة

ميســـــان

القادسية

المثنـــــى

واســــــط

ذي قـــــار

دبلوم عام 

النجـــــف

كـــركـوك

ديــــــالى

صـالح الديــن

Secondary

المحافظة 

بغداد

D.educational

 عدد أعضاء الھيئة التدريسية في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الشھادة والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in Vocational  application arts schools by , certification, sex, and governorate  for  (2015/2016)

Table ( 69 ) جدول (  69 )

المجموع الكليأخرىدكتوراهبكالوريوس عام دبلوم تعليمياعدادية
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000000000

0000000550171700002222

000000000066000066

000011021210242400004646Al-Rusafa/1الرصافة/1

011044029290161600005050Al-Rusafa/2الرصافة/2

000000033033000066Al-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

000000023230171700004040Al-Karkh/2الكــرخ/2

000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

0000220272703300003232

0000000131308800002121

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000022011000033

0000001010373700013738

000000000000000000

000000011011000022

011077112412501331330001265266

ديــــــالى

بغداد

البصـــــرة

المجمــــوع

بابــــــل

القادسية

المثنـــــى

واســــــط

ذي قـــــار

ميســـــان

 عدد أعضاء الھيئة التدريسية في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب العنوان الوظيفي والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

كربــــالء

النجـــــف

المجموع الكليمدرسمعاون معلم

Total

صـالح الـديـن

كـركــــوك

المحافظة 

مرشدمدير

Governorate

B
ag

h
d

ad

Number of teaching staff in Vocational  application arts  schools by , function title, sex, and governorate  for  (2015/2016)

ManagerAssistantsecondary teacherTeacher

Missan

Basrah

Advisor

Salah-Aldeen

Kirkuk

Dyala

Table ( 70 )جدول رقم (70)

Babylon

Kerbela

Najaf

Total

Qadysia

Al-muthanna

Wasit

Thi-Qar

 137



Tabel (71)جدول (71)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

000000000000000000

000002000000000000

000000000000000000

000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1

020205000100000000Al-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

040500000500000000Al-Karkh/2الكــرخ/2

000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000503000300000000

000001000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

020200000101000000

000000000000000000

000000000000000000

080140110001001000000 Totalالمجمــــوع

Basrahالبصـــــرة

Missanميســـــان

Thi-Qarذي قـــــار

Wasitواســــــط

Al-muthannaالمثنـــــى

Qadysiaالقادسية

Najafالنجـــــف

Kerbelaكربــــالء

Babylonبابــــــل

بغداد

B
a

g
h

d
a

d

Dyalaديــــــالى

Kirkukكـركــــوك

Salah-Aldeenصـالح الـديـن

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

Isalmic 
education

Arabic 
language

English 
language

Kurdish 
language

MathematicsPhysicsChemistrybiologyHistory

التاريخعلوم الحياةالكيمياء

Governorate

اناثذكوراناثذكور

الرياضيات

اناثذكوراناثذكور

الفيزياء

اناثذكوراناثذكور

المحافظة

اللغة الكرديةاللغة االنكليزيةاللغة العربيةالتربية االسالمية

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in Vocational  application arts schools by , specialism, sex, and governorate for  (2015/2016)
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Con. Tabel (71)تابع جدول (71)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

00000000000000000000

00000001000001000000

00000000000000000000

00000107010000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1

00000205020000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2

00000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

00000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

00000203000000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2

00000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

00010001000000000000

00000002000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000002000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

000105021030001000000 Totalالمجمــــوع

Basrahالبصـــــرة

Missanميســـــان

Thi-Qarذي قـــــار

Wasitواســــــط

Al-muthannaالمثنـــــى

Qadysiaالقادسية

Najafالنجـــــف

Kerbelaكربــــالء

Babylonبابــــــل

بغداد

B
a

g
h

d
a

d

Dyalaديــــــالى

Kirkukكـركــــوك

Salah-Aldeenصـالح الـديـن

اناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور

ArtAgriculture
Vegetarian 

product
Forest

Animalistic 
product

Gardening

محاصيل حقلية

Governorate Field crops

البستنةانتاج حيوانيالغاباتانتاج نباتيزراعة عامةالتربية الفنية التربية الرياضيةاالجتماعالجغرافية

GeographySociologySport المحافظة

Number of teaching staff in Vocational  application arts schools by , specialism, sex, and governorate for  (2015/2016)

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)
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Con. Tabel (71)تابع جدول (71)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

00000000000000000000

00000000000000000001

00000000000000000000

02000000000401000000Al-Rusafa/1الرصافة/1

00000000000101000001Al-Rusafa/2الرصافة/2

00000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

00000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

05000000000000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2

00000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

01020000000000000000

00000000000202000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00001000000000000000

00000000000000000000

01000000000000000000

09021000000704000002 Totalالمجمــــوع

Basrahالبصـــــرة

Missanميســـــان

Thi-Qarذي قـــــار

Wasit واســــــط

Al-muthannaالمثنـــــى

Qadysiaالقادسية

Najaf النجـــــف

Kerbelaكربــــالء

Babylonبابــــــل

B
a

g
h

d
a

d

بغداد

Dyalaديــــــالى

Kirkukكـركــــوك

Salah-Aldeen صـالح الـديـن

اناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكور

Pest controlVeterinaryElectricityMechanicCarsFactories

راديو وتلفزيون

Governorate Radio & Tv

الكھرباءالبيطرة العامةمقاومة االفات
ميكانيك (خراطة 

وبرادة)
المعاملالسيارات

المحافظة

صناعات غذائية 
والبان

التربة
اقتصاد وارشاد 

زراعي

Dairy 
products

Soil
Agriculture 

Advice

Number of teaching staff in Vocational  application arts schools by , specialism, sex, and governorate for  (2015/2016)

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)
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Con. Tabel (71)تابع جدول (71)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

000000000000000000

000000000000010000

000000000000000000

000002000000010000Al-Rusafa/1الرصافة/1

000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

000000000000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2

000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000002000000020000

Basrah

Total المجمــــوع

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Missan

البصـــــرة

ميســـــان

Thi-Qarذي قـــــار

Wasitواســــــط

Al-muthanna المثنـــــى

Qadysiaالقادسية

Najafالنجـــــف

Kerbela كربــــالء

Babylonبابــــــل

بغداد

B
a

g
h

d
a

d

Dyala ديــــــالى

Kirkukكـركــــوك

Salah-Aldeenصـالح الـديـن

اناثذكوراناثذكور

Governorate

اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكور

PrintingSanitation
Glass 

industry
BuildingSymbols

Petrochem
ical

بتروكيمياويةالنماذجالبناءصناعة الزجاجتاسيسات صحيةالطباعة

المحافظة

النسيجالنجارةالسباكة

FoundryTradeWeaving

Number of teaching staff in Vocational  application arts schools by , specialism, sex, and governorate for  (2015/2016)
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Con. Tabel (71)تابع جدول (71)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

000000000000000000000000

000000000100000000000002

000000000000000000000000

000008040302020000000002Al-Rusafa/1الرصافة/1

000000000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2

000003000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

000005000400000000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2

000000000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000006000102000000000001

000000010102010000000000

000000000000000000000000

000000000000000000000000

000000000000000000000000

000000000000000000000000

000000000000000000000000

000000000000000000000000

000000000000000000000000

00000220501006030000000005

Basrahالبصـــــرة

Totalالمجمــــوع

Number of teaching staff in Vocational  application arts schools by , specialism, sex, and governorate for  (2015/2016)

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Missanميســـــان

Thi-Qar ذي قـــــار

Wasitواســــــط

Al-muthannaالمثنـــــى

Qadysia القادسية

Najafالنجـــــف

Kerbelaكربــــالء

Babylon بابــــــل

بغداد

B
a

g
h

d
a

d

Dyalaديــــــالى

Kirkuk كـركــــوك

Salah-Aldeenصـالح الـديـن

اناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكور

المحافظة

مكننة زراعية

Administr
ation

Statistic EconomySecretary
Farm 

administr
ti

Agricultural 
cooperatives

رسم ھندسيھندسة كيمياوية

Governorate
Chemical 

engineering
Geometrical

تعاونيات زراعيةادارة المزارعالسكرتاريةاالقتصاداالحصاءادارة محاسبةالعلوم التجاريةالمعادن

Agricultural 
MechanizatioMetal

Commercial 
science

Accounting
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Con. Tabel (71)تابع جدول (71)

Total

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000000000000000000

0000000300000001002222

0000000000000006066

010101010000000204646Al-Rusafa/1الرصافة/1

0002000200000002405050Al-Rusafa/2الرصافة/2

0000000000000003066Al-Rusafa/3الرصافة/3

0000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

000004000000000304040Al-Karkh/2الكــرخ/2

0000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000001000000000503232

000001020000000602121

0000000000000000000

0000000000000000000

0000000000000000000

0000020000000001033

00000120000000001713738

0000000000000000000

0000000000000001022

0103021080000000781265266

البصـــــرة

المجمــــوع

عدد أعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي والمسائي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in Vocational  application arts schools by , specialism, sex, and governorate for  (2015/2016)

Total

Missan

Basrah

ميســـــان

Thi-Qarذي قـــــار

Wasit واســــــط

Al-muthannaالمثنـــــى

Qadysiaالقادسية

Najaf النجـــــف

Kerbelaكربــــالء

Babylonبابــــــل

B
a

g
h

d
a

d

بغداد

Dyalaديــــــالى

Kirkukكـركــــوك

Salah-Aldeen صـالح الـديـن

مجموعاناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكور

Home 
economy

Computer
Cost 

Accountant
Syriac 

language
Turkomanother

المجموع

Governorate

اخرىاللغة التركمانيةاللغة السريانيةمحاسب كلفةحاسوباقتصاد منزلي

المحافظة

القانونعلم نفس

PsychologyLaw
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Tabel ( 72 )جدول  (72)

مجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكور

M
ale

F
em

ale

M
ixed

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

M
ixed

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

M
ixed

T
o

tal

M
ale

F
em

ale

M
ixed

T
o

tal

0000000000000000

0101020202020505

0202010101010404

0100100100100909029029Al-Rusafa/1الرصافة/1

060607070606019019Al-Rusafa/2الرصافة/2

0101020202020505Al-Rusafa/3الرصافة/3

030304040303010010Al-Karkh/1الكــرخ/1

030305050303011011Al-Karkh/2الكــرخ/2

0101000000000101Al-Karkh/3الكــرخ/3

050504040303012012

0303010103030707

0101010101010303

0101010101010303

0303020202020707

1203010101011405

0303030303030909

0000000000000000

020202020220606

14704804604604204211350136 Totalالمجمــــوع

Wasitواســــــط

Thi-Qarذي قـــــار

Missanميســـــان

Qadysiaالقادسية

Basrahالبصـــــرة

Al-muthannaالمثنـــــى

بغداد

B
ag

h
d

ad

Babylonبابــــــل

Najafالنجـــــف
Kerbelaكربــــالء

Third gradeTotal

Salah-Aldeenصـالح الـديـن

Kirkukكـركــــوك

First gradeSecond grade

Dyalaديــــــالى

 عدد الشعب في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب الصف والجنس والمحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

Number of grades in Vocational  apllication arts schools by , grade sex, and governorate  for  (2015/2016)

المحافظة 

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

Governorate
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 Tabel ( 73 )جدول  ( 73 )                                                                                                                                                                                              

غير مدرسيمدرسيلجھات أخرىتابعة للتربية

For 
Education

For othersRented
One 

school
Two 

schools
Three 

schools
SuitableDisrepairNot goodschool

Non-
school

BricksClay
Iron 

structures
Build 
ready

CaravanOthersTotal

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1

00000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

000000000000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2

000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

000000000000000000

Wasitواســــــط

Totalالمجمــــوع

Thi-Qarذي قـــــار

Missanميســـــان

Basrahالبصـــــرة

Najafالنجـــــف

Qadysiaالقادسية

Al-muthannaالمثنـــــى

بغداد

B
ag

h
d

ad

Babylonبابــــــل

Kerbelaكربــــالء

Salah-Aldeenصـالح الـديـن

Kirkukكـركــــوك

Dyalaديــــــالى

أخرىكرفانبناء جاھزھياكل حديدية
Governmental

No.of builds by 
type of Building

س
ار
مد

ث 
ثال

صالحة
بحاجة الى 
ترميم

غير صالحة
طابوق أو 
حجر

طين او 
صريفة

ي لألبنية
المجموع الكل

Governorate

Builds by ownersUsed BuildsNo.of BuildsNo. of builds by materials

حكومية

مستأجرة

عدد األبنية حسب مادة البناء

دة
اح
 و
سة
در
م

ان
ست
در
م

 عدد االبنية المدرسية وعدد المكتبات في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب المحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

Number of school buildings and  libraries in vocational application arts schools by governorate  for 2015/2016

المحافظة

عدد األبنية حسب الحالة العمرانيةعدد األبنية التي تشغلھاعدد األبنية حسب العائدية

عدد األبنية حسب نوع 
البناء
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Con.table ( 73 )تابع جدول (73)

حد
وا

ق 
طاب

ين
بق
طا

ق
واب
 ط
ث
ثال

6 
ف
ص

9 
ف
ص

12
ف 
ص

18
ف 
ص

24
ف 
ص

عدد الكتبعدد المكتبات

1 
F

lo
o

r

2 
F

lo
o

rs

3 
F

lo
o

rs

6 
C

la
ss

es

9 
C

la
ss

es

12
 

C
la

ss
es

18
 

C
la

ss
es

24
 

C
la

ss
es

Libraries
No. of Libra 
books ries

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1

0000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2

0000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

0000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

0000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2

0000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000 000Totalالمجمــــوع

00ميســـــان

000Basrahالبصـــــرة

 عدد االبنية المدرسية وعدد المكتبات في المدارس المھنية للفنون التطبيقية حسب المحافظة للعام الدراسي (2016/2015)

Number of school buildings and  libraries in vocational application arts schools by governorate  for 2015/2016

000Thi-Qarذي قـــــار

0Missan

000Al-muthannaالمثنـــــى

000Wasitواســــــط

000Najafالنجـــــف

000Qadysiaالقادسية

Babylon

000Kerbelaكربــــالء

00

000

000بابــــــل

000

00
بغداد

00

0

0

000Dyalaديــــــالى

0

B
ag

h
d

ad

000

000Salah-Aldeenصـالح الـديـن

000Kirkukكـركــــوك

Governorate

No. of building floorsSchool size Libraries

Build 
received pure 

water

عدد طوابق األبنية

المحافظة

عدد االبنية التي 
يصلھا الماء الصالح 

للشرب

عدد االبنية المزودة 
بخدمة المجاري

عدد االبنية التي تحتوي 
على سياج مدرسي

المكتبات المدرسيةحجم المدرسة

Builds have 
sanitation 

service

Builds have 
school wall

 146



  
  
  

   سادسالقسم ال
للحاسوب وتقنية المدارس المھنية  
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 Tabel ( 74 )جدول ( 74 ) 

مجموعریفحضرمجموعضیفاصلیةمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور
MaleFemale Mixe

d
TotalMaleFemal

e 
TotalMaleFemal

e 
TotalMaleFemale TotalOrigionGuestTotalUrbanRuralTotal

0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000

0000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
0000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
0000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
0000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
1001720723440344222547101101Al-Karkh/2الكــرخ/2
0000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

0000000000000000000
0000310311080108000000000
00001734021342296518000000000
0000000000000000000
00000262602626044000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
100127666342874122996222951101101

مالحظة /  ال یوجد دراسة مسائیة في المدارس المھنیة للحاسوب وتقنیة المعلومات .

Al-muthannaالمثنـــــى
Wasitواســــــط

Totalالمجمــــوع

Thi-Qarذي قـــــار
Missanمیســـــان
Basrahالبصـــــرة

Kerbelaكربــــالء
Najafالنجـــــف
Qadysiaالقادسیة

Dyalaدیــــــالى

بغداد

B
ag

hd
ad

Babylonبابــــــل

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن

School environment

Kirkukكـركــــوك

          Note / not found evening study in computer and information technology  schools . 

عدد المدارس وعدد الطلبة المقبولین الجدد والطلبة الموجودین واعضاء الھیئة التدریسیة واستقاللیة وبیئة  المدرسة في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب الجنس والمحافظة (الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

 Number of schools ,  accepted and existing students ,teaching staff and the independence of computer and information technology  schools by sex and 
governorate (morning)  for  (2015/2016)

المحافظة

بیئة المدرسةاستقاللیة المدرسةعدد أعضاء الھیئة التدریسیةعدد الطلبة الموجودینعدد الطلبة المقبولین الجددعدد المدارس

Governorate
No .of schoolsNumber of new 

students
Existing studentsTeaching staffschool independence
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 Tabel ( 75)جدول رقم ( 75 )

مجموعمختلطإناثذكورمجموعاناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعمختلطإناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

Total

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

00000000000000000000000

00000000000000000000000

00000000000000000000000

00000000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1

00000000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2

00000000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

00000000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1 

100182082143014311901193440344222547140014Al-Karkh/2الكــرخ/2 

00000000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

00000000000000000000000

000047047350352602610801080005005

00001834022316034194792210142296518000204024

00000000000000000000000

000002626000000026260440101

00000000000000000000000

00000000000000000000000

00000000000000000000000

00000000000000000000000

1001312663783383437222422246874122996222951395044 Totalالمجمــــــوع

Wasitواســــــــط

Thi-Qarذي قـــــــار

Missanمیســــــــان

Qadysiaالقادسیة

Al-muthannaالمثنـــــــى

Basrahالبصـــــــرة

Babylonبابــــــــل

Kerbelaكربـــــــالء

Najafالنجــــــف

Kirkukكـركـــــوك

Dyalaدیــــــــالى

داد
بغ

B
ag

hd
ad

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن

First gradeSecond gradeThird gradeTotalNumber of teaching staff

عدد المدارس والطلبة الموجودین واعضاء الھیئة التدریسیة وعدد الشعب في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي فقط ) للعام الدراسي  (2016/2015)

Number of schools ,  existing students ,teaching staff and the number gradees in the computer and information technology schools by grade , sex and governorate (morning) for  (2015/2016)

المحافظة

عدد المدارس
عدد الطلبة الموجودین حسب الصف

عدد الشعبعدد أعضاء الھیئة التدریسیة

Governorate

Existing students by grade
المجموع الكليالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

No of schoolsNo of grades
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 Tabel ( 76 )جدول (76)

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000000000000

0000000000000

0000000000000

0000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1

0000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2

0000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

0000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

190220310000072072Al-Karkh/2الكــرخ/2

0000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

0000000000000

508090603031031

128371046448930917340213

0000000000000

0110607020002626

0000000000000

0000000000000

0000000000000

0000000000000

361967168611541133927666342

Wasitواســــــط

Totalالمجمــــوع

Thi-Qarذي قـــــار

Missanمیســـــان

Basrahالبصـــــرة

Najafالنجـــــف

Qadysiaالقادسیة

Al-muthannaالمثنـــــى

بغداد

B
ag

hd
ad

Babylonبابــــــل

Kerbelaكربــــالء

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن

Kirkukكـركــــوك

Dyalaدیــــــالى

عدد الطلبة المقبولین الجدد في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات حسب العمر والجنس والمحافظة  ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

المحافظة 

المجموععمر 19 سنةعمر 18 سنةعمر 17 سنةعمر 16 سنةعمر 15 سنة

Number of   new students  in the computer and information technology  schools by age , sex and governorate (morning) for  (2015/2016)

Governorate
15 years16 years17 years18 years19 yearsTotal
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Table(77 )جدول (77)

Total
مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal
0000000000000
0000000000000
0000000000000

0000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
0000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
0000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
0000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
190220410000082082Al-Karkh/2الكــرخ/2
0000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

0000000000000
50130130907047047

128371049454931918340223
0000000000000
0110607020002626
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000

3619721610311631138931266378 Totalالمجمــــوع

Thi-Qarذي قـــــار
Missanمیســـــان
Basrahالبصـــــرة

Al-muthannaالمثنـــــى
Wasitواســــــط

Babylonبابــــــل
Kerbelaكربــــالء
Najafالنجـــــف

Dyalaدیــــــالى

بغداد

B
ag

hd
ad

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن
Kirkukكـركــــوك

Qadysiaالقادسیة

 عدد الطلبة الموجودین في المدارس مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of   existing students  in the computer and information technology  schools by age , sex and governorate (morning) for  (2015/2016)

 الصف االول

المحافظة 

First grade

Governorate
المجموععمر 19 سنةعمر 18 سنةعمر 17 سنةعمر 16 سنةعمر 15 سنة
15 years16 years17 years18 years19 years
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Con. tabel (77)تابع جدول  (77)

Total
مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal
0000000000000
0000000000000
0000000000000

0000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1

0000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2

0000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

0000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

400360450220001430143Al-Karkh/2الكــرخ/2

0000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3
0000000000000
60110100503035035

16760113454436816034194
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000

627107118957139833834372

Missanمیســـــان
Basrahالبصـــــرة
Totalالمجمــــوع

Al-muthannaالمثنـــــى

Wasitواســــــط

Thi-Qarذي قـــــار

Kerbelaكربــــالء

Najafالنجـــــف
Qadysiaالقادسیة

بغداد

B
ag

hd
ad

Babylonبابــــــل

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن
Kirkukكـركــــوك

Dyalaدیــــــالى

17 years18 years19 years20 years

Second grade

المحافظة 

المجموععمر 20 سنة عمر 19 سنةعمر 18 سنةعمر 17 سنةعمر 16 سنة

Governorate
16 years

Number of   existing students  in the computer and information technology  schools by age , sex and governorate (morning) for  (2015/2016)

الصف الثاني

 عدد الطلبة الموجودین في المدارس مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)
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Con. tabel (77)تابع جدول  (77)

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000000000000
0000000000000
0000000000000

0000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1

0000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2

0000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

0000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

430310330120001190119Al-Karkh/2الكــرخ/2

0000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3
0000000000000
2040110603026026
722232671610807922101
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000

522573707341011022422246

Kerbelaكربــــالء

Najafالنجـــــف

Dyalaدیــــــالى

بغداد

B
ag

hd
ad

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن
Kirkukكـركــــوك

 عدد الطلبة الموجودین في المدارس مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of   existing students  in the computer and information technology  schools by age , sex and governorate (morning) for  (2015/2016)

Totalالمجمــــوع

Thi-Qarذي قـــــار

Missanمیســـــان

Basrahالبصـــــرة

Qadysiaالقادسیة

Al-muthannaالمثنـــــى

Wasitواســــــط

Babylonبابــــــل

Governorate
17 years18 years19 years20 years21 yearsTotal

 الصف الثالث

Third grade

المحافظة 

المجموععمر 21 سنة عمر 20 سنة عمر 19 سنةعمر 18 سنةعمر 17 سنة
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Con . table ( 77 )تابع جدول (77)

عمر 20 سنة

مجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000

00000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
00000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
00000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
00000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
1906201200760550120003440344Al-Karkh/2الكــرخ/2
00000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

00000000000000000
5019026023023090301080108

128531711617110171011922188042296518
00000000000000000
01106070200000002626
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000

3619134232622420919179194318110874122996

 عدد الطلبة الموجودین في المدارس مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب العمر والصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of   existing students  in the computer and information technology  schools by age , sex and governorate (morning)  for  (2015/2016)

Wasitواســــــط

Totalالمجمــــوع

Thi-Qarذي قـــــار
Missanمیســـــان
Basrahالبصـــــرة

Najafالنجـــــف
Qadysiaالقادسیة

Al-muthanna

Babylonبابــــــل
Kerbelaكربــــالء

19 years20 years21 years

صـالح الـدیـن

المثنـــــى

Salah-Aldeen

Dyalaدیــــــالى

بغداد

B
ag

hd
ad

Kirkukكـركــــوك

 المجموع الكلي

Total

المحافظة 

المجموععمر 21 سنةعمر 19 سنةعمر 18 سنةعمر 17 سنةعمر 16 سنةعمر 15 سنة

Governorate
15 years16 yearsTotal 17 years18 years
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 Tabel ( 78 )جدول  ( 78 )                                                                                                                                                                                                  

مجموعإناثذكور مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

361955000000361955عمر 15سنة

7216886276900013423157عمر 16سنة

10311114107111185225426224286عمر 17سنة

631174895945736020919228عمر 18سنة

38947713747077717919198عمر 19سنة

0009817341044431861عمر 20سنة

0000001101111011عمر 21سنة

312663783383437222422246874122996المجموع

18 years

19 years

20 years

21 years

Total

17 years

عدد الطلبة الموجودین في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات حسب العمر والصف والجنس (الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

العمــر

المجموعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول 

Age
First grade

Number of   existing students  in the  computer and information technology  schools by age , sex and grade (morning) for  (2015/2016)

Second gradeThird gradeTotal

15 years

16 years
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000
000000000000
000000000000

000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
0000001001010010Al-Karkh/2الكــرخ/2
000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000
50520230310010
911030331415217
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000

141155051611735237

Thi-Qarذي قـــــار
Missanمیســـــان
Basrahالبصـــــرة

Wasitواســــــط

Babylonبابــــــل
Kerbelaكربــــالء
Najafالنجـــــف

Totalالمجمــــوع

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن
Kirkukكـركــــوك

Qadysiaالقادسیة
Al-muthannaالمثنـــــى

Dyalaدیــــــالى

بغداد

B
ag

hd
ad

Table( 79 ) جدول  ( 79 )

 عدد الطلبة الراسبین في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات حسب اسباب الرسوب و الصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي )  للعام الدراسي  (2015/2014)
Number of failing students in computer and information technology  schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate (morning) for  

(2014/2015)

 الفشل في االمتحان 
Failure in Exam

المحافظة 

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثانيالصف األول

Governorate
First gradeSecond gradeThird gradeTotal
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Con . tabel (79)تابع  جدول (79)

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000
000000000000
000000000000

000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
000000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2
000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000
404202000606

19019821041531334
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000

230231021241537340 Totalالمجمــــوع

Thi-Qarذي قـــــار
Missanمیســـــان
Basrahالبصـــــرة

Al-muthannaالمثنـــــى
Wasitواســــــط

Babylonبابــــــل
Kerbelaكربــــالء
Najafالنجـــــف

Dyalaدیــــــالى

بغداد

B
ag

hd
ad

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن
Kirkukكـركــــوك

Qadysiaالقادسیة

المحافظة 

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثانيالصف األول

Governorate
First gradeSecond gradeThird gradeTotal

 تجاوز أیام الغیاب 
cross absence

 عدد الطلبة الراسبین في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات حسب اسباب الرسوب و الصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي )  للعام الدراسي  (2015/2014)
Number of failing students in computer and information technology  schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate (morning and 

evening) for  (2014/2015)
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Con . tabel (79)تابع جدول  (79)

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000
000000000000
000000000000

000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
000000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2
000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000
000000202202
01105506601212
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
01105526821214 Totalالمجمــــوع

Thi-Qarذي قـــــار
Missanمیســـــان
Basrahالبصـــــرة

Al-muthannaالمثنـــــى
Wasitواســــــط

Babylonبابــــــل
Kerbelaكربــــالء
Najafالنجـــــف

Dyalaدیــــــالى

بغداد

B
ag

hd
ad

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن
Kirkukكـركــــوك

Qadysiaالقادسیة

المحافظة 

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثانيالصف األول

Governorate
First gradeSecond gradeThird gradeTotal

أسباب أخرى 
Other reasons

 عدد الطلبة الراسبین في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات حسب اسباب الرسوب و الصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي )  للعام الدراسي  (2015/2014)
Number of failing students in computer and information technology  schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate (morning and 

evening) for  (2014/2015)
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Con . tabel (79)تابع جدول  (79)

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000
000000000000
000000000000

000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
0000001001010010Al-Karkh/2الكــرخ/2
000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000
90940450518018

28230117187815461763
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000

372391572222830741791 Totalالمجمــــوع

Thi-Qarذي قـــــار
Missanمیســـــان
Basrahالبصـــــرة

Al-muthannaالمثنـــــى
Wasitواســــــط

Babylonبابــــــل
Kerbelaكربــــالء
Najafالنجـــــف

Dyalaدیــــــالى

بغداد

B
ag

hd
ad

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن
Kirkukكـركــــوك

Qadysiaالقادسیة

المحافظة 

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثانيالصف األول

Governorate
First gradeSecond gradeThird gradeTotal

 عدد الطلبة الراسبین في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات حسب اسباب الرسوب و الصف والجنس والمحافظة  ( الصباحي والمسائي )  للعام الدراسي  (2015/2014)

جمیع االسباب

Number of failing students in computer and information technology  schools by reasons of failure , grade, sex, and governorate (morning and 
evening) for  (2014/2015)
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1

000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2

000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3

000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1

80870750520020Al-Karkh/2الكــرخ/2

000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000

000000000000

5164711336121123

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

13114117188311321143
Basrahالبصـــــرة

Totalالمجمــــوع

Wasitواســــــط

Thi-Qarذي قـــــار

Missanمیســـــان

Najafالنجـــــف

Qadysiaالقادسیة

Al-muthannaالمثنـــــى

بغداد

B
ag

hd
ad

Babylonبابــــــل

Kerbelaكربــــالء

Kirkukكـركــــوك

Dyalaدیــــــالى

Salah-Aldeenصالح الدین

 عدد الطلبة التاركین في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب الصف والجنس والمحافظة ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of leaving students in  computer and information technology  schools by , grade, sex, and governorate (morning ) for  (2015/2016)

المحافظة 

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثانيالصف األول

Governorate
First gradeSecond gradeThird gradeTotal

 Tabel ( 80 )جدول  (80)
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000
000000000000
000000000000

000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2 
000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
000000000000Al-Karkh/1الكـرخ/1
13801381080108980983440344Al-Karkh/2الكـرخ/2 
000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000
38038250251401477077

1532918269178671138429359352
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000

32929358202172191831319671459773
Basrahالبصـــــرة
Totalالمجمـــوع

Wasitواســـــط
Thi-Qarذي قــــار
Missanمیســـــان

Najafالنجــــف
Qadysiaالقادسیة
Al-muthannaالمثنــــى

بغداد

B
ag

hd
ad

Babylonبابـــــل
Kerbelaكربــــالء

Kirkukكركــوك
Dyalaدیـــــالى

Salah-Aldeenصالح الدین

عدد الطلبة الناجحین في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي ) للعام الدراسي 2015/2014

Number of succeeded students in  computer and information technology  schools by , grade, sex, and governorate (morning ) for  (2014/2015)

  Table ( 81  )                                                                                                                                                                               ( 81)  جدول

المحافظة 

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثانيالصف األول

Governorate
First gradeSecond gradeThird gradeTotal
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Tabel ( 82 ) 

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

Total

000000000000000000000

000000000000000000000

000000000000000000000

000000000000000000000Al-Rusafa/1الكــرخ/1

000000000000000000000Al-Rusafa/2الكــرخ/2

000000000000000000000Al-Rusafa/3الكــرخ/3

000000000000000000000Al-Karkh/1الكـرخ / 1

00006316220000000000222547Al-Karkh/2الكـرخ / 2

000000000000000000000Al-Karkh/3الكـرخ / 3

000000000000000000000

000000000000000000000

000000000000000000000

000000000000000000000

000000010300000000044

000000000000000000000

000000000000000000000

000000000000000000000

000000000000000000000

00006316230300000000222951

D.educationalB.educational

Al-muthannaالمثنـــــى

Basrahالبصـــــرة

Kerbelaكربــــالء

Najafالنجـــــف

Qadysiaالقادسیة

بغداد

B
ag

hd
ad

Salah-Aldeenصـالح الدیــن

Totalالمجمــــوع

Wasitواســــــط

Thi-Qarذي قـــــار

Missanمیســـــان

Babylonبابــــــل

Kirkukكـــركـوك

Dyalaدیــــــالى

المجموع الكليأخرىدكتوراه

Governorate

DoctorOtherTotal

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات حسب الشھادة والجنس والمحافظة  ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in  computer and information technology  schools by , certification, sex, and governorate (morning)  for  (2015/2016)

المحافظة 

دبلوم عاليبكالوریوس تعلیمي بكالوریوس عام دبلوم عام دبلوم تعلیمياعدادیة

جدول (82)

SecondaryDiplomaBachelorHigh DiplomaMaster

ماجستیر
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Tabel ( 83 )جدول  (83)                                                                                                                                                                                                         

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000

000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
101303132235538000222547Al-Karkh/2الكــرخ/2
000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000033011000044
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
101303132538549000222951

Wasitواســــــط

Totalالمجمــــوع

Thi-Qarذي قـــــار
Missanمیســـــان
Basrahالبصـــــرة

Najafالنجـــــف
Qadysiaالقادسیة
Al-muthannaالمثنـــــى

بغداد

B
ag

hd
ad

Babylonبابــــــل
Kerbelaكربــــالء

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن
Kirkukكـركــــوك
Dyalaدیــــــالى

 عدد أعضاء الھیئة التدریسیة في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب العنوان الوظیفي والجنس والمحافظة ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in  computer and information technology  schools by , function title, sex, and governorate (morning)  for  (2015/2016)

المحافظة 

المجموع الكليمرشدمعلممدرسمعاونمدیر

Governorate
ManagerAssistantsecondary teacherTeacherAdvisorTotal
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Tabel (84 )جدول (84)                                                                                                                                                                                          

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000

000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
000201001203000000Al-Karkh/2الكــرخ/2
000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000201001203000000 Totalالمجمــــوع

Basrahالبصـــــرة

Thi-Qarذي قـــــار
Missanمیســـــان

Wasitواســــــط
Al-muthannaالمثنـــــى
Qadysiaالقادسیة
Najafالنجـــــف

Babylonبابــــــل
Kerbelaكربــــالء

بغداد

B
ag

hd
ad

Dyalaدیــــــالى
Kirkukكـركــــوك

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن

اناث

Isalmic 
education

Arabic 
language

English 
language

Kurdish 
languageMathematicsPhysicsChemistrybiology

التاریخ

Governorate History

اناثذكور

المحافظة

علوم الحیاةالكیمیاءالفیزیاءالریاضیاتاللغة الكردیةاللغة االنكلیزیةاللغة العربیةالتربیة االسالمیة

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور ذكوراناثذكوراناثذكور

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in computer and information technology  schools by , specialism, sex, and governorate (morning) for  (2015/2016)
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Con . table (84)تابع جدول  (84)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

00000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
00000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
00000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
00000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
00001000000000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2
00000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00001000000000000000 Totalالمجمــــوع

Basrahالبصـــــرة

Thi-Qarذي قـــــار
Missanمیســـــان

Wasitواســــــط
Al-muthannaالمثنـــــى
Qadysiaالقادسیة
Najafالنجـــــف

Babylonبابــــــل
Kerbelaكربــــالء

بغداد

B
ag

hd
ad

Dyalaدیــــــالى
Kirkukكـركــــوك

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن

اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور

محاصیل حقلیة

Governorate Field crops

اناثذكور

البستنةانتاج حیوانيالغاباتانتاج نباتيزراعة عامةالتربیة الفنیة

المحافظة

التربیة الریاضیةاالجتماعالجغرافیة

GeographySociologySportForestAnimalistic 
productGardening ArtAgricultureVegetarian 

product

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in computer and information technology  schools by , specialism, sex, and governorate (morning) for  (2015/2016)
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Con . table (84)تابع جدول ( 84 ) 

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

00000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
00000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
00000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
00000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
00000000003121000000Al-Karkh/2الكــرخ/2
00000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000003121000000 المجمــــوع

Basrahالبصـــــرة
Total

ذي قـــــار
Missanمیســـــان

Thi-Qar
Wasitواســــــط
Al-muthannaالمثنـــــى
Qadysiaالقادسیة
Najafالنجـــــف

بابــــــل
Kerbelaكربــــالء

Babylon

بغداد

B
ag

hd
ad

Dyalaدیــــــالى
Kirkukكـركــــوك

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن

اناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكور

رادیو وتلفزیون

Governorate Radio & Tv

میكانیك (خراطة الكھرباءالبیطرة العامةمقاومة االفات
المعاملالسیاراتوبرادة)

المحافظة

صناعات غذائیة 
اقتصاد وارشاد التربةوالبان

زراعي

Dairy 
productsSoilAgriculture 

AdvicePest controlVeterinaryElectricityMechanicCarsFactories

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in computer and information technology  schools by , specialism, sex, and governorate (morning) for  (2015/2016)
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Con . table (84)تابع جدول  (84)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000

000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
000000000000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2
000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000

البصـــــرة
Totalالمجمــــوع

Basrah
Missanمیســـــان
Thi-Qarذي قـــــار
Wasitواســــــط
Al-muthannaالمثنـــــى
Qadysiaالقادسیة
Najafالنجـــــف
Kerbelaكربــــالء
Babylonبابــــــل

بغداد

B
ag

hd
ad

Dyalaدیــــــالى
Kirkukكـركــــوك

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن

اناثذكور ذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور

PrintingSanitationGlass 
industryBuildingSymbolsPetrochem

ical
Governorate

اناثذكوراناث

بتروكیمیاویةالنماذجالبناءصناعة الزجاجتاسیسات صحیةالطباعة

المحافظة

النسیجالنجارةالسباكة

FoundryTradeWeaving

اناثذكوراناثذكور

Number of teaching staff in computer and information technology  schools by , specialism, sex, and governorate (morning ) for  
(2015/2016)

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)
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Con . table (84)تابع جدول  (84)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000

000000000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
000000000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
000000000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
000000000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
001000000010000000000000Al-Karkh/2الكــرخ/2
000000000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
001000000010000000000000

Basrah
Missan

Totalالمجمــــوع
البصـــــرة
میســـــان
Thi-Qarذي قـــــار

Al-muthanna
Wasitواســــــط
المثنـــــى

Najaf
Qadysiaالقادسیة
النجـــــف
كربــــالء
Babylonبابــــــل

Kerbela

كـركــــوك

B
ag

hd
ad

بغداد

Kirkuk
Dyalaدیــــــالى

اناثذكور

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن

اناثذكور اناثذكوراناثذكورذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور

المحافظة

مكننة زراعیة

اناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثاناثذكور

ھندسة 
رسم ھندسيكیمیاویة

Governorate
Chemical 
engineeri

ng
Geometrical

تعاونیات ادارة المزارعالسكرتاریةاالقتصاداالحصاءادارة
زراعیة

Administr
ationStatistic EconomySecretary

Farm 
administr

ative

Agricultur
al 

cooperati

محاسبةالعلوم التجاریةالمعادن

Agricultura
l 

Mechanizat
MetalCommercial 

science
Accountin

g

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in computer and information technology  schools by , specialism, sex, and governorate (morning) for  (2015/2016)
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Con . table (84)تابع جدول (84)

Total

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000

0000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
0000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
0000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
0000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
00000091300000042222547Al-Karkh/2الكــرخ/2
0000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000400000000044
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
00000091700000042222951

عدد أعضاء الھیئة التدریسیة  في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب االختصاص والجنس والمحافظة ( الصباحي ) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of teaching staff in computer and information technology  schools by , specialism, sex, and governorate (morning) for  (2015/2016)

Basrahالبصـــــرة
Missanمیســـــان

Total المجمــــوع

Thi-Qar ذي قـــــار

Al-muthannaالمثنـــــى
Wasitواســــــط

Najafالنجـــــف
Qadysia القادسیة

Babylon بابــــــل
Kerbelaكربــــالء

بغداد

B
ag

hd
ad

Salah-Aldeen
Kirkukكـركــــوك

Dyala دیــــــالى

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

صـالح الـدیـن

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكور

Home 
economyComputerCost 

Accountant

المجموع

Governorate

اخرىاللغة التركمانیةاللغة السریانیةمحاسب كلفةحاسوباقتصاد منزلي

المحافظة

علم نفس

Syriac 
languageTurkomanother

القانون

PsychologyLaw
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 Tabel ( 85 )جدول (85 )

مجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكور

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

M
ale

Fem
ale

M
ixed

Total

0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000

0000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
0000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
0000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
0000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
300360065005140014Al-Karkh/2الكــرخ/2
0000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

0000000000000000
2002200210015005
8201081094105204024
0000000000000000
0101000000000101
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000

133016161017101011395044
Basrahالبصـــــرة
Totalالمجمــــوع

Wasitواســــــط
Thi-Qarذي قـــــار
Missanمیســـــان

Najafالنجـــــف
Qadysiaالقادسیة
Al-muthannaالمثنـــــى

بغداد

B
ag

hd
ad

Babylonبابــــــل
Kerbelaكربــــالء

Kirkukكـركــــوك
Dyalaدیــــــالى

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن

عدد الشعب في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات حسب الصف والجنس والمحافظة (الصباحي)  للعام الدراسي (2016/2015)

Number of classes in  computer and information technology  schools by , class, sex, and governorate (morning) for  (2015/2016)

المحافظة 

المجموع الكليالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

Governorate

First gradeSecond gradeThird gradeTotal
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Tabel (86)   جدول (86)                                                                                                                                                                                                

غیر مدرسيمدرسيلجھات أخرىتابعة للتربیة

For 
EducationFor othersRentedOne 

school
Two 

schools
Three 

schoolsSuitableDisrepairNot goodschoolNon-
schoolBricksClayIron 

structures
Build 
readyCaravanOthersTotal

000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000

000000000000000000Al-Rusafa/1الرصافة/1
000000000000000000Al-Rusafa/2الرصافة/2
000000000000000000Al-Rusafa/3الرصافة/3
000000000000000000Al-Karkh/1الكــرخ/1
100100100101000001Al-Karkh/2الكــرخ/2
000000000000000000Al-Karkh/3الكــرخ/3

000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
100100100101000001

Wasitواســــــط

Totalالمجمــــوع

Thi-Qarذي قـــــار
Missanمیســـــان
Basrahالبصـــــرة

Najafالنجـــــف
Qadysiaالقادسیة
Al-muthannaالمثنـــــى

بغداد

B
ag

hd
ad

Babylonبابــــــل
Kerbelaكربــــالء

Salah-Aldeenصـالح الـدیـن
Kirkukكـركــــوك
Dyalaدیــــــالى

أخرى
GovernmentalNo.of builds by 

type of Building

س
دار

 م
الث

ث

بحاجة الى صالحة
طابوق أو غیر صالحةترمیم

حجر
طین او 
صریفة

حكومیة

مستأجرة

حدة
 وا

سة
در

م

ان
ست

در
م

ھیاكل حدیدیة

عدد االبنیة المدرسیة وعدد المكتبات في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات  حسب المحافظة ( الصباحي) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of school buildings and  libraries in  computer and information technology  schools by governorate (morning and evening) for 2015/2016

المحافظة

عدد األبنیة حسب الحالة العمرانیةعدد األبنیة التي تشغلھاعدد األبنیة حسب العائدیة
عدد األبنیة حسب نوع 

البناء

عدد األبنیة حسب مادة البناء

المجموع الكلي لألبنیة

Governorate

Builds by ownersUsed BuildsNo.of BuildsNo. of builds by materials

كرفانبناء جاھز
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Governorate

No. of building floorsSchool size Libraries

Build 
received 

pure water

Builds have 
sanitation 

service

Builds have 
school wall

عدد االبنیة المدرسیة وعدد المكتبات في مدارس الحاسوب وتقنیة المعلومات حسب المحافظة ( الصباحي) للعام الدراسي (2016/2015)

Number of school buildings and  libraries in  computer and information technology  schools by governorate (morning) for 2015/2016

المحافظة

عدد االبنیة التي 
یصلھا الماء الصالح 

للشرب

عدد االبنیة المزودة 
بخدمة المجاري

عدد االبنیة التي تحتوي 
على سیاج مدرسي

المكتبات المدرسیةحجم المدرسةعدد طوابق األبنیة
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