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  2019/2020في العراق لسنة تقرير أحصاءات التعليم الموازي والتدريب المھني والتطويري  

   والتربوي االجتماعي االحصاء مديرية

  ابراھيم اسم مديرة االحصاء االجتماعي والتربوي .............. الست سوسن عبد الرزاق 

  ھمت الرضاعبدوفاء الست  ........................ التقرير اصدار على المشرف اسم

  االستاذ منتظر مكي  اسم العاملين على اصدار التقرير ........................

  اسم الباحث  اسم المشرف  اسم مدير المحافظة

 السيد غيدان عباس سلطان السيد وعد مرعي عبد اللة مدير احصاء نينوى / السيد نوفل سليمان طلب

  السيد وريا ھادي فرض  / السيدة درياه عبد الجليل محمد  كركوك احصاء مدير
  سھيلة سيد رشيد السيدة 
  درين يوجل احمد ة السيد

 الست رشا رشيد حسن  السيد صكبان حسين علكه  ديالى / السيد جاسم سعيد حسين احصاء مدير

 .....................................  السيد احمد جبير جاسم  االنبار/ السيد علي فخري عبد الملك احصاء مدير

  السيد قيس عريبي  السيد احمد اسماعيل ابراھيم / بغداد  احصاء مدير

  السيد خالد كاظم
 عالء حسين السيد
 فراس زكي السيد
  حمدي وليد السيد

  السيد مرتضى خليل كاظم  السيد مھند عبد الھادي سلمان  السيد عالء حسن حميد/ بابل  احصاء مدير

  السيد احمد جادر سوادي  الست حنان جواد ھادي  احصاء كربالء / السيد عباس طامي عناد مدير

  منتظر ابراھيم فرھود  السيد ميثم ظاھر مطلك  غافلاحصاء واسط/ السيد عادل لطيف  مدير

  محمد السيد محمد ثابت  السيد مھند عساف صالح  احصاء صالح الدين /السيد عمر عادل محي مدير

  السيد ضرغام محي نجم  السيد نبيل صالح محمد رضا  السيد فاضل عبد الحر عبد /النجف  احصاء مدير

  السيد محمد ياس خضير  السيد عالء حميد عجمي  عبد مرشدالسيد محمد / القادسية  احصاء مدير

  الست اسراء عبد الجواد  السيد معين لويتي ابراھيم  احصاءالمثنى  / السيد أنمار طالب صالح مدير

  علي يونسحسين  السيد   محمد السيد حمودي الزم  السيد خالد احمد فرحان / احصاءذي قار مدير

  عبد الرضاالست اسيل كاظم   السيد مخلص نجم عبود  السيد علي عريان صالح /ميسان  احصاء مدير

  السيد ابراھيم عبد الكريم  السيد عالء محمود طه  البصرة / السيد شھدي عبد االمير ماجد احصاء مدير
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   2019/2020العاملة في العراق للعام الدراسي  الموازيمؤشرات رئيسة عن وحدات التعليم النظامية للتعليم   
 )1جدول (  

الطلبة المقبولين  عدد الوحدات  التفاصيل 
الطلبة  

 الموجودين 
اعضاء الھيئة  

 التدريسية
 عدد العاملين

 647 598 4328 2675 15 المعاهد غير المرتبطة بهيئة التعليم التقني  

والشوؤن   معاهد التأهيل التابعة لوزارة العمل
 346 286 1610 395 21 االجتماعية

المدارس 
 الدينية 

 53 61 965 174 4 االبتدائية

 14 53 274 100 4 المتوسطة

 31 101 1629 610 9 االعدادية

 928 2440 12247 3959 149 الثانوية

 1026 2655 15115 4843 166 مجموع المدارس الدينية

 118 200 1037 46 18 اعداديات التمريض والقبالة والتوليد

 2137 3739 22090 7959 220 مجموع المعاهد والمدارس واالعداديات
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)412( אאאאאא)319()77.4%(
א،אא)93(א)23%()2(. 
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אאFE)27261،Eאא

)350615(א،אאאאאא
אF67%( א)95%(אאאאא

א)33.3%(א)5.4%( ) 2وكما مبين في جدول(. 

 
   2019للعامفي العراق  للقطاعين (الحكومي والخاص)مؤشرات رئيسة عن وحدات التعليم النظامية للتعليم الموازي 

 )2جدول ( 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

  

 التفاصيل 
عدد 

 المراكز 

 عدد الدورات 
 عدد المتدربين

اعضاء  
الھيئة 
 التدريبية

عدد 
 مجموع  تطويرية  مھنية  العاملين

في  مـــراكز التدريب
 4433 8591 3315417 18177 14841 3336 319 لقطاع الحكوميا

في  مراكز التدريب
 277 331 19068 9084 2159 6925 93 لقطاع الخاص ا

مجموع مراكز التدريب 
القطاعين في 

 الحكومي والخاص
412 1026117000 27261 350615 8922 4710 

قطاع الحكومي
77%

قطاع الخاص
23%

2019لسنة ) الحكومي والخاص (نسبة المراكز في القطاعين )2(شكل 
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)6948( אא) 201415/2016 EF3E . 
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 )3جدول (

אאא אא אא 
א

א 

2016/2015 2848 6948 709 

2017/2016 3194 7279 775 

2018/2017 3349 7875 935 

2019/2018 3195 6431 761 

2019/2020  2675 4328 598 

 نسبة التغيرخالل الفترة
16.3-  32.7-  21.4-  

 ) %2019/2020 ـ 2018/2019(

 نسبة التغيرخالل الفترة
6.1-  37.7-  15.7-  

)2015/2016-2019/2020% ( 
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א) 2016/20152020/2019 ـ ( 

 )5جدول (

אאא אא אא אא

2016/2015 2225 6626 499 

2017/2016 1971 7594 531 

2018/2017 1486 5586 522 

2018/2019  265 3773 432 

2020/2019 46 1037 200 

 نسبة التغيرخالل الفترة
-82.6 -72.5 -53.7 

 ) %2020/2019 ـ 2018/2019(
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2015 865 9654 10519 199804 

2016 1271 11312 12583 219989 

2017 1537 16365 17902 372321 

2018 1298 16288 17586 365200 

2019 3336 14841 18177 331547 

 نسبة التغيرخالل الفترة
157.0 -8.9 3.4 -9.21 
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5K )7(אאאאאאאא )9084(
2019אאא)76.2%(אאאאא

)24(% ،אאאאאאאF19068אE)20(% 
2019. 

א )65(%אF2015 -2019 ( ،אאא
 )104.3(%2018 אא)32.4(%אF2015-2019 (.  
  
אאאאאאאאאF  2015  2019ــ( 

 )7جدول (

א 
אא 

א 
אא

א    

2015 777 344 1121 11562 250 

2016 2776 598 3374 16329 293 

2017 2002 596 2598 18239 172 

2018 2018 1335 3353 15937 162 

2019 6925 2159 9084 19068 331 

 التغيرخالل الفترةنسبة 
243.2 61.7 170.9 19.6 104.3 

 %)2019ـ 2018(
 نسبة التغيرخالل الفترة

791.2 527.6 710.3 64.9 32.4 
 ) % 2019ـ 2015(

 

 

%18مھنية 

%82تطويرية 

نسبة الدورات المھنية والتطويرية المقامة في مراكز التدريب التابعة ) 6(شكل 
2019للقطاع الحكومي لسنة 



  2019/2020   للعام الدراسيموازي والتدريب المھني والتطويري في العراق الالتعليم 

 
 

 

243.2

61.7

نسبة الدورات المھنية والتطويرية المقامة في مراكز التدريب التابعة ) 7(شكل 
2019للقطاع الخاص لسنة 

مھنية

تطويرية



المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم التقني 

القسم االول 



Table(8)جدول ( 8)

المجموعاناثذكور

malefemaletotal

61429436

787157

83368

126111712

13741113

1443714

1550515

16671316

17831117

188407691618

19837173101019

20865013620

2124244821

2214152922

23761323

24881624

2512013125125

2629154426

AGE

عدد الطلبة المقبولين في المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم التقني حسب العمر والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of students enrolled to institutes Associated with the Technical Education comission by age 
and sex for the academic year 2019/2020

العمر



.Table(8)con تابع جدول (8 )

المجموعاناثذكور

malefemaletotal

2705527

2810128

2930329

3252732

3304433

3401134

3501135

3632536

3711237

382683438

3911239

4103341

4222442

4311243

4421344

4612346

4811248

5011250

20746012675Totalالمجموع

AGEالعمر



Table(9)جدول ( 9)

المجموعاناثذكور

malefemaletotal

22224Supreme Judicial Councilالمجلس القضاء االعلى

5568123M-of Cultureوزارة الثقافة

372419791M-Health &Environmentوزارة الصحة والبيئة

16251121737Ministry Of Oilوزارة النفط

20746012675Totalالمجموع

Number of students enrolled to institutes Associated with the Technical Education Comission by the ministry and sex 
for the academic year 2019/2020 

عدد الطلبة المقبولين في المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم التقني حسب  الوزارة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

ministry الوزارة



المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemaleTotal

6142900000000001429436

787917000000001724417

833599110000001723408

90064319900001814329

100000221532870025416610

110000005419284528376511

1261100000003221328275512

1374840000002217102713

1443121410800000026255114

15501261200000012142615

1600004367000010102016

1771000012372313132617

187396558538001112451330111144118

193831575575300010011941212115319

208486160930000000024417942320

2131247347000000001047117521

22919366670000000015716031722

237622180000000029245323

2488450000000012132524

250927000000002161825

262915660000000035215626

third grade fourth grade fifth grade sixth grade 
العمر

عدد الطلبة الموجودين في المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم التقني حسب العمر والصف والجنس  للعام الدراسي 2020/2019

AGE

Table(10 )جدول ( 10)

Number of Iraqi students in institutes  Associated with the Technical Education Comission ,by age, grade and sex for the academic year 2019/2020

first grade Total 

المجموع الصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

second grade 



المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemaleTotal

2705000000000005527

2810000000000010128

3030410000000071830

3100010000000001131

32521200000000641032

3304000000000004433

3401330000000034734

3501010000000002235

36346200000000961536

3711211000000003121537

382681040000000036124838

39111700000000281039

4000200000000020240

4103310000000034741

42221600000000381142

4311150000000026843

4421220000000043744
4612120000000024646
4811110000000022448
5011020000000013450

147455915544353437375631473529316511634328Totalالمجموع

second grade third grade fourth grade fifth grade sixth grade 

.Table(10 )conتابع جدول ( 10)

العمر

المجموعالصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

AGE
first grade Total 



Table(11 )

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemaleTotal 

المجلس 
القضاء االعلى

122216300000000385431
Supreme Judicial 
Council

253920301414294527382820143186329

22182120202381149798290172

1312151500000000282755

1110101000000000212041

080000000000008080

40313635000000007666142

577031510000000088121209

4854576000000000105114219

7778434400000000120122242

9080699300000000159173332

5682556827000000001136521188

10116151300000000025246298

1822213580000000031730347

2182238290000000060031631

1514745591554435343737563147352931651163432815Totalالمجموع

عدد الطلبة الموجودين في المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم التقني حسب الوزارة وعدد المعاھد والصف والجنس  للعام الدراسي 2020/2019

second grade third grade fourth grade fifth grade sixth grade 

Number of Iraqi students in institutes Associated with the Technical Education Cmission by Number of institutes , grade and sex for the academic year 
2019/2020

Ministry

جدول (11)

المجموعالصف السادس الصف الخامسالصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

وزارة الثقافة

وزارة الصحة 
والبيئة

وزارة النفط

الوزارة
عدد 
المعاھد

8

4

Number 
of 

institutes

first grade Total 

2M-of Culture

4Ministry of oil

2

8
M-Health 
&Environment



second grade third grade fourth grade fifth grade sixth grade 

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemaleTotal

10116151300000000025246298Oil traiining Istituteمعھد التدريب النفطي

4854576000000000105114219Higher Istituteof healthمعھد الصحة العالي

2221630000000038543Judicial  Istituteالمعھد القضائي
مدرسةبغداد للفنون

الموسيقية1
253920301414294527382820143186329

Baghdad school for 
musical arts(1)

ثانوية بغداد للفنون
الموسيقية2

22182120202381149798290172
Baghdad secondery for 
musical arts(2)

2182238290000000060031631Oil traiining Istituteمعھد تدريب النفط

1312151500000000282755المعھد العالي للصحة اسعافات
Higher Istituteof health 
Aid

1110101000000000212041المعھد العالي للصحة التخدير
Higher Istituteof health 
Anesthesiology

080000000000008080المعھد العالي للصحة القباله
Higher Istituteof health 
Midwifery

40313635000000007666142المھد الصحة العالي للتمريض
Higher Istituteof health 
Nursing

9080699300000000159173332Higher Istituteof health Kerbalaمعھدالصحة العاليكربالء

 577031510000000088121209Higher Istituteof healthمعھد الصحة العاليالمثنى
AL‐
Muthanna

1822213580000000031730347Oil traiining IstituteMaysanمــعھد تدريب النفطميسان

5682556827000000001136521188Oil traiining Istituteمعھد التدريب النفطي

 7778434400000000120122242Higher Istituteof healthمعھد المھن الصحية العالي

147455915544353437375631473529316511634328

المجموعالصف السادسالصف الخامسالصف الرابع

اسم المعھدالمحافظة

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول
first grade Total 

AL‐Basrah

Table(12 )

عدد الطلبة الموجودين في المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم التقني حسب المحافظةاسم المعھد والصف والجنس  للعام الدراسي 2020/2019

Number of Iraqi students in institutes  associated with the Technical Education Comission number of institutes, class and gender for the academic year 2019/2020

المجموع

كركوك

بغداد

بابل

البصرة

Governorate Name OF Institutes 

Kirkuk

Baghdad

Bibal

Total

جدول (12)



(13) جدول

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemaleTotal

000000000000000المجلس القضاء االعلى
Supreme Judicial 
Council

001100000000112M-of Cultureوزارة الثقافة

3511000000004610وزارة الصحة والبيئة
M-Health 
&Environment

211100000000325M-of oilوزارة النفط

5633000000008917Totalالمجموع

عدد الطلبة التاركين  في المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم التقني حسب الوزارة والصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

الصف االول

الوزارة
fourth grade fifth grade sixth grade 

الصف الثالث

Number drop out students from institutes not associated with the Technical Education Comission by ministry, grade and sex for the academic 
year 2019/20120

first grade Total

الصف الثاني

second grade 

Table(13 )

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامس

third grade 
ministry

الصف الرابع



جدول (14) 

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemaleTotal

0000330021419514M-of Cultureوزارة الثقافة

432000000000639وزارة الصحة والبيئة
M-Health 
&Environment

71310000000010212M-of oilوزارة النفط

1145133002141251035Totalالمجموع

sixth grade 

الوزارة

fourth grade fifth grade 

الصف الثانيالصف االول

second grade third grade 

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامسالصف الرابع

عدد الطلبة الراسبين  في المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم التقني حسب الوزارة والصف والجنس للعام الدراسي2019/2018

الصف الثالث

ministry

Number of students who failed in institutes not associated with the Technical Education Comission by ministry grade and sex for the academic year2018/2019

Table(14 )

first grade Total



جدول (15) 

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemaleTotal

1632830000000044650المجلس القضاء االعلى
Supreme 
Judicial Council

8151764610656234528322826342256598M-of Cultureوزارة الثقافة

23227319329500000000425568993وزارة الصحة والبيئة
M-Health 
&Environment

1229721295980000000025241702694M-of oilوزارة النفط

1558399159244210656234528322826333510004335Totalالمجموع

الصف الخامسالصف الرابعالصف الثالث

Number of successful students in institutes not affiliated with the Technical Education Comission by ministry grade and sex for the academic year 2018/2019

عدد الطلبة الناجحين في المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم التقني حسب الوزارة والصف والجنس للعام الدراسي 2019/2018

المجموع الكليالصف السادسالصف الثانيالصف االول

الوزارة
sixth grade Total

ministry

Table(15 )

first grade second grade third grade fourth grade fifth grade 



(16) Table(16)جدول

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemaleTotal

 000000000000000staffمالك

 000010132410018321lecturerمحاضر

 029191646100200266995staffمالك

 0021780000009918lecturerمحاضر

 00114340622719007762139staffمالك

 000016203312021627lecturerمحاضر

 001611344100511015643199staffمالك

 006613143003000831699lecturerمحاضر

 02262119312772322210259174433staffمالك

 00681438131351022013134165lecturerمحاضر

029435231140207422430390208598Totalالمجموع

عدد اعضاء الھيئة التدريسية في المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم التقني حسب الوزارة والمالك والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of teaching staff members in institutes associated with the Technical Education Authority by ministry, staff, certificete and sex for the academic 
year 2019/2020

diplomaBachelor
high 

diploma
post 

graatuate
Total Others

Staffministry

المجموع ماجستير فأعلىدبلوم عاليبكالوريوسدبلوم

preparatory

Total

M-of oil

M-Health 
&Environment

M-of Culture

Supreme Judicial 
Council

المجموع

الوزارة

المجلس القضاء االعلى

اخرى

وزارة الثقافة

وزارة الصحة والبيئة

المالك

وزارة النفط

اعدادية



(17) Table(17)جدول

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemaleTotal

 000011301630017724staffمالك

 00008403202012719lecturerمحاضر

 000000000000000staffمالك

 000000000000000lecturerمحاضر

 000032200000527staffمالك

 000020000000202lecturerمحاضر

 0011232510211500464187staffمالك

 000000000100011lecturerمحاضر

 000004000100055staffمالك

 000021000000213lecturerمحاضر

 00186804400310010151152staffمالك

 006413153001000801696lecturerمحاضر

 00004612002010491261staffمالك

 002031003000819lecturerمحاضر

 000000310000314staffمالك

 000011000000112lecturerمحاضر

 00331426000200173148staffمالك

 000031000000314lecturerمحاضر

 000000000000000staffمالك

 000000000000000lecturerمحاضر

Pure science

Engineering 
sciences& 
technology

Hunanities &Social 
Sciences

post 
graatuate

Others preparatory

Dentistry

Nursing

Vaterinary scierces

Administrative 
&Econnic sciences

Agricultural sciences

medical sciences

pharmacy

عدد اعضاء الھيئة التدريسية في المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم التقني حسب االختصاص العلمي  والمالك والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019
Number of teaching staff members in institutes not associated with the Technical Education Comission by specialization, certificate , degree and gender 

for the academic year 19/20

االختصاص العلمي
diplomaBachelor

high 
diplomaSpecialization Staff

Total
المالك

المجموعاخرى ماجستير فأعلىدبلوم عاليبكالوريوسدبلوماعدادية

العلوم الطبية

طب االسنان

الصيدلة

التمريض

علوم الطب البيطري

العلوم الصرفة

العلوم الھندسية
والتكنولوجية
العلوم االدارية
واالقتصادية

العلوم االنسانية
واالجتماعية

العلوم الزراعية



(17) .Table(17)conتابع جدول

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemaleTotal

 02311911100000132437staffمالك

 002122000000437lecturerمحاضر

 001020000000303staffمالك

 000000000000000lecturerمحاضر

 000050000000505staffمالك

 000020132410019322lecturerمحاضر

 000000000000000staffمالك

 000000000000000lecturerمحاضر

 02262119312772322210259174433staffمالك

 00681438131351022013134165lecturerمحاضر

029435231140207422430390208598Totalالمجموع

 

Low&Legislation 
sciences

Military sciences

المجموع

StaffSpecialization
OthersTotal

المالك

دبلوم عاليبكالوريوسدبلوماعدادية

preparatorydiplomaBachelor
high 

diploma

Total

Fine &mapplied arts 
sciences

sharia sciences& 
jurisprudence

ماجستير فأعلى
post 

graatuate

اخرى

العلوم العسكرية

المجموع

علوم الفنون الجميلة
والتطبيقية

علوم الشريعة والفقة

 علوم القانون والتشريع

االختصاص العلمي



(18 ) جدول

المجموعاناثذكور 

MaleFemaleTotal

231639المجلس القضاء االعلى
Supreme Judicial 
Council

282351M-of Cultureوزارة الثقافة

422264وزارة الصحة والبيئة
M-Health 
&Environment

379114493M-of oilوزارة النفط

472175647TOTALالمجموع

Table(18 )

عدد العاملين في المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم حسب الوزارة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of employees in institutes not associated with the Technical Education Comission by ministry and Sex 
for the academic year 2019/2020

ministryالوزارة



جدول (19) 

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemalemalefemaleTotal

000000000072001112009514managerالمدير

معاون 
المدير

000000114413201010100181028
assistant 
manager

40210191160345531830113000016127188techniciansالفنيون

العاملون 
في االدارة

1002679531192129936533301000197128325
Administration 
workers

العاملون 
في الخدمات

212440722180302000000087592Service workers

3529173585021673816987841552300472175647Totalالمجموع

Number of employees in institutes not associated with the Technical Education Comission ocupation cerifient and Sex for the academic year 2019/2020

عدد العاملين في المعاھد غير المرتبطة بھيئة التعليم حسب العنوان الوظيفي والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

occupation

Table(19 )

اعداديةمتوسطةابتدائيةبدون شھادة

PrimaryIntermediatePreparatoryDiolomaBachelor 
High 

diploma
Masters

المجموع الكلياخرىدكتوراه

العنوان 
الوظيفي

ماجستيردبلوم عاليبكالوريوسدبلوم

PHDOtherTotal No dergree



معاھد التأھيل التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية

القسم الثاني



Table(20)جدول (20 )

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

466124

51521365

671591306

74232747

8159248

93223559

10881610

1130311

1231412

1301113

1410114

1511215

1701117

2822143628

219176395Totalالمجموع

AGE

عدد الطلبة المقبولين في المعاھد التاھيل التابعة  لوزارة العمل والشؤون االجتماعية حسب العمر والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of students admitted to rehabilitation institutes Associated with Affilated to  Labor and social 
Affiars by age and Sex for the academic year 2019/2020

العمر



Table(21)جدول (21)

المجموعاناثذكور

 MaleFemaleTotal

241034Ninevehنينوى

18624Kirkukكركوك

6763130Baghdadبغداد

432568Salah AL-Deenصالح الدين

6511Al.Najafالنجف

252853Al.Qadisiyaالقادسية

10515Muthannaالمثنى

10919Maysanميسان

162541Basrahالبصرة

219176395Totalالمجموع

Governorateالمحافظة

Number of students admitted to rehabilitation institutes Associated with Affilated to  Labor and social Affiars by 
governorate  and Sex for the academic year 2019/2020

عدد الطلبة المقبولين في المعاھد التاھيل التابعة  لوزارة العمل والشؤون االجتماعية حسب المحافظة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

مالحظة:كل من المحافظات ديالى،بابل،كربالء،ذي قار ليس لھا نشاط .

عدد الطلبة 



المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

466000000000066124

5202100000000002021415

68059020000000080611416

7503644290200000094671617

823153723231800000083561398

9172127124549172200001061042109

10111112822182518282210997717610

11501261343232191134211157418911

124118615101815201131191066216812

1334727414122013153663810413

142211644141216101610634410714

15156381010413217855328715

160040211062732062616

1700000300001013417

1800010021201052718

1900000020000020219

280000000000221422143628

2221811789813912313511612471145789436671610Totalالمجموع

عدد الطلبة الموجودين  في المعاھد التاھيل التابعة  لوزارة العمل والشؤون االجتماعية حسب العمر والصف  والجنس للعام الدراسي 2020/2019

المجموعالصف السادسالصف الخامسالصف الرابع
جدول (22)

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

العمر
first grade   second gradethird grade

Table(22)

Number of students in special needs rehabilitation institutes Associated with Affilated to Labor and social Affiars  by grade age and 
Sex for the academic year 2019/2020

fourth gradefifth gradesixth grade
AGE

Total



المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

19612643200000371552Deaf &dumb-Nenavah الصم والبكم

 105440000000014923AL-Noor for the blind النور للمكفوفين

1865366512100361753AL-Amal for deafKirkuk االمل للصمكركوك

 151030713151118961078863151AL-Khamael for deaf الخمائل للصم والبكم
&dumb

المنارللعوق 
الفيزياوي 2

498446000000161935AL-Manar for physical 
disability(2)

 16205162156871156141102AL-Azdeher for deaf االزدھار للصم والبكم
&dumb

 491046610610034432972AL-Enaya for deaf العناية للصم والبكم
&dumb

 695555856474373269AL-Shrook for deaf الشروق للصم والبكم
&dumb

 1081191213157891226848116AL-Noor for the blindالنور للمكفوفين

 1162555688643363369AL-Karma for deaf  الكرامة للصم والبكم
&dumb

المنارللعوق 
الفيزياوي 1

261310310119841546440104
AL-Manar for physical 
disability(1)

عدد الطلبة الموجودين  في المعاھد التاھيل التابعة  لوزارة العمل والشؤون االجتماعية حسب المحافظة  واسم المعھد والصف  والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Total

Number of students in special needs rehabilitation institutes Associated with Affilated to  Labor and social Affiars  by grade age and Sex for the academic year 2019/2020

Table(23)

Governorate Institutes Name

Nineveh

Baghdad

fifth grade fourth gradesixth grade

المجموع

اسم المعھدالمحافظة

الصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

نينوى

بغداد

جدول (23)

first grade   second gradethird grade



المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

صالح 
الدين

661550000002214432568 االمل للصم والبكم
AL-Amal for deaf 
&dumb

Salah AL-
Deen

5567101051017852484290AL-Amal for deafاالمل للصم

 214134221251171128AL-Noor for the blindالنور للمكفوفين

111486954712818136253115االمل للصم والبكم
AL-Amal for deaf 
&dumb

 14148665101115819137257129AL-Noor for the blindالنور للمكفوفين

545241324011221032AL-Amal for deafاالمل للصم

82433240205126834AL-Amal for deafاالمل للصم

11967138775470493584AL-Amal for deaf Missanاالمل للصمميسان

171813512141316116647263135االمل للصم والبكم
AL-Amal for deaf 
&dumb

 477582622150321749AL-Noor for the blindالنور للمكفوفين

2221811789813912313511612471145789436671610Total

Al.Najaf

Al-Qadisiya

Al-Muthanna

Al.Basrah

Governorate fourth gradefifth gradesixth gradeTotalInstitutes Name

Table (23)con

المجموعالصف السادسالصف الخامسالصف الرابع

المجموع

المثنى

البصرة

النجف

القادسيه

تابع جدول (23)

اسم المعھدالمحافظة

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

first grade   second gradethird grade



Table(24)

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

00010000Deaf &dumb-Nenavahالصم والبكم

 10100000AL-Noor for the blind النور للمكفوفين

00100011AL-Amal for deaf &dumbKirkukمعھد االمل للصمكركوك

21123010AL-Khamael for deaf &dumbمعھد الخمائل للصم والبكم

21002100AL-Manar for physical disability(2)المنارللعوق الفيزياوي 2

00000000AL-Azdeher for deaf &dumbمعھد االزدھار للصم والبكم

21121000AL-Enaya for deaf &dumbمعھد العناية للصم والبكم

00101100AL-Shrook for deaf &dumbمعھد الشروق للصم والبكم

21011100AL-Noor for visual disabilityمعھدالنورلذوي االعاقةالبصرية

00010000AL-Karma for hearing impaired معھد الكرامة للصم وضفاف السمع

75211000AL-Manar for physical disability(1)معھدالمنارللعوق الفيزياوي 1

00000000AL-Amal for deaf &dumbSalah AL-Deenمعھد االمل للصم والبكمصالح الدين

32100000AL-Amal for deaf Al.Najafمعھد االمل للصم

 00201000AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

10000010AL-Amal for deaf &dumbAl-Qadisiyaمعھد االمل للصم والبكم

 00000000AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

 30120010AL-Amal for deafمــعھد االمل لصم

 00000000AL-Amal for deafمــعھد االمل لصم

00000000AL-Amal for deaf Missanمعھد االمل للصمميسان

00001000AL-Amal for deaf &dumbمعھد االمل للصم والبكم

 00000000AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

2311111011341Totalالمجموع

بغداد

النجف

القادسيه

المثنى

البصرة

عدد الطلبة التاركين  في المعاھد التاھيل التابعة  لوزارة العمل والشؤون االجتماعية حسب المحافظة واسم المعھد والصف  والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of students drop out from rehabilitation institutes Associated with Affilated to  Labor and social Affiarsby governorate, institute name, class, 
andSex for the academic year 2019/2020

جدول (24)

Institutes NameGovernorate

الصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

اسم المعھد first grade   second gradethird gradeالمحافظة

Ninevehنينوى

Al.Basrah

fourth grade

Baghdad

Al-Muthanna



مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000011Deaf &dumbمعھد الصم والبكم نينوى

 0000202AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

0000213AL-Amal for deaf &dumbKirkukمعھد االمل للصمكركوك

02007512AL-Khamael for deaf &dumbمعھد الخمائل للصم والبكم

0000426AL-Manar for physical disability(2)المنارللعوق الفيزياوي 2

0000000AL-Azdeher for deaf &dumbمعھد االزدھار للصم والبكم

1010639AL-Enaya for deaf &dumbمعھد العناية للصم والبكم

0002235AL-Shrook for deaf &dumbمعھد الشروق للصم والبكم

0000336AL-Noor for visual disabilityمعھدالنورلذوي االعاقةالبصرية

0000011AL-Karma for hearing impaired معھد الكرامة للصم وضفاف السمع

000010616AL-Manar for physical disability(1)معھدالمنارللعوق الفيزياوي 1

0000000AL-Amal for deaf &dumbSalah AL-Deenمعھد االمل للصم والبكمصالح الدين

 0000426AL-Amal for deafمعھد االمل للصم

 0000303AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

0111325AL-Amal for deaf &dumbمعھد االمل للصم والبكم

 0000000AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

 0000527AL-Amal for deafمــعھد االمل

 0010101AL-Amal for deafمعھد االمل

0000000AL-Amal for deaf Missanمعھد االمل للصمميسان

0000101AL-Amal for deaf &dumbمعھد االمل للصم والبكم

 0000000AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

1333533184Total

المجموعالصف السادسالصف الخامس

Governorate Institutes Name fifth gradesixth gradeTotal

المجموع

البصرة

النجف

القادسيه

المثنى

Table  (24) con. تابع جدول ( 24)

Al.Basrah

Nineveh

Baghdad

Al.Najaf

Al-Qadisiya

Al-Muthanna

بغداد

نينوى

اسم المعھدالمحافظة



Table(25)جدول (25)

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

300000Deaf &dumb-Nenavahمعھد الصم والبكم نينوى

 210000AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

000000AL-Amal for deafKirkukمعھد االمل للصمكركوك

001310AL-Khamael for deaf &dumb      معھد الخمائل للصم والبكم

000021AL-Manar for physical disability(2)المنارللعوق الفيزياوي 2

101000AL-Azdeher for deaf &dumbمعھد االزدھار للصم والبكم

000000معھد العناية للصم والبكم
AL-Enaya for deaf &dumb

000000معھد الشروق للصم والبكم
AL-Shrook for deaf &dumb

  معھدالنورلذوي 
االعاقةالبصرية

021100
AL-Noor for visual disability

 معھد الكرامة للصم وضفاف 
السمع

000000
AL-Karma for hearing impaired

642000معھدالمنارللعوق الفيزياوي 1
AL-Manar for physical disability(1)

000000AL-Amal for deaf &dumbSalah Al-deenمعھد االمل للصم والبكمصالح الدين

عدد الطلبة الراسبين في المعاھد التاھيل التابعة  لوزارة العمل والشؤون االجتماعية حسب المحافظة واسم المعھد والصف  والجنس للعام الدراسي 2019/2018

Number of students who failed in rehabilitation institutes Associated with Affilated to  Labor and social Affiars by governorate, institute 
name, class and Sex for the academic year 2019/2018

Baghdad

اسم المعھد

بغداد

المحافظة

نينوى

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

Institutes NameGovernorate
first grade   second gradethird grade

Nenavah



مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

000000033Deaf &dumb-Nenavahمعھد الصم والبكم نينوى

 000000134AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

000000000AL-Amal for deafKirkukمعھد االمل للصمكركوك

000000358معھد الخمائل للصم والبكم
AL-Khamael for deaf 
&dumb

000000134المنارللعوق الفيزياوي 2
AL-Manar for physical 
disability(2)

21102171118معھد االزدھار للصم والبكم
AL-Azdeher for deaf 
&dumb

 000000000AL-Enaya for deafمعھد العناية للصم والبكم
&dumb

 010010235AL-Shrook for deafمعھد الشروق للصم والبكم
&dumb

  معھدالنورلذوي 
االعاقةالبصرية

000000347
AL-Noor for visual disab

 معھد الكرامة للصم 
وضفاف السمع

000000000AL-Karma for hearing 
impaired

معھدالمنارللعوق الفيزياوي 
1

10000051318AL-Manar for physical 
disability(1)

000000000معھد االمل للصم والبكمصالح الدين
AL-Amal for deaf 
&dumb

Salah Al-deen

يتبع جدول (25)

Baghdad

Nenavah

Table(25)Con.

بغداد

المجموعالصف السادسالصف الخامسالصف الرابع

Governorate Institutes Name
Total fifth gradesixth grade fourth grade

اسم المعھدالمحافظة

نينوى



اناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

 430003AL-Amal for deafمعھد االمل للصم

 000000AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

211100AL-Amal for deaf &dumbمعھد االمل للصم والبكم

 000000AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

 310000AL-Amal for deafمــعھد االمل

 201000AL-Amal for deafمعھد االمل

101021AL-Amal for deaf Missanمعھد االمل للصمميسان

000000AL-Amal for deaf &dumbمعھد االمل للصم والبكم

 000000AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

24128555Totalالمجموع

يتبع جدول (25)

                                    

البصرة

القادسيه

المثنى

النجف

Table(25)Con

Al- Najaf

Al- Qadysia

Al-Muthanna

AL- Basrah

Institutes NameGovernorate اسم المعھدالمحافظة

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

first grade   second gradethird grade



مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

 00000061016AL-Amal for deafمعھد االمل للصم

 101000224AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

00003271219معھد االمل للصم والبكم
AL-Amal for deaf 
&dumb

 1001226915AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

 000000145AL-Amal for deafمــعھد االمل

 000000033AL-Amal for deafمعھد االمل

1100003811AL-Amal for deaf Missanمعھد االمل للصمميسان

000000000معھد االمل للصم والبكم
AL-Amal for deaf 
&dumb

 000000000AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

6321854793140Totalالمجموع

تابع جدول (25)

Al- Najaf

Al- Qadysia

Al-Muthanna

AL- Basrah

Table(25)Con

Institutes NameGovernorate
fifth gradesixth gradeTotal

اسم المعھدالمحافظة

المجموعالصف السادسالصف الخامسالصف الرابع

النجف

القادسيه

المثنى

البصرة

fourth grade



Table(26)

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

16612543Deaf &dumb-Nenavahمعھد الصم والبكم نينوى

 006400AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

536651AL-Amal for deaf Kirkukمعھد االمل للصمكركوك

25719171319AL-Amal for deaf &dumbمعھد الخمائل للصم والبكم

288404المنارللعوق الفيزياوي 2
AL-Khamael for deaf &dumb

324102معھد االزدھار للصم والبكم
AL-Azdeher for deaf &dumb

10464105معھد العناية للصم والبكم
AL-Enaya for deaf &dumb

677576معھد الشروق للصم والبكم
AL-Shrook for deaf &dumb

1091213156معھدالنورلذوي االعاقةالبصرية
AL-Noor for visual disability

معھد الكرامة للصم وضفاف 
السمع

996583
AL-Karma for hearing impaired

9362911AL-Manar for physical disability(1)معھدالمنارللعوق الفيزياوي 1

اسم المعھدالمحافظة

نينوى

بغداد

third grade

Institutes Name

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

عدد الطلبة الناجحين في المعاھد التاھيل التابعة  لوزارة العمل والشؤون االجتماعية حسب المحافظة واسم المعھد والصف  والجنس للعام الدراسي 2019/2018

Number of successful students in rehabilitation institutes Associated with Affilated to  Labor and social Affiars by governorate, institute name, 
class and Sex for the academic year 2019/2018

جدول (26 )

Nenavah

Baghdad

Governorate

first grade   second grade



مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

200000341448Deaf &dumb-Nenavahمعھد الصم والبكم نينوى

 0000006410AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

213200211334AL-Amal for deaf Kirkukمعھد االمل للصمكركوك

117971969663159AL-Amal for deaf &dumbمعھد الخمائل للصم والبكم

 000000101626AL-Khamael for deafالمنارللعوق الفيزياوي 2
&dumb

 1357795362258AL-Azdeher for deafمعھد االزدھار للصم والبكم
&dumb

1104453462066معھد العناية للصم والبكم
AL-Enaya for deaf &dumb

459345373168معھد الشروق للصم والبكم
AL-Shrook for deaf &dumb

891021176646112معھدالنورلذوي االعاقةالبصرية
AL-Noor for visual disability

معھد الكرامة للصم وضفاف 
السمع

3114343343468AL-Karma for hearing 
impaired

984154422971معھدالمنارللعوق الفيزياوي 1
AL-Manar for physical 
disability(1)

نينوى

اسم المعھدالمحافظة

يتبع جدول ( 26)

Governorate

Nenavah

Baghdad

المجموع

بغداد

الصف السادسالصف الخامسالصف الرابع

Table (26) con.

Institutes Name

fourth gradefifth gradesixth gradeTotal



Table (26) con.

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

228200AL-Amal for deaf &dumbSalah Al-deenمعھد االمل للصم والبكمصالح الدين

 77107510AL-Amal for deafمعھد االمل للصم

 614412AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

11137595AL-Amal for deaf &dumbمعھد االمل للصم والبكم

 14148665AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

 735332AL-Amal for deafمــعھد االمل

 002332AL-Amal for deafمعھد االمل

5711766AL-Amal for deaf Missanمعھد االمل للصمميسان

13713131316AL-Amal for deaf &dumbمعھد االمل للصم والبكم

 000000AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

160112160116117108All Total المجموع الكلي

البصرة

القادسيه

المثنى

النجف

first grade   second gradethird grade
Governorate

 يتبع جدول (26 )

Al- Najaf

Al- Qadysia

Al-Muthanna

AL- Basrah

اسم المعھدالمحافظة

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

Institutes Name



Table (26) con.

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

00001011415AL-Amal for deaf &dumbSalah Al-deenمعھد االمل للصم والبكمصالح الدين

 1785241483583AL-Amal for deafمعھد االمل للصم

 025120181028AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

371271485645101AL-Amal for deaf &dumbمعھد االمل للصم والبكم

 91115717116954123AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين

 402240251035AL-Amal for deafمــعھد االمل

 40205116622AL-Amal for deafمعھد االمل

547030372461AL-Amal for deaf Missanمعھد االمل للصمميسان

116641036649115AL-Amal for deaf &dumbمعھد االمل للصم والبكم

 000050505AL-Noor for the blindمعھد النور للمكفوفين
1168410452122577795291308AllTotal

 تابع جدول (26 )

المجموع الكلي

اسم المعھدالمحافظة

النجف

القادسيه

المثنى

البصرة

Al- Qadysia

Al-Muthanna

AL- Basrah

Governorate

Al- Najaf

الصف السادس

sixth gradeTotal

الصف الخامسالصف الرابع

fourth gradefifth grade
Institutes Name

المجموع



(27)  Table (27)جدول

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراتاثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

131110000000347staffمالك

000010000000101licturerمحاضر

141101000000268staffمالك

000000000000000licturerمحاضر

47950235000030036110146staffمالك

000321100100031417licturerمحاضر

000030000000303staffمالك

000000000000000licturerمحاضر

110042400000031821staffمالك

000000000000000licturerمحاضر

00376600000091322staffمالك

000000000000000licturerمحاضر

02192100000031215staffمالك

000000000000000licturerمحاضر

000112600000021719staffمالك

000000000000000licturerمحاضر

1211001100000022325staffمالك

000101000000022licturerمحاضر

8281693397900030063203266staffمالك
000431200100041620licturerمحاضر

8281697429100130067219286

المالك

النجف

صالح الدين

بغداد

كركوك

نينوى

المجموع الكلي

المجموعاخرى ماجستير فأعلىدبلوم عاليبكالوريوسدبلوماعدادية

المجموع

البصرة

ميسان

المثنى

القادسيه

All Total

Missan

Total

Staff

عدد اعضاء الھيئة التدريسية في معاھد التاھيل التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية حسب المحافظة والمالك والشھادة  والجنس للعام الدراسي 2020/2019
Number of faculty members in rehabilitation institutes Associated with Affilated to  Labor and social Affiars by governorate, staff, degree, 

and gender for the academic year 2019/2020

Governora

Kirkuk

Baghdad

Salah Al-
deen

Al- Najaf

Al- 
Qadysia

Al-Muthan

AL- 
Basrah

Nenavah

المحافظة
OthersTotal preparatorydiplomaBachelorhigh diploma

p
graatuate



(28) Table(28)جدول

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراتاثذكوراناثذكور
MFMFMFMFMFMFMFT

000100000000011staffمالك

000000000000000licturerمحاضر

000010000000101staffمالك

000000000000000licturerمحاضر

115211023000100164662staffمالك

000101000000022licturerمحاضر

000002000000022staffمالك

000000000000000licturerمحاضر

5141059274500010042119161staffمالك

00033700100041014licturerمحاضر

271101900000042630staffمالك

000000000000000licturerمحاضر

000000000100011staffمالك

000004000000044licturerمحاضر

060200000000088staffمالك

000000000000000licturerمحاضر

8281693397900030063203266staffمالك

000431200100041620licturerمحاضر

8281697429100130067219286Totalالمجموع

preparatorydiplomaBachelorhigh diploma
post 

graatuate
OthersTotal

All Total

عدد اعضاء الھيئة التدريسية في معاھد التاھيل التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية حسب االحتصاص الوظيفي والمالك والشھادة  والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of faculty members in rehabilitation institutes Associated with Affilated to  Labor and social Affiars according to specialization, 
staff, cerifient and Sex for the academic year 2019/2020

Humanities and social 
sciences

Administrative and 
economic sciences

Pure science

Medical Sciences

Fine and Applied Arts 
Sciences

Low and Legislatian 
Sciences

Military Sciences

Staffspecialization

Nursing

المجموعاخرىماجستير فأعلى

المجموع الكلي

االختصاص 
العلمي

العلوم االدارية 
واالقتصادية

العلوم االنسانية 
واالجتماعية

علوم الفنون 
الجميلة 

والتطبيقية

التمريض

العلوم الصرفة

دبلوم عالي

العلوم الطبية

 علوم القانون 
والتشريع

العلوم العسكرية

المالك

بكالوريوسدبلوماعدادية



Table (29)جدول (29)

المجموعاناثذكور

 MaleFemaleTotal

358Nenavahنينوى

448Kirkukكركوك

9285177Baghdadبغداد

16723Salah Al-deenصالح الدين

151732Al- Najafالنجف

8614Al- Qadysiaالقادسيه

51823Al-Muthannaالمثنى

62127Missanميسان

122234AL- Basrahالبصرة

161185346Totalالمجموع

Governorate

عدد العاملين في المعاھد التاھيل التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية حسب المحافظة والجنس للعام الدراسي2020/2019

Number of workers in rehabilitation institutes Associated with Affilated to Labor and social Affiars by 
governorate and Sex for the academic year2019/2020

المحافظة

Number of workers/ عدد العاملين



Table (30)جدول (30)

المجموعذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناث

MFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFT

00000000511150000000016622managerالمدير

00000052317802000000151328assistant managerمعاون مدير

00518223513213900000000363672techniciansالفنيين

العاملون في 
االدارة

12216221992241100000000632790
Administration 
workers

العاملون في 
الخدمات

81328489121040101000000005579134Service workers

915356717163920307553402000000185161346Totalالمجموع

Total Bachelor 
High 

diploma
MastersPHDOther

No 
dergree

Primary
Intermediat

e
PreparatoryDioloma

عدد العاملين في المعاھد التاھيل التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية حسب المحافظة والجنس للعام الدراسي2020/2019

 Number of workers in rehabilitation institutes Associated with Affilated to Labor and social Affiars according to occupation ,Cerifient , and Sex for the
academic year 2019/2020

العنوان 
الوظيفي

المجموع الكلياخرىدكتوراهماجستيردبلوم عاليبكالوريسدبلوماعداديةمتوسطةابتدائيةبدون شھادة

occupation



القسم الثالث
المـــــدارس الدينيــــــــة

( االبتدائية ،المتوسطة ،االعدادية ،الثانوية) 



table(31)جدول ( 31)

المجموعاناثذكور

MaleFeMaleTotal

62567926

7470747

84378

90119

33141174TOTALالمجموع

sex / الجنس

AGEالعمر

Number of students admitted to religious primary schools by age and sex for the  
academic year 2019/2020

عدد الطلبة المقبولين في المدارس الدينية ( االبتدائية ) حسب  العمر والجنس للعام الدراسي 2020/2019



Table(32)جدول (32 ) 

المجموع الكلياناثذكور

MaleFeMaleTotal

28890Kirkukكركوك

315384Maysanميسان

33141174Totalالمجموع

عدد الطلبة المقبولين في المدارس الدينية ( االبتدائية ) حسب المحافظة والوقف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

الوقفالمحافظة

SEX/ الجنس

Endowmant

مالحظة :أما بقيت المحافظات ليس لھا نشاط

Shiite 
Endowment

الوقف الشيعي

Governorate

Number of students admitted to primary religious schools by governorate, endowment, and sex for the 
academic year 2019/2020



المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFeMaleMaleFeMaleMaleFeMaleMaleFeMaleMaleFeMaleMaleFeMaleMaleFeMaleTotal

6246700000000002467916

7970294400000000381141527

80115722953000000341361708

9010797623450000321291619

100002058682345003112015110

110000010896427313610414011

12000001030275355667112

1300000000010393192213

1400000000030407714

33149341253813631124321493579203762965TOTALالمجموع

عدد الطلبةالموجودين في المدارس الدينية ( االبتدائية ) حسب  العمروالصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

العمر
First Grade second GradeThird Grade Fourth GradeFifth GradeSixth Grade

Number of students in primary schools by age, grade and Sex for the academic year 2019/2020

Table(33)جدول (33 ) 

Total
AGE



المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MFMFMFMFMFMFMFT

مدرسة الشھيد بنت 
الھدى

2471341330340360174201205
AL-Shahida bint AL-
Hoda primary 
School For girls

مدرسة زينب 
الحوراء/ للبنات

0490420480380620300269269
Zainab AL-Howra  
primary School For 
girls

مدرسة الرسول 
االعظم االبتدائي

3003003702903003501910191
AL-Rasool AL-
Adam  primary 
School For girls

مدرسة الفاطميات 
االبتدائية

1533490552522510328292300
AL-Fatamiat  
primary School For 
girls

33149341253813631124321493579203762965

Table(34)جدول (34 ) 

عدد الطلبة الموجودين في المدارس الدينية ( االبتدائية ) حسب المحافظة واسم المدرسة والصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of students in religious (primary) school by Governorate,Name of school,grade & Sex For the Acadmeic year 2019/2020

كركوك

ميسان

المجموع

الصف الخامسالصف الرابع

اسم المدرسةالمحافظة

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

Total

First Grade second GradeThird Grade Fourth GradeFifth GradeSixth GradeTotalGovern-
orate

Kirkuk

Maysan

Name of Schools

المجموع الكليالصف السادس



مجموعذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناث

MFMFMFMFMFMFMFT

100000002000303Kirkukكركوك

000000000000000Maysanميسان

100000002000303Totalالمجموع

مجموعذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناث

MFMFMFMFMFMFMFT
1500050203202056056Kirkukكركوك

04111402340051520Maysanميسان

15411642235420611576Totalالمجموع

Table(35)

Table(36)

عدد الطلبة الراسبين في المدارس الدينية ( االبتدائية ) حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2019/2018

Number of Failed students in ReligiousSchools (Primary), by governorate, Grade, and sex, for the academic year 2018/2019

Governorate

الصف الثانيالصف االول

المحافظة

الصف الثالث
First Grade second GradeThird Grade 

المجموع الكلي
Fourth GradeFifth Grade

عدد الطلبة التاركين  في المدارس الدينية ( االبتدائية ) حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

جدول (36)

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

المحافظة

الصف الخامسالصف الرابع

Number of Drop-out students  in ReligiousSchools (Primary) by governorate, grade, and sex for the academic year 2019/2020

جدول (35)

Sixth GradeTotal

الصف السادس

Governorate
First Grade second GradeThird Grade Fourth GradeFifth GradeSixth GradeTotal

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامسالصف الرابع



مجموعذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناث
MFMFMFMFMFMFMFT

6916516606804804603622364Kirkukكركوك

483254335229482832351917253174427Maysanميسان

1173311934118291162880356517615176791Totalالمجموع

Table(37)

عدد الطلبة االناجحين في المدارس الدينية ( االبتدائية ) حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2019/2018

المحافظة

جدول (37)
الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

Sixth GradeTotal
Governorate

Number of successful students in ReligiousSchools (Primary) by governorate, grade, and gender for the academic year 19/18

First Grade second GradeThird Grade Fourth GradeFifth Grade

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامس الصف الرابع



Table(38)جدول (38)

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MFMFMFMFMFMFMFT

000230100000002424Kirkukكركوك

0061768000000122537Maysanميسان

0064069000000124961Totalالمجموع

Number of  teaching staff  in ReligiousSchools (Primary) by governorate,certificate, and sex for the academic year 2019/2020

المجموع الكلياخرىماجستير فأعلىدبلوم عاليبكالوريوس دبلوم

عدد اعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس الدينية (االبتدائية ) حسب المحافظة والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Governorate المحافظة 

اعدادية

DiolomaBachelor High diplomaPost graduateOther PrepartoryTotal



Table(39)جدول (39)

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MFMFMFMFMFMFMFT

002171000000031720Pure scienceالعلوم الصرفة

العلوم االنسانية 
واالجتماعية

003215800000082937
Hunanities &Social 
Sciences

علوم الفنون الجميلة 
والتطبيقية

001201000000134
Fine & Applied Art 
Sciences

0064069000000124961Totalالمجموع

المجموع الكليدبلوماعدادية ماجستير فأعلىدبلوم عاليبكالوريوس

PrepartoryDiolomaBachelor High diplomaPost graduate
specialization

االختصاص العلمي 
للمالك

عدد اعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس الدينية (االبتدائية ) حسب االختصاص العلمي والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

اخرى

OtherTotal

Number of teaching staff  in primary schools according to specialization, certificate, and sex for the academic year 2019/2020



Table(40)جدول (40)

المجموع الكلياناثذكور 

MaleFeMaleTotal

268Kirkukكركوك

162945Maysanميسان

183553المجموع
Total

Governorateالمحافظة

عدد العاملين في المدارس الدينية ( االبتدائية ) حسب المحافظة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Nunber of workers in religious School ( primmary) by governorate & Sex for the Academic  year 2019/2020



Table(41)

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

00000000011200000000134Managerالمدير

00000000120100000000134معاون المدير
Assistant 
manager

000000005177700000000122436Techniciansالفنيون

00000002010100000000044العاملون في االدارة
Administratio
n workers

العاملون في 
الخدمات

21101000000000000000415
Service 
workers

2110100262181100000000183553Totalالمجموع

Number of workers  in primary schools by ocupation, certificate, and gender for the academic year 2019/2020

ماجستيردبلوم عاليبكالوريسدبلوماعدادية

العنوان الوظيفي

جدول (41) 

متوسطةابتدائيةبدون شھادة

عدد العاملين في المدارس الدينية ( االبتدائية ) حسب العنوان الوظيفي والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

ocupation
No 

degree
Primary

Intermed
iate

PrepartoryDiolomaBachelor 
High 

diploma
MastersPHDOtherTotal

المجموع الكلياخرىدكتوراه



Table(42 )

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

1211142512

135434813

144141814

1527915

2278100Totalالمجموع

عدد الطلبة المقبولين في المدارس الدينية ( المتوسطة ) حسب  العمر والجنس للعام الدراسي 2020/2019
Number of students admitted in(religious schools ) Intermediate  by age and Sex for the  academic year 

2019/2020

 SEX/ الجنس

العمر

جدول (42)

AGE



Table(43 )جدول (43)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

04545Shiite EndowmentKirkuk الوقف الشيعيكركوك

223355Shiite EndowmentSalah AL-Deenالوقف الشيعيصالح الدين

2278100Totalالمجموع

Number of students admitted in religious schools ( Intermediate) by governorate, endowment, and Sex for the 
academic year 19/20

عدد الطلبة المقبولين في المدارس الدينية ( المتوسطة  ) حسب المحافظة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

الوقفالمحافظة

SEX/الجنس

Governorate Endowment



المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

121011020000000010132312

13040013020000000555513

14016244101700000024749814

15090139210000009435215

1602080120000000222216

1700020100000000121217

1800000800000008818

1900000400000004419

1078247997400000043231274Totalالمجموع

Table(44 )

sixth gradeTotal

Number of Iraqi students in religious schools ( Intermediate) by Age, grade and sex for the academic year 2019/2020

عدد الطلبةالموجودين في المدارس الدينية (المتوسطة ) حسب  العمروالصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

العمر

جدول (44)

المجموعالصف السادسالصف الخامسالصف الرابع

AGE
first grade   second gradethird gradefourth gradefifth grade



المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MFMFMFMFMFMFMFT

متوسطة الشھيدة 
بنت الھدى للبنات

0170140000000003131

AL-Shahida bint 
AL-Hoda 
Internediates 
School For girls

متوسطة زينب 
الحوراء للبنات

0440450260000000115115
Zainab AL-Howra 
Internediates 
School For girls

متوسطة المرتضى 
للبنين

1002409000000043043
AL-Murtada 
Internediates 
School For boys

متوسطة 
فاطمةالزھراءللبنات

01702004800000008585
Fatima AL-Zhraa 
Internediates 
School For girls

المجموع1078247997400000043231274المجموع

عدد الطلبة الموجودين في المدارس الدينية ( المتوسطة ) حسب المحافظة واسم المدرسة والصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of Iraqi students in religious schools ( Intermediate)  by governorate, Name of  schools, grade and Sex for the  academic year 2019/2020

Table(45 )جدول (45)

Salah 
AL-

Deen

first grade   second gradethird gradefourth gradefifth gradesixth gradeTotal

G
o

ve
rn

o
ra

te

Name of Schools

المجموع الصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالث

Kirkuk

الصف الثاني

اسم المدرسةالمحافظة 

الصف االول

كركوك

صالح 
الدين



(46) Table(46)جدول

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

030105000000099Kirkukكركوك

0130420000007310Salah AL-Deenصالح الدين

04314700000071219Totalالمجموع

Table(47)جدول (47)

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0240801100000004343Kirkukكركوك

0102432600000054045Salah AL-Deenصالح الدين

03421233700000058388Totalالمجموع

المجموع الكلي

Governorate
first grade   second gradethird gradefourth grade

Number of Drop-out students  in religious schools ( Intermediate) by governorate, grade, and sex for the academic year  2019/2020

Governorate

Total

عدد الطلبة التاركين  في المدارس الدينية (المتوسطة) حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

عدد الطلبة الراسبين في المدارس الدينية ( المتوسطة ) حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2019/2018

المحافظة

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

first grade   second gradethird gradefourth gradefifth gradesixth gradeTotal

fifth gradesixth grade

Number of Failed students in religious schools ( Intermediate)  by governorate, grade, and sex for the academic year 2018/2019

المحافظة

الصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول



Table(48)جدول (48)

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

04701501500000007777Kirkukكركوك

10162226312000000355489Salah AL-Deenصالح الدين

1063224132700000035131166Totalالمجموع

المحافظة

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

Governorate
first grade   second gradethird grade

Number of successful students in religious schools ( Intermediate) by governorate, grade, and sex for the academic year  2018/2019

عدد الطلبة االناجحين في المدارس الدينية ( المتوسطة ) حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2019/2018

fourth gradefifth gradesixth gradeTotal



Table(49)

High diploma

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

000001800000001818Staffمالك

000002000000022Licturerمحاضر

00001120000000112031Staffمالك

000002000000022Licturerمحاضر

00001138000000113849Staffمالك

000004000000044Licturerمحاضر

00001142000000114253Totalالمجموع

Total

المجموع

كركوك

صالح الدين

المالكالمحافظة

المجموع الكلي ماجستير فأعلىدبلوم عاليبكالوريوسدبلوماعدادية

Total

Staff

Kirkuk

Salah AL-
Deen

جدول (49)

عدد اعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس الدينية (المتوسطة ) حسب المحافظة والمالك والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of Teacheing staff  in religious schools ( Intermediate) by governorate, Staff, certificat and Sex for the academic year 
2019/2020

Governorate

اخرى

Other
Master of 

faculty
PreparatoryDiolomaBachelor 



Table(50 )

High diploma

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

000081600000081624Staffمالك

000002000000022Licturerمحاضر

000032200000032225Staffمالك

000002000000022Licturerمحاضر

00001138000000113849Staffمالك

000004000000044Licturerمحاضر

00001142000000114253Totalالمجموع

جدول (50 )

Number of Teacheing staff  in religious schools ( Intermediate)  by specialization, Staff, certificat and Sex for the academic year 2019/2020

عدد اعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس الدينية (المتوسطة ) حسب االختصاص العلمي والمالك والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Total

Staff
PreparatoryDiolomaBachelor 

Master of 
faculty

OtherTOTAL

Pure science

Hunanities 
&Social 
Sciences

المجموع

العلوم 
الصرفة

العلوم 
االنسانية 

واالجتماعية

المالكاالختصاص

المجموع الكلياخرىماجستير فأعلىدبلوم عاليبكالوريوسدبلوماعدادية



(51) Table(51)جدول

المجموعاناثذكور 

MaleFemaleTotal

268Kirkukكركوك

336Salah AL-Deenصالح الدين

5914Totalالمجموع

Governorateالمحافظة

عدد العاملين في المدارس الدينية (المتوسطة  ) حسب المحافظة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of workers in religious schools ( Intermediate) by governorate and sex for the academic 
year 2019/2020



Table(52

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFT

00000000001300000000134Managerالمدير

00000000001300000000134معاون المدير
Assistant 
manager

00000000000000000000000Techniciansالفنيون

العاملون في 
االدارة

00000001100100000000123
Administration 
workers

العاملون في 
الخدمات

00111000000000000000213Service workers

001110011027000000005914Totalالمجموع

عدد العاملين في المدارس الدينية (المتوسطة) حسب العنوان الوظيفي والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Bachelor 
High 

diploma
MastersPHDOther

المجموع الكلياخرىدكتوراه

العنوان 
الوظيفي

بكالوريسدبلوماعداديةمتوسطةابتدائيةبدون شھادة

Primary
Intermedi

ate
Dioloma

Preparat-
ory

ماجستيردبلوم عالي

Number of workers in religious schools ( Intermediate) byocupation, certificate and sex for the academic year 2019/2020

Total
ocupation

جدول (52) 



Table(53) 

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

1556207615

161903722716

17164016417

181091011918

2710127

2820228

3010130

3110131

3320233

3420234

3720237

3910139

4030340

4510145

4620246

4850548

6010160

54367610Totalالمجموع

عدد الطلبة المقبولين في المدارس الدينية ( االعدادية) حسب  العمر والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of students admitted in religious schools (preparatory ) by age and Sex for the academic year 
2019/2020

SEX /الجنس

العمر

جدول (53)

AGE



Table(54)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

24024Ninevehنينوى

10910119Dialaديالى

909Baghdadبغداد

32634360Babylonبابل

752398Al.Qadisiyaالقادسيه

54367610 المجموع

جدول (54) 

الوقفالمحافظة

Sex/الجنس

الوقف الشيعي

EndowmentGovernorate

Total

عدد الطلبة المقبولين في المدارس الدينية ( االعدادية ) حسب المحافظة والوقف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of students admitted  in religious schools (preparatory ) by governorate, endowment, and Sex for the academic 
year 2019/2020

Shiite Endowment 



Table(55)جدول (55)

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

155020000050207015

161983716029003586642416

172022373794153515440517

18110108712358485557062518

1900812223033319

2000101421521720

2100006060621

304070201301330

40110100002102140

508050001301350

6010100020260

40269516794966714142151629Totalالمجموع

AGE
Total

عدد الطلبة الموجودين في المدارس الدينية ( االعدادية ) حسب  العمروالصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of students in religious schools (preparatory ) by age, grade and sex for the cademic year 2019/2020

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامسالصف الرابع

العمر
Fourth GradeFifth GradeSixth Grade



Table( 56 )

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

2402402050050Imam AL-Sadiq for boysNinevehاالمام الصادق للبنيننينوى

110067015603330333Imam AL-Rada for boysاالمام الرضا للبنين

01001002404444Bint AL-Hoda for girls بنت الھدى للبنات

9013014036036AL-Zahraa for boysBaghdadالزھراء للبنينبغداد

03403201908585AL-Rabab for girlsالرباب للبنات

10101570002580258Habib Abin madatterحبيب ابن مظاھر

68060017002980298Zaid AL-Shaheed زيد الشھيد للبنين

02503702408686خديجة الكبرى للبنات
Khadiga AL-Kubra for  
girle

900195015404390439Ail AL-Akbar for boysعلي االكبر للبنين

9402695167949667141421516299المجموع
Total

عدد الطلبة الموجودين في المدارس الدينية ( االعدادية ) حسب المحافظة واسم االعدادية والصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

The number of students in religious schools (preparatory ) by governorate, thename of preparatory schools, the grade and sex for the 
academic year 2019/2020

Name of preparatory Governorate

Diala

Babylon

AL-Qadisiya

جدول (56 )

ديالى

بابل

القادسيه

المجموع الكليالصف السادس

Fourth GradeFifth GradeSixth GradeTotal
اسم االعداديةالمجافظة 

الصف الخامسالصف الرابع



(57) Table( 57 )جدول

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

000050505Ninevehنينوى

000000000Dialaديالى

000000000Baghdadبغداد

000000000Babylonبابل

30217012113Al.Qadisiyaالقادسيه

302112017118Totalالمجموع

Table( 58 )جدول (58)

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

001050606Ninevehنينوى

206100819Dialaديالى

000000000Baghdadبغداد

000000000Babylonبابل

52236113619Al.Qadisiyaالقادسيه

729411127734Totalالمجموع

Fourth GradeFifth GradeSixth GradeTotal

عدد الطلبة التاركين في المدارس الدينية ( االعدادية ) حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of drop- out students in religious schools (prepartory) by governorate, grade, and sex for the academic year 2019/2020 

المحافظة

المحافظة

الصف السادسالصف الخامسالصف الرابع

الصف الخامسالصف الرابع

المجموع الكلي

Governorate

Governorate

Number of failed students in religious schools (prepartory) by governorate,grade, and sex for the academic year 2018/2019 

عدد الطلبة الراسبين في المدارس الدينية ( االعدادية) حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2019/2018

Fourth GradeFifth Grade
المجموع الكليالصف السادس
Sixth GradeTotal



( 59) Table( 59 )جدول

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

230207032032Ninevehنينوى

6410155244322337260Dialaديالى

30015015060060Baghdadبغداد

000000000Babylonبابل

8225191331412341481495Al.Qadisiyaالقادسيه

199353635716726729118847Totalالمجموع

المحافظة

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامسالصف الرابع
Fourth GradeFifth GradeSixth GradeTotal

Number of successful students in religious schools (prepartory) by governorate,grade, and sex for the academic year 2018/2019 

عدد الطلبة الناجحين في المدارس الدينية ( االعدادية ) حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2019/2018

Governorate



 Table(60)جدول (60)

High diploma

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

000040000000404Staffمالك

000030000000303Licturerمحاضر

000010600000010616Staffمالك

000031000000314Licturerمحاضر

000080001000909Staffمالك

100000000000101Licturerمحاضر

000020900000020929Staffمالك

000000000000000Licturerمحاضر

000035001000459Staffمالك

000017900000017926Licturerمحاضر

00004520002000472067Staffمالك

10002310000000241034Licturerمحاضر

100068300020007130101Totalالمجموع

عدد اعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس الدينية (االعدادية ) حسب المحافظة والمالك والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Total

Staff

Diala

Baghdad

Governorate

Nineveh

PreparatoryDiolomaBachelor 
Master of 

faculty
OtherTotal

Number of teacheing staff faculty in religious schools (prepartory) by governorate, staff,  certificate, and sex for the academic yea2019/2020

المجموع الكلياخرى

المحافظة

دبلوم عاليبكالوريوسدبلوماعدادية

المالك

المجموع

ماجستير فأعلى

نينوى

ديالى

بغداد

بابل

القادسيه

Babylon

Al.Qadisiya



 Table(61)جدول (61) 

High diploma

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناث

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

000052000000527Staffمالك

000033000000336Licturerمحاضر

000010000000101Staffمالك

100000000000101Licturerمحاضر

00003318002000351853Staffمالك

000013500000013518Licturerمحاضر

000050000000505Staffمالك

000072000000729Licturerمحاضر

000010000000101Staffمالك

000000000000000Licturerمحاضر

00004520002000472067Staffمالك

10002310000000241034Licturerمحاضر

100068300020007130101المجموع

Number of teacheing staff faculty in religious schools (prepartory) by specialization, staff, the certificate, and sex for the academic yea2019/2020

OtherTotal

Total

Pure science

Administrative 
&Econnic 
sciences

Hunanities 
&Social Sciences

Shaia sciences 
&Jurisprudence

Low&Legislation 
sciences

االختصاص 
العلمي

المالك

المجموع الكلياخرىماجستير فأعلىدبلوم عاليبكالوريوسدبلوماعدادية

Staff

عدد اعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس الدينية (االعدادية ) حسب المحافظة والمالك والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

المجموع

العلوم االنسانية 
واالجتماعية

 علوم القانون 
والتشريع

العلوم الصرفة

العلوم االدارية 
واالقتصادية

علوم الشريعة 
والفقة

specialization
PreparatoryDiolomaBachelor 

Master of 
faculty



Table (62 )جدول (62)

المجموعاناثذكور 

MaleFemaleTotal

101Ninevehنينوى

527Dialaديالى

707Baghdadبغداد

729Babylonبابل

437Al.Qadisiyaالقادسيه

24731Totalالمجموع

المحافظة

    Number of workers/ عدد العاملين

Governorate

Number of workers in religious schools (prepartory) by governorate  , and sex for the  academic year 2019/2020

عدد العاملين في المدارس الدينية (االعدادية) حسب المحافظة والجنس للعام الدراسي 2020/2019



( 63) Table(63)جدول

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFT

00000000004300100000538Managerالمدير

00000000104000000000505معاون المدير
Assistant 
manager

00000000100000000000101Techniciansالفنيون

00000022103100000000639العاملون في االدارة
Administration 
workers

21302000000000000000718Service workersالعاملون في الخدمات

21302022301140010000024731Totalالمجموع

Number of workers in religious schools (prepartory) by ocupation, certificate and sex for the academic year 2019/2020

عدد العاملين في المدارس الدينية ( االعدادية  ) حسب العنوان الوظيفي والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

العنوان الوظيفي

المجموع الكلياخرىدكتوراهماجستيردبلوم عاليبكالوريسدبلوماعداديةمتوسطةابتدائيةبدون شھادة

No 
degreeocupation

Primary
Intermedi

ate
PreparatoryDiolomaBachelor 

High 
diploma

MastersPHDOtherTotal



Table(64)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

1223919443312

1352238290413

1445520065514

1541612253815

162349833216

171467722317

181136217518

19866214819

20835013320

2155298421

2237225922

2342256723

2437326924

2502225

2716132927

2819102928

2915102529

301482230

33571233

404101440

4233642

254114183959Totalالمجموع

عدد الطلبة المقبولين في المدارس الدينية (الثانوية) الدينية حسب  العمر والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of students admitted in secondery religious schools by age and sex for the  academic year 
2019/2020

العمر

sex / الجنس

جدول (64)

العمر



Table(65)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

240126366Sunni EndowmentNineveh الوقف السنينينوى

15151202Sunni EndowmentKirkuk الوقف السنيكركوك

309122431Sunni EndowmentDiala الوقف السنيديالى

298200498Sunni EndowmentAL-Anbar الوقف السنيانبار

506302808Sunni Endowment الوقف السني

259255514Siite Endowment الوقف الشيعي

707Sunni EndowmentBabylon الوقف السنيبابل

590160750Sunni EndowmentSalah AL-Deen الوقف السنيصالح الدين

8099179Siite EndowmentMaysan الوقف الشيعيميسان

101103204Sunni EndowmentBasrah الوقف السنيالبصرة

220210473249Sunni Endowment الوقف السني

339371710Siite Endowmentالوقف الشيعي

254114183959All Total المجموع الكلي

بغداد

المجموع

Baghdad

Total

عدد الطلبة المقبولين في المدارس الدينية (الثانوية) حسب المحافظة والوقف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Governorate Endowment

Number of students admitted to secondery religious schools by governorate,Endowment and sex for the  academic year 2019/2020

الوقفالمحافظة

جدول (65)

sex / الجنس



Table(66)

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

122261966150130401441523625749312

1351640728727270455260607461841046942198813

14400178288183202190181723195642987629161614

15346722849623620516412035123711102506160815

16961417251206902422066250242802413121516

1723111920182362161062111715858809392120117

18502641221615852189101214203714376109018

1928161911661411040116652419958024582519

20292736191446127102212165145814960720

2129192617144321454221293928411539921

2220142512268281324899172227229422

2328123017211126191645921806524523

2418141512172123141243161167118724

255449209813132256754311825

26002517632000022133526

2700105219214335674138727

28001102531613215486228

عدد الطلبة الموجودين في المدارس الدينية (الثانوية) حسب  العمر والصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Fourth GradeFifth GradeSixth GradeTotal

The number of enrolled students in secondery religious by age, grade and sex for the academic year 2019/2020

العمر

جدول (66)

الصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالث

AGE First Grade second GradeThird Grade 

المجموع الكليالصف الثانيالصف االول



Fourth G

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

29001031011802614835129

30001000201502414214330

3100000020000020231

3200101101000022432

3300000000702102802833

4000000000002402402440

4200000000002502502542

176997413447441222678116971498757114416347932431512247Totalالمجموع

Table(66 )con.  تابع جدول (66)

العمر

الصف الثالثالصف الثانيالصف االول

First Grade second GradeThird Grade AGE Fifth GradeSixth GradeTotal

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامسالصف الرابع



Table(67)

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

202511282211011659020sunniNinevehالسني نينوى 

18154528245893118sunniKirkukالسني كركوك

2021066124291263120sunniDialaالسني ديالى

2525315018284956625sunniAL-Anbarالسني االنبار

30000003Shiiteالشيعي

3649028138220241320536sunniالسني 

170160701sunniBabylonالسني بابل

192871522101231809319sunniSalah AL-Deenالسني صالح الدين

3861181141461211513ShiiteMaysanالشيعي ميسان

43127131426114sunniBasrahالسنيالبصرة

6861181141461211516

143168385612305981101527143

149176997413447441222678149

Governorate Endowment

مجموع الوقف السني 

المجموع الكلي

عدد الطلبة الموجودين في المدارس الدينية (الثانوية) حسب المحافظة  ونوع الوقف وعدد الثانويات  والصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of students enrolled in secondary religious by governorate, number in  secondary religious, endowment 
schools, grade and sex for the academic year 2019/2020

Total Endowment Shiite

Total Endowment sunni

All Total

N.secon
dary 

schools

First Grade second GradeThird Grade 

مجموع الوقف الشيعي 

المحافظة
عدد الثانويات 

الدينية

الصف الثانيالصف االول

بغداد

نوع 
الوقف

الصف الثالث

Baghdad

جدول (67)



Table(67) con.

Governorate

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaletotal

57515419163189114071318sunniNinevehالسني نينوى 

97561007114477666332998sunniKirkukالسني كركوك

1136913345139578452971142sunniDialaالسني ديالى

9868116941751339195951514sunniAL-Anbarالسني االنبار

1994718651466648511621013Shiiteالشيعي

329220297215235225214613483494sunniالسني 

509019063063sunniBabylonالسني بابل

2041408353925110566121668sunniSalah AL-Deenالسني  صالح الدين

53440000374459833ShiiteMaysanالشيعي ميسان

141992389101103204sunniBasrahالسنيالبصرة

25291186514666412256211846

9176238015209755706707369410401

116971498757114416347932431512247

Endowment

Baghdad

Total Endowment Shiite

Total Endowment sunni

All Total

مجموع الوقف السني 

المجموع الكلي

Fourth GradeFifth Grade
نوع الوقف

المجموع الكلي

المحافظة

بغداد

الصف السادسالصف الخامسالصف الرابع

Sixth GradeTotal

تابع جدول  (67)

مجموع الوقف الشيعي 



Table(68)جدول (68)

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

8374173923402441862Kirkukكركوك

805164834573381654Dialaديالى

336634422556232649AL-Anbarانبار

10122271331042160911722059279Baghdadبغداد

000000000000000Babylonبابل

5363153216032371249Salah AL-Deenصالح الدين

000000000000000Maysanميسان

101021000000415Basrahالبصرة

4028582861231333282295824432164596Totalالمجموع

Governorate
First Grade second GradeThird Grade Fourth GradeFifth GradeSixth GradeTotal

عدد الطلبة التاركين  في المدارس الدينية (الثانوية) حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of drop- out students in  secondary religious by governorate, grade, and sex for the academic year 2019/2020 

المحافظة

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول



Table(69)جدول (69)
Governorate

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

1543872364225277318224206Ninevehنينوى
26764052312203722597Kirkukكركوك
91190347120901901028110Dialaديالى
60623311231175461359AL-Anbarانبار
54198234148291133175243612508149657Baghdadبغداد
002020000010505Babylonبابل

1511543531021080841094Salah AL-Deenصالح الدين
619104629000000225274Maysanميسان
000060000000606Basrahالبصرة
10750179572978215240114291782310272811308Totalالمجموع

First Grade second GradeThird Grade Fourth GradeFifth GradeSixth Grade

عدد الطلبة الراسبين  في المدارس الدينية (الثانوية) حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2019/2018

Number of failed students in  secondary religious by governorate, grade, and sex for the academic year 2018/2019

المحافظة

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول
Total



Table(70)جدول (70)

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

206971609148341244270102511208593941253Ninevehنينوى
80395430914688691187214788578344922Kirkukكركوك
1053195277130127491135616292673285958Dialaديالى
1586110768793694571331181861277574671224AL-Anbarانبار
331194284191291180353231535280559339235314153768Baghdadبغداد
6014050509018057057Babylonبابل

221108154118130741641279152146569065351441Salah AL-Deenصالح الدين
1041421151229483000000313347660Maysanميسان
28271114241014199235991102193Basrahالبصرة
1239699994661833493969594107861114748316587388910476Totalالمجموع

Total First Grade second GradeThird Grade Fourth GradeFifth GradeSixth Grade

Number of  successful students in  secondary religious by governorate, grade, and sex for the academic year 2019/2020 

المحافظة

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف االول

Governorate

2019/2018 حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي (الثانوية) عدد الطلبة الناجحين في المدارس الدينية



Table(71)

High diploma

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MFMFMFMMFMFMFT

0001153520241235122958287Staffمالك

00002435004611294271Licturerمحاضر

00009087003374012794221Staffمالك

000043800100044852Licturerمحاضر

00007740003072010947156Staffمالك

00001136500600011965184Licturerمحاضر

001015097003113018598283Staffمالك

00001378500200613985224Licturerمحاضر

000020619811602500267224491Staffمالك

00002512000000251237Licturerمحاضر

00008000201011011Staffمالك

000040000000404Licturerمحاضر

000262720081116014985234Staffمالك

000043290015200583189Licturerمحاضر

00031191000000193251Staffمالك

000000000000000Licturerمحاضر

0000710102000101020Staffمالك
00001312000000131225Licturerمحاضر

00134772557232805351111066481754Staffمالك

00004022460028817431255686Licturerمحاضر

001341174803233086152815379032440Total

جدول (71)

صالح الدين

ميسان

المحافظة

نينوى

البصرة

كركوك

ديالى

انبار

بغداد

بابل

Baghdad

Babylon

Governorateالمالك

Nineveh

Kirkuk

المجموع

المالك

المجموع الكلياخرىماجستير فأعلىاعدادية دبلوم عالي

OtherTotal

بكالوريوسدبلوم

Bachelor Master of faculty

عدد اعضاء الھيئة التدريسية في المدارس الدينية (الثانوية)  حسب المحافظة والمالك والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of teacheing staff faculty in  secondary religious by governorate, staff, the certificate, and sex for the academic year 2019/2020

Salah AL-Deen

Total

Maysan

Basrah

PreparatoryDioloma

Diala

AL-Anbar



Table(72)

High diploma

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MFMFMFMFMFMFMFT

000043000000437Staffمالك

000013000000134Licturerمحاضر

000010000000101Staffمالك

000000000000000Licturerمحاضر

0000690000006915Staffمالك

0000890000008917Licturerمحاضر

000111177601810012589214Staffمالك

000062400030006540105Licturerمحاضر

000002001000123Staffمالك

000013000000134Licturerمحاضر

0000817002000101727Staffمالك

000040000000404Licturerمحاضر

0012145630711150283816463581004Staffمالك

0000196990012500208104312Licturerمحاضر

العلوم 
الصرفة

العلوم
الھندسية 

والتكنولوجي
ة

العلوم 
االدارية 

واالقتصادية

العلوم 
االنسانية 

واالجتماعية

علوم الطب 
البيطري

العلوم 
الطبية

الصيدلة

جدول (72)

DiolomaBachelor Master of facultyOtherTotal االختصاص 
العلمي

المالك

المجموعاخرىماجستير فأعلىدبلوم عاليبكالوريوسدبلوماعدادية

Staffspecialization
Preparatory

عدد اعضاء الھيئة التدريسية  في المدارس الدينية (الثانوية) حسب االختصاص العلمي والمالك والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of teacheing staff faculty in  secondary religious by specialization, staff, the certificate, and sex for the academic year 2019/2020

medical 
sciences

pharmacy

vaterinary 
scierces

Pure science

Engineering 
sciences& 
technology

Administrative 
&Econnic 
sciences

Hunanities 
&Social 
Sciences



Table(72)con.

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MFMFMFMFMFMFMFT

000211001000235Staffمالك

000001000000001010Licturerمحاضر

00001791411011824130311165476Staffمالك

000013079001221714382225Licturerمحاضر

000001010000022Staffمالك
Low&Legislatio
n sciences

000000001000101Licturerمحاضر

000000000000000Staffمالك

000003000100044Licturerمحاضر

00134772557232805351111066481754Staffمالك

00004022460028817431255686Licturerمحاضر

001341174803233086152815379032440Totalالمجموع

علوم 
الفنون 
الجميلة 

والتطبيقية

علوم 
الشريعة 
والفقة

 علوم 
القانون 
والتشريع

العلوم 
العسكرية

High 
diploma

Post graduateOtherTotal

Total

تابع جدول (72)

االختصاص 
العلمي

المالك

المجموعاخرىماجستير فأعلىدبلوم عاليبكالوريوسدبلوماعدادية

Staffspecialization
PreparatoryDiolomaBachelor 

المجموع

Military 
sciences

Fine &mapplied 
arts sciences

sharia 
sciences& 
jurisprudence



Table(73 )جدول (73)

المجموعاناثذكور 

MaleFemaleTotal

11624140Ninevehنينوى

612182Kirkukكركوك

551772Dialaديالى

10337140AL-Anbarانبار

18879267Baghdadبغداد

11011Babylonبابل

11035145Salah AL-Deenصالح الدين

213960Maysanميسان

6511Basrahالبصرة

671257928Totalالمجموع

عدد العاملين في المدارس الدينية (الثانوية) حسب المحافظة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

المحافظة

 Number of staff/ عدد العاملين

Governorate

Number of workers in  secondary religiou by governorate and sex for the academic year 2019/2020



Table(74 )

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MFMFMFMFFMFMFMFMFMFMFT

0000000001555000265131009457151Managerالمدير

00000000224824002003000732699معاون المدير
Assistant 
manager

21150631218183118001000007541116Techniciansالفنيون

العاملون في 
االدارة

301533127192215864430202200018184265
Administration 
workers

العاملون في 
الخدمات

671912515311317111700000000024849297Service workers

7220155184017562133372271363067718100671257928Totalالمجموع

PH DOtherTotal
العنوان الوظيفي

عدد العاملين في المدارس الدينية (الثانوية) حسب العنوان الوظيفي والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of workers in  secondary religiou by ocupation certificate and sex for the academic year 2019/2020

Preparat
ory

DiolomaBachelor 
High 

diploma
Masters

المجموع الكلياخرىدكتوراه

العنوان الوظيفي

جدول (74) 

Nodegree

ماجستيردبلوم عاليبكالوريس

Primary
Intermedi

ate

دبلوماعداديةمتوسطةابتدائيةبدون شھادة



القسم الرابع 
اعدأديات التمريض والقبالة 

والتوليد



Table (75 )جدول (75)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

180464618

04646Totalالمجموع

Sex/ الجنس

AGEالعمر

عدد الطلبة المقبولين في اعداديات التمريض حسب العمر والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of students admitted to the nursing preparations by age and sex for the academic year 
2019/2020



Table (76 )جدول (76)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

بابل04646بابل

المجموع04646المجموع

مالحظة :باقي المحافظات ليس لھا قبول لعام 2020/2019

عدد الطلبة المقبولين في اعداديات التمريض حسب المحافظة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Governorate المحافظة

Sex / الجنس

Number of students admitted to the nursing preparations byGovernorate and sex for the academic year 
2019/2020



Total(77)جدول (77 )

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

1600000172017217216

17000350164019919917

18046000378042442418

1900000690696919

2000000810818120

2100000510515121

2200000230232322

2300000140141423

2400000101124

2500000101125

2600000202226

0460350956010371037Totalالمجموع

عدد الطلبة الموجودين في اعداديات التمريض حسب العمر والصف والجنس  للعام الدراسي2020/2019  

Number of students in the nursing preparations by age and sex for the academic year 2019/2020

Forth GradeFifth Gradesixth GradeTotal
AGEالعمر

المجموع الكليالصف السادسالصف الخامس الصف الرابع



Total(78)

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

20000018101811812Ninevehنينوى

10000060060601Dialaديالى

40000018701871874Baghdadبغداد

30460009401401403Babylonبابل

20000014601461462Salah AL-Deenصالح الدين

20000012701271272AL-Qadisiyaالقادسية

20000012501251252Maysanميسان

200035036071712Basrahالبصرة

18046035095601037103718Totalالمجموع

عدد الطلبة الموجودين واعداديات التمريض في اعداديات التمريض حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of studentst and No. of nursing schools in the nursing preparations by Governorate and,grade,sex for the academic year 
2019/2020

Governorate
N.Of 

NursingS
chool

Forth GradeFifth Gradesixth GradeTotal عدد 
اعداديات 
التمريض

الصف السادسالصف الخامسالصف الرابع

المحافظة

المجموع الكلي

جدول (78)



table(79)جدول (79 )

مجموعذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناث

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

000010101Ninevehنينوى

000030303Salah AL-Deenصالح الدين

000040404Totalالمجموع

table(80)جدول (80 )

مجموعذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناث
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

000010101Baghdadبغداد
002020404Salah AL-Deenصالح الدين
000060606AL-Qadisiyaالقادسيه
000010101Maysanميسان

002010012012Totalالمجموع

sixth GradeTotal

المحافظة

المحافظة

المجموع الكلي الصف السادس

المجموع الكليالصف السادس

governorate

 Number of  Drop-out students in nursing preparations by governorate, grade and sex for the academic year 2019/2020

عدد الطلبة التاركين في اعداديات التمريض حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of Failed studentse in nursing preparations by governorate, grade and sex for the academic year 2018/2019

governorate
Forth GradeFifth Gradesixth GradeTotal

عدد الطلبة الراسبين في اعداديات التمريض حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2019/2018

الصف الخامسالصف الرابع

الصف الخامسالصف الرابع

Forth GradeFifth Grade



table(81)جدول ( 81)

مجموعذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناث
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0017708002570257Ninevehنينوى

006000060060Dialaديالى

00145021303580358Baghdadبغداد

000371414514182223Babylonبابل

000014201420142Salah AL-Deenصالح الدين

00121010702280228AL-Qadisiyaالقادسيه

00124010902330233Maysanميسان

000035035035Basrahالبصرة

0062737827451454821536Totalالمجموع

Forth GradeFifth Gradesixth GradeTotal
governorate

عدد الطلبة الناجحين  في اعداديات التمريض حسب المحافظة والصف والجنس للعام الدراسي 2019/2018
 Number of successful students in the nursing preparations by governorate, grade and sex for the academic year 

2018/2019

المجموع الكليالصف السادس

المحافظة

الصف الخامسالصف الرابع



Table(82 )

High diploma

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

001021310310071421Staffمالك

000000000000000Licturerمحاضر

000003000000033Staffمالك

000000000000000Licturerمحاضر

000032400010032528Staffمالك

000012000000123Licturerمحاضر

00291322000000153146Staffمالك

000000000010101Licturerمحاضر

0001252000004610Staffمالك

000004000000044Licturerمحاضر

000204002320023840Staffمالك

000000000000000Licturerمحاضر

001110700000011819Staffمالك

000002000000022Licturerمحاضر

010115500000051722Staffمالك

000010000000101Licturerمحاضر

014243583305340047142189Staffمالك

0000280000103811Licturerمحاضر

014243791305341050150200

عدد اعضاء الھيئة التدريسية في اعداديات التمريض حسب المحافظة المالك والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of teaching staff  members in the nursing preparations by governorate, staff, certificate and sex for the academic year 2019/2020

Nineveh

Diala

Baghdad

اخرىماجستير فأعلىدبلوم عاليبكالوريوسدبلوم اعدادية

PreparatoryDiolomaBachelor post graduateOther

Total

Total

Staffالمحافظة

المجموع الكلي

AL-
Qadisiya

Maysan

Basrah

Babylon

Salah AL-
Deen

Total

جدول (82) 

المجموع الكلي

المجموع

المالك

نينوى

ديالى

بغداد

بابل

صالح 
الدين

القادسيه

ميسان

البصرة

المحافظة



(83) Table(83 )جدول

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

010101000200055Staffمالك

000000000000000Licturerمحاضر

000001000200033Staffمالك

000000000000000Licturerمحاضر

003162349103200306797Staffمالك

000000000000000Licturerمحاضر

001714202210063238Staffمالك

000001000010112Licturerمحاضر

000004000000044Staffمالك

000001000000011Licturerمحاضر

000006000000066Staffمالك

000012000000123Licturerمحاضر

000003000100044Staffمالك

000011000000112Licturerمحاضر

00001015000600102131Staffمالك

000003000000033Licturerمحاضر

000010000000101Staffمالك

000000000000000Licturerمحاضر

014243583305340047142189Staffمالك

0000280000103811Licturerمحاضر

014243791305341050150200 المجموع الكلي

التمريض

علوم الطب 
البيطري

العلوم الصرفة

العلوم 
الھندسية 

والتكنولوجية
العلوم

االدارية 
واالقتصادية

العلوم 
االنسانية 

واالجتماعية

عدد اعضاء الھيئة التدريسية حسب االختصاص العلمي المالك والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Number of teaching staff  members in  the nursing preparations by specialization, , staff, the certificate and sex for the academic year 2019/2020

Preparatory

 علوم القانون 
والتشريع

المجموع

المجموع الكلياخرىماجستير فأعلىدبلوم عاليبكالوريوس

الصيدلة

االختصاص 
العلمي

المالك

دبلوماعدادية

العلوم الطبية

Low&Legislation 
sciences

Total

Total

Vaterinary scierces

Pure science

Engineering 
sciences& 
technology

Administrative 
&Econnic sciences

Hunanities &Social 
Sciences

Medical sciences

Pharmacy

Nursing

High diploma DiolomaBachelor post graduateOtherTotal
Staffspecialization



Table(84)جدول (84)

المجموعاناثذكور 

MaleFemaleTotal

459Ninevehنينوى

077Dialaديالى

41822Baghdadبغداد

9514Babylonبابل

5510Salah AL-Deenصالح الدين

21921AL-Qadisiyaالقادسيه

161430Maysanميسان

235Basrahالبصرة

4276118Totalالمجموع

Number of workers in the nursing preparations by by governorate  , and sex for the  academic year 
2019/2020

governorateالمحافظة

  Number of workers/ عدد العاملين

عدد العاملين في اعداديات التمريض حسب المحافظة والجنس للعام الدراسي 2020/2019



table (85)

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFT

00000000004120002000041418Managerالمدير

000000002028000000004812معاون المدير
Assistant 
manager

0020100126131000000000181735Techniciansالفنيون

العاملون في
االدارة

00000002444130001000082028
Administration 
workers

العاملون في 
الخدمات

31057000000000000000081725Service workers

3107710038102343000300004276118Totalالمجموع

عدد العاملين في اعداديات التمريض حسب العنوان الوظيفي والشھادة والجنس للعام الدراسي 2020/2019

Interme
diate

PHDOtherTotaloccupation reparatorDiolomaBachelor 
High 

diploma
Masters

Number of workers in the nursing preparations by occupation, certificate and sex for the academic year 2019/2020

المجموع الكلياخرىدكتوراه

العنوان الوظيفي

جدول (85)

متوسطةابتدائيةبدون شھادة

Primary
No 

degree

ماجستيردبلوم عاليبكالوريسدبلوماعدادية



مراكز التدريب التابعة ( للقطاع الحكومي )

القسم الخامس 



(86) Table(86)جدول

المجموعأناثذكور عدد الدوراتالمجموعأناثذكور عدد الدورات
Number of 

courses Male Female Total
Number of 

courses Male Female Total

354862056916920814892570Baghdad Governorateديوان المحافظه

3541266898542081062Iraqi Media Networkشبكه االعالم العراقيه

49332430762280244714593906Science and Technology العلوم والتكنلوجيا

12712849340264604Supreme Judicial Councilالمجلس القضاء االعلى

0000182274817764524Baghdad Municipalityامانة بغداد

125372217580000Sunni Endowment Officeديوان الوقف السني

151970137523455474289Shiite Endowment Officeديوان الوقف الشيعي

728435829547312511434222946636Construction and Housingاالعمار واالسكان والبلدي

23257353610487566661422Trade التجارة

18125041361386516213077572064Planning التخطيط

13212188427206490904326000876714767Educationالتربية

669102049417196211724150451287627921Higher Education and Scientific Researchالتعليم العالي والبحث العلمي

7525922748621178158336Culture and Archeology الثقافة واالثار

000024150120270Foreign Affairs الخارجية

0000618942231Interior الداخلية

3257010135683667721995722771Agricultureالزراعة

9718341215304917204103307Youth and Sportsالشباب والرياضة

52490907544166347269364838717751Health and Enviornrment الصحة والبيئة

3170045911591543084Industry and Mineralsالصناعة والمعادن

12812561381394594583904673Justice العدل

10667034310131305035631066Labour and Social Affairs العمل والشؤون االجتماعية

6666260333795974375459491910378Electricityالكھرباء

334165689843404971585710828Finance المالية

679491280000Water Resources الموارد المائية

5811340716511505869915846189717743Oil النفط

191133645517911089925151507Transportationالنقل

72728551211375188Immigration and Dicplacement الھجرة والمھجرين

5943839576090514486262088077252926133698Totalالمجموع

عدد الدورات التطويرية ومدتھا وعدد المتدربين في مراكز التدريب (التابعة للقطاع الحكومي ) حسب الوزارة والجنس لسنة 2019

Number of development courses, their duration, and the number of trainees in training centers (in the government sector) by ministry and sex in  2019

الوزارة

less than a week/اقل من اسبوعless than 2 weeks /ا-2 اسبوع

Minstry



(86) .Table(86)conيتبع جدول

المجموعأناثذكور عددالدوراتالمجموعأناثذكور عدد الدورات
Number of 

courses Male Female Total
Number of 

courses Male FemaleTotal

1301040112416Baghdad Governorateديوان المحافظه

4246300000Iraqi Media Networkشبكه االعالم العراقيه

35938970000Science and Technology العلوم والتكنلوجيا

611328141330024324Supreme Judicial Councilالمجلس القضاء االعلى

81301362660000Baghdad Municipalityامانة بغداد

00006471562Sunni Endowment Officeديوان الوقف السني

625632558186038691472Shiite Endowment Officeديوان الوقف الشيعي

189939138211617Construction and Housingاالعمار واالسكان والبلدي

33433672573996Trade التجارة

2618476260243750Planning التخطيط

2613623637240225225Educationالتربية

901380819219923423342765التعليم العالي والبحث العلمي
Higher Education and Scientific 
Research

9167156323346635931256Culture and Archeology الثقافة واالثار

21201002204305080Foreign Affairs الخارجية

00000000Interior الداخلية

00000000Agricultureالزراعة

22162402020000Youth and Sportsالشباب والرياضة

828227521574346232176408Health and Enviornrment الصحة والبيئة

00000000Industry and Mineralsالصناعة والمعادن

000045117001170Justice العدل

4220522643146395282677Labour and Social Affairs العمل والشؤون االجتماعية

501502125227541212630156Electricityالكھرباء

1442858153343910000Finance المالية

00000000Water Resources الموارد المائية

173026308319423Oil النفط

33152772290000Transportationالنقل

00000000Immigration and Dicplacement الھجرة والمھجرين

5928735588814623541413126666797Totalالمجموع

 month 3-1 من 1-3 شھر 2weeks - month  من 2 اسبوع الى شھر

Minstry الوزارة



(86) .Table(86)conتابع جدول

المجموعأناثذكور عدد الدوراتالمجموعأناثذكور عدد الدوراتالمجموعأناثذكور عدد ھلدورات
Number of 

coursesMaleFemale Total
Number of 

courses Male Female total
Number of 

coursesMaleFemaleTotal

0000000010626097083317Baghdad Governorateديوان المحافظه

00000000969322261158Iraqi Media Networkشبكه االعالم العراقيه

00000000332283819274765Science and Technology العلوم والتكنلوجيا

00000000597803171097Supreme Judicial Councilالمجلس القضاء االعلى

00000000190287819124790Baghdad Municipalityامانة بغداد

5361551736155130656266922Sunni Endowment Officeديوان الوقف السني

5116071102525176188726964583Shiite Endowment Officeديوان الوقف الشيعي

0000000012598810529314103Construction and Housingاالعمار واالسكان والبلدي

0000000076110410912195Trade التجارة

80453027480400001175456824757043Planning التخطيط

00007334722617332516284923669565187Educationالتربية

000000002506270522345450506التعليم العالي والبحث العلمي
Higher Education and 
Scientific Research

00000000139126711342401Culture and Archeology الثقافة واالثار

0000000030300270570Foreign Affairs الخارجية

00000000618942231Interior الداخلية

000000004029209192811137Agricultureالزراعة

00000000136220013583558Youth and Sportsالشباب والرياضة

000000001678195081685936367Health and Enviornrment الصحة والبيئة

00000000327544891243Industry and Mineralsالصناعة والمعادن

0000000023270092287237Justice العدل

00002909326178214143196Labour and Social Affairs العمل والشؤون االجتماعية

00000000116513347953822885Electricityالكھرباء

000000005178245795816203Finance المالية

0000000067949128Water Resources الموارد المائية

00000000130029574355833132Oil النفط

00000000332248010473527Transportationالنقل

0000000019140103243Immigration and Dicplacement الھجرة والمھجرين

81457734992674351730181814841178689123035301724Totalالمجموع

Minstry

 more than 6 month  6 اشھر فأكثرtotal المجموع الكلي  3-6 month 3-6 شھر

الوزارة



(87) Table(87)جدول

المجموع اناث ذكورعدد الدوراتالمجموعاناثذكورعدد الدورات المجموعاناثذكورعدد الدورات

Number 
of courses MaleFemaleTotal

Number 
of 

courses MaleFemaleTotal
Number of 

courses MaleFemaleTotal

1001408856226448866328119459245137statisticsاحصاء

1117156176946225631460109999977209764210928431935Otherاخرى

15312394215815397571440223311303635367200179514483243Administrativeادارية

5254775613031081211105422650000Economicalاقتصادية

477968055151519543066713394100653712249212145Guidance and directionاالرشاد والتوجيه

17362984607046271474774377077Internal securityاالمن الداخلي

757113127908192205991204867971884541368259627accountsحسابات

63979118271551262812120100220diplomacyدبلوماسية

11815532725427872213725664703277445831327teaching methodsطرائق التدريس

35438055171897620921642323448757633273906Humanitiesعلوم انسانية

93610214971519929979746148451230660422365787Pure Scienceعلوم صرفة

308422443438567440651248611137315178110288Languagesلغات

1701254978223232635903472706210319909412931Financialمالية

59438395760905144862620880772529261336985928735588814623Totalالمجموع

عدد الدورات التطويرية ومدتھا وعدد المتدربين في مراكز التدريب (التابعة للقطاع الحكومي ) حسب االختصاص والجنس لسنة 2019

Number of development courses, their duration, and the number of trainees in training centers (in the government sector) by  and 
Specialization,sex in 2019  

االختصاص

less than week/ اقل من اسبوعweek 2-1 /2ا-2 اسبوعweeks-month /من 2 اسبوع الى شھر

Specialization



Table(87)con.

المجموع اناث ذكورعدد الدوراتالمجموعاناثذكورعدد الدوراتالمجموعاناث ذكورعدد الدوراتالمجموعاناثذكورعدد الدورات
Number 

of 
courses MaleFemaleTotal

Number 
of 

courses MaleFemaleTotal

Number 
of 

courses MaleFemaleTotal

Number 
of 

courses MaleFemaleTotal

82604210200000000235242612713697statisticsاحصاء

531093625171800003091421683102981289431855947502Otherاخرى

62456283739513307206513425332934254171491633088180044Administrativeادارية

3018518500000000163175819953753Economicalاقتصادية

00000000000094417575983027405االرشاد والتوجيه
Guidance and 
direction

394720670000000012951132655378Internal securityاالمن الداخلي

99303294597110981211017071607241361527039406accountsحسابات

00000000000035314305619diplomacyدبلوماسية

3270159429000000002204704603310737teaching methodsطرائق التدريس

531445384182910477512283640766918130826616396Humanitiesعلوم انسانية

3305504809000000001978184021542933831Pure Scienceعلوم صرفة

588511820355312455000087611030945620486Languagesلغات

866752119126943212600008116995547512470Financialمالية

54141312666679781457734992674351730181814841178689123035301724Totalالمجموع

Specialization

 more than 6 months/6 اشھر فأكثرtotal المجموع الكلي month 3-1/ من 1-3 شھر month3-6/6-3 شھر

االختصاص

تابع جدول (87)



(88) Table(88)جدول

المجموعاناث ذكور عدد الدوراتالمجموعاناث ذكور عدد الدوراتالمجموعاناث ذكور عدد الدورات
Number of 

courses MaleFemale Total
Number 

of courses MaleFemale Total
Number of 

courses MaleFemale Total

2424024048000000000Baghdad Governorateديوان المحافظه

210304015223692920000Supreme Judicial Councilالمجلس القضاء االعلى

000092157149620670000Baghdad Municipalityامانة بغداد

186017223200000000Shiite Endowment Officeديوان الوقف الشيعي

00005600600000Construction and Housing االعمار واالسكان والبلدي

1751197248554811350000Education التربية

11377533910115318101212التعليم العالي والبحث العلمي
Higher Education and 
Scientific Research

232950295122500250112012Interior الداخلية

7716423281970515135150103535Agricultureالزراعة

954711040151157732109111516Youth and Sportsالشباب والرياضة

2627737601533385266616684334512694220Health and Enviornrmentوزارة الصحة والبيئة

2144226871015430840000Industry and Mineralsوزارة الصناعةوالمعادن

000000000000Justiceوزارة العدل

82303455758108912723163545423375798Labour and Social Affairsالعمل والشؤون االجتماعية

461167700000000Water Resourcesالموارد المائية

00006511909512850000Oilالنفط
281391915800000000Transportationالنقل

6644864405889226997087333210419545725211093Totalالمجموع

عدد الدورات المھنية ومدتھا وعدد المتدربين في مراكز التدريب (التابعة للقطاع الحكومي ) حسب الوزارة والجنس لسنة 2019

Number of Ocupational courses, their duration and number of trainees in training centers in the government sector) by ministry and sex for 2019

less than week اقل من اسبوعweek 2-1 ا-2 اسبوع

الوزارة

2week- 2month 2 من 2 اسبوع الى شھر

Minisrty



Table(87)con.

المجموعاناث ذكور عدد الدوراتالمجموعاناث ذكور عدد الدورات
Number 

of courses MaleFemale Total
Number of 

courses MaleFemale Total

713993417400000Baghdad Governorateديوان المحافظه

201191863050000Supreme Judicial Councilالمجلس القضاء االعلى

00000000Baghdad Municipalityامانة بغداد

00000000Shiite Endowment Officeديوان الوقف الشيعي

00000000Construction and Housing االعمار واالسكان والبلدي

1002812810000Education التربية

21340000التعليم العالي والبحث العلمي
Higher Education and Scientific 
Research

00000000Interior الداخلية

00000000Agricultureالزراعة

00000000Youth and Sportsالشباب والرياضة

352015350000Health and Enviornrmentوزارة الصحة والبيئة

00000000Industry and Mineralsوزارة الصناعةوالمعادن

262130530016050000Justiceوزارة العدل

7922770265354232926330293Labour and Social Affairsالعمل والشؤون االجتماعية

00000000Water Resourcesالموارد المائية

44040000Oilالنفط
00000000Transportationالنقل

11964618377983972926330293Totalالمجموع

يتبع جدول (88)

Minisrty الوزارة

month 3-1 من 1-3 شھرmonth 3-6/ 6-3شھر 



Table(87)con.

المجموعاناث ذكور عدد الدوراتالمجموعاناث ذكور عدد الدورات
Number of 

courses MaleFemale Total
Number of 

courses MaleFemale Total

0000956395811220Baghdad Governorateديوان المحافظه

000037352285637Supreme Judicial Councilالمجلس القضاء االعلى

00009215714962067Baghdad Municipalityامانة بغداد

00001860172232Shiite Endowment Officeديوان الوقف الشيعي

0000560060Construction and Housing االعمار واالسكان والبلدي

000032105559664Education التربية

000015393551944Higher Education and Scientific Researchالتعليم العالي والبحث العلمي

0000365570557Interior الداخلية

00008316574982155Agricultureالزراعة

000010155910771636Youth and Sportsالشباب والرياضة

0000687358525376122Health and Enviornrmentوزارة الصحة والبيئة

000022496298794Industry and Mineralsوزارة الصناعةوالمعادن

000026213053001605Justiceوزارة العدل

6944582416991750512944779606Labour and Social Affairsالعمل والشؤون االجتماعية

00004611677Water Resourcesالموارد المائية

0000691194951289Oilالنفط
00002813919158Transportationالنقل

6944582416993336178621196129823Totalالمجموع

الوزارة

تابع جدول (88)

Minisrty

 Total المجموع الكلي  more than 6 month 6 اشھر فأكثر



(89) Table(89)جدول

المجموعاناث ذكور عدد الدوراتالمجموعاناث ذكور عدد الدوراتالمجموعاناث ذكور عدد الدورات
Number of 

courses MaleFemale Total
Number of 

courses MaleFemale Total
Number of 

courses MaleFemale Total

8252870912376056446010246673299Craft innovationابتكار االعمال
 000011154111650000Extactionاستخراج

4333669617601760000Craft businessاعمال حرفية
524224631867850000Handmade Craftاعمال يدوية
11161721120000Electronicsااللكترون

631371258162967118890000Orchard and gardeningالبستنة والحدائق
000038080000Cooling and air conditioningالتبريد والتكيف

000000000000Air conditioningالتكيف
271850874172424910798151894512694220Nursingالتمريض

31215271205250000script fontالخط
22536611166220000Paintالرسم

2230231270270000IndustrialSaftyالسالمة الصناعية
11011230230000Sewingالسيطرة الكھربائية

34813617620620000Weldingاللحام
00001320320000Computer maintenanceالمعادن
81025215400000000Equipmentالمعدات

101212261602664260000Life Skillsالمھارات الحياتية
00002322340000Building and constructionبناء وانشاءات

 14104010417305233280000Electricity foundationتأسيسات الكھرباء
000000000000Plumbing devicesتأسيسات صحية

24204200000000Bee feedingتربية النحل
Mechine repairing 22112200000000تصليح مكائن

419284700000000Photographyتصوير
71814321922811434254476120computer trainingتعليم الحاسوب
13380830000101212Sewing and designingتفصيل وخياطة

000000000000Leatherجلود
12002000000000Backsmithingحدادة

عدد الدورات المھنية ومدتھا وعدد المتدربين في مراكز التدريب (التابعة للقطاع الحكومي ) حسب المھن والجنس لسنة 2019

Number of occupaitional courses, their duration, and number of trainees in training centers (in government sector) by Occopation and sex in 2019

 المھنية

less than week/ اقل من اسبوعweek 2-1 /2ا-2 اسبوعweek- 2month 2 /من 2 اسبوع الى شھر

Occupation



(89) Table(89)يتبع جدول

المجموعاناث ذكور عدد الدوراتالمجموعاناث ذكور عدد الدوراتالمجموعاناث ذكور عدد الدورات
Number of 

courses MaleFemale Total
Number of 

courses MaleFemale Total
Number of 

courses MaleFemale Total

20555510181810133104237Barberryحالقة

111200000000Turningخراطة

66389990240127127720136156Sewingخياطة

36006000000000Plumingسباكة

000000000000Car paintingصباغة السيارات

21313200000000Food industryصناعات غذائية
4531164911812130111516Electrical devices maintenanceصيانة اجھزة كھربائية

1631315646925533880000Computer maintenanceصيانة الحاسوب

000000000000Car maintenanceصيانة السيارات

صيانة المنشات المائية
00001600600000Water establishment maintenance

00001330330000Control panel maintenanceصيانة لوحات السيطرة

 120020125025345045Mobile phone maintenanceصيانة موبايل

95923826610610000Generator maintenanceصيانة مولدات

1481200000000Printingطباعة

14189018900000000Metal formingطرق على المعادن

15419562981123144475421980000Techniquesفنية عامة

50707000000000Midwiferyقبالة وتوليد

330300000000Car drivingقيادة سيارات

20554276794138359142Taxiكاب

6540541323120251231334Electricianكھربائي

54404400000000Car electricianكھربائي سيارات

000000000000Tourism guideمرشد سياحي

360288800000000Electrical elevatorمصاعد كھربائية
000000000000Aluminium platesمقاطع المنيوم
1327953332667193991118112012Mechnicianميكانيك عام
Mechanician 22302323432364680000ميكانيكي

000027898789760000Car mechanicianميكانيكي سيارات

22402428080000Tradeنجارة
6644864405889226997087333210419545725211093Totalالمجموع

 المھنية

less than week/ اقل من اسبوعweek 2-1 /2/ا-2 اسبوعweek- 2month 2/2 من 2 اسبوع الى شھر

Occupation



Table(89)con.

المجموعاناث ذكور عدد الدوراتالمجموعاناث ذكور عدد الدورات
Number of 

courses MaleFemale Total
Number of 

courses MaleFemale Total

10660000Craft innovationابتكار االعمال
 00000000Extactionاستخراج

406565102323Craft businessاعمال حرفية
67761382140000Handmade Craftاعمال يدوية
121021217017Electronicsااللكترون

2440440000Orchard and gardeningالبستنة والحدائق
652072209233033Cooling and air conditioningالتبريد والتكيف

226026344044Air conditioningالتكيف
352015350000Nursingالتمريض

2020200000script fontالخط
1021210000Paintالرسم

00000000IndustrialSaftyالسالمة الصناعية
00000000Sewingالسيطرة الكھربائية

591090109313013Weldingاللحام
00000000Computer maintenanceالمعادن
00000000Equipmentالمعدات

00000000Life Skillsالمھارات الحياتية
00001404Building and constructionبناء وانشاءات

 4924360303550050Electricity foundationتأسيسات الكھرباء
42770770000Plumbing devicesتأسيسات صحية

2580580000Bee feedingتربية النحل
Mechine repairing 00000000تصليح مكائن

00000000Photographyتصوير
873151494640000computer trainingتعليم الحاسوب
13706436430000Sewing and designingتفصيل وخياطة

00000000Leatherجلود
6338503850000Backsmithingحدادة

يتبع جدول (89)

المھنية

month 3-1 /من 1-3 شھرmonth 3-6 /6-3شھر 

Occupation



Table(89)con.

المجموعاناث ذكور عدد الدوراتالمجموعاناث ذكور عدد الدورات
Number of 

courses MaleFemale Total
Number of 

courses MaleFemale Total

2431342102323650000Barberryحالقة

1160160000Turningخراطة

173311110814190000Sewingخياطة

00000000Plumingسباكة

00001707Car paintingصباغة السيارات

00000000Food industryصناعات غذائية
2320320000Electrical devices maintenanceصيانة اجھزة كھربائية

522333065390000Computer maintenanceصيانة الحاسوب

316016120525Car maintenanceصيانة السيارات

صيانة المنشات المائية
00000000Water establishment maintenance

00000000Control panel maintenanceصيانة لوحات السيطرة

 2024314257644246Mobile phone maintenanceصيانة موبايل

2480480000Generator maintenanceصيانة مولدات

367130000Printingطباعة

00000000Metal formingطرق على المعادن

00000000Techniquesفنية عامة

00000000Midwiferyقبالة وتوليد

00000000Car drivingقيادة سيارات

782761580000Taxiكاب

27614650000Electricianكھربائي

00000000Car electricianكھربائي سيارات

4502520000Tourism guideمرشد سياحي

00000000Electrical elevatorمصاعد كھربائية
4430430000Aluminium platesمقاطع المنيوم
9441201640000Mechnicianميكانيك عام
Mechanician 00000000ميكانيكي

788088114014Car mechanicianميكانيكي سيارات

204220422317017Tradeنجارة
11964618377983972926330293Totalالمجموع

Occupation

(89) يتبع جدول

 المھنية

month 3-1 /من 1-3 شھرmonth 3-6/ 6-3شھر 



Table(89)con.

المجموعاناث ذكور عدد الدوراتالمجموعاناث ذكور عدد الدورات
Number of 

courses MaleFemale Total
Number of 

courses MaleFemale Total

52193352201117812402418Craft innovationابتكار االعمال
 00001115411165Extactionاستخراج

000015209124333Craft businessاعمال حرفية
10821085126229355Handmade Craftاعمال يدوية
0000650757Electronicsااللكترون

00007114862761762Orchard and gardeningالبستنة والحدائق
48480481182962298Cooling and air conditioningالتبريد والتكيف

0000570070Air conditioningالتكيف
0000560207517983873Nursingالتمريض

00006324072script fontالخط
000044163104Paintالرسم

0000350050IndustrialSaftyالسالمة الصناعية
0000224024Sewingالسيطرة الكھربائية

464604611827813291Weldingاللحام
0000132032Computer maintenanceالمعادن
0000810252154Equipmentالمعدات

000027160278438Life Skillsالمھارات الحياتية
0000336238Building and constructionبناء وانشاءات

 757417516077684860Electricity foundationتأسيسات الكھرباء
5757057991340134Plumbing devicesتأسيسات صحية

000041000100Bee feedingتربية النحل
Mechine repairing 0000221122تصليح مكائن

00004192847Photographyتصوير
17791861772956964391135computer trainingتعليم الحاسوب
00001513735738Sewing and designingتفصيل وخياطة

62466246Leatherجلود
0000644050405Backsmithingحدادة

 Total المجموع الكلي

Occupation

يتبع جدول (89)

المھنية

 more than 6/ month 6 اشھر فأكثر



Table(89)con.

المجموعاناث ذكور عدد الدوراتالمجموعاناث ذكور عدد الدورات
Number of 

courses MaleFemale Total
Number of 

courses MaleFemale Total

1303257147812002678Barberryحالقة

2202419120Turningخراطة

771798032733523492684Sewingخياطة

0000360060Plumingسباكة

00001707Car paintingصباغة السيارات

0000213132Food industryصناعات غذائية
00001621428242Electrical devices maintenanceصيانة اجھزة كھربائية

10165361011716665311197Computer maintenanceصيانة الحاسوب

0000436541Car maintenanceصيانة السيارات

صيانة المنشات المائية
0000160060

Water establishment 
maintenance

0000133033Control panel maintenanceصيانة لوحات السيطرة

 00003137716393Mobile phone maintenanceصيانة موبايل

00001716823191Generator maintenanceصيانة مولدات

00004101525Printingطباعة

0000141890189Metal formingطرق على المعادن

0000138186313163179Techniquesفنية عامة

0000507070Midwiferyقبالة وتوليد

00003303Car drivingقيادة سيارات

000026192207399Taxiكاب

00004837727404Electricianكھربائي

0000544044Car electricianكھربائي سيارات

0000450252Tourism guideمرشد سياحي

00003602888Electrical elevatorمصاعد كھربائية
0000443043Aluminium platesمقاطع المنيوم
00008910545721626Mechnicianميكانيك عام
Mechanician 00002545536491ميكانيكي

3636036711036781114Car mechanicianميكانيكي سيارات

6606334770477Tradeنجارة
6944582416993336178621196129823Totalالمجموع

(89) تابع جدول

 المھنية

 more than 6 /month 6 اشھر فأكثر Total المجموع الكلي

Occupation



 Table(90 )جدول(90)

/maleذكورFemale /اناثMale /ذكورFemale /اناثMale /ذكورFemale /اناثMale /ذكور
اناث 

Female

00012051P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00200130P/Sالمالك

00000010Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000011Lecturerمحاضر

00000051P/Sالمالك

00000001Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000020Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000005P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

التجارة

التخطيط

التربية"

التعليم العالي والبحث العلمي

الثقافة واالثار

الخارجية

عدد أعضاء الھيئة التدريبية في مراكز التدريب (التابعة للقطاع الحكومي) حسب الوزارة والشھادة والجنس لسنة 2019

امانة بغداد

ديوان الوقف السني

ديوان الوقف الشيعي

المجلس القضاء االعلى

Baghdad Governorate

Iraqi Media Network

Science and Technology

Supreme Judicial Council

Baghdad Municipality

Sunni Endowment Office

Shiite Endowment Office

ديوان المحافظه

شبكه االعالم العراقيه

Permanen
t  staff

Ministry المالكالوزارة
without certificate /بدون شھادة primary /ابتدائية/intermediate متوسطة Preparatory /اعدادية

العلوم والتكنلوجيا

Planning

Education

Higher Education and 
Scientific Research

Culture and Archeology

Foreign Affairs

Number of teaching staff (belon to the Governorate sector) by ministry, certificate and gender for  2019/2020

 Construction and
Housing

Trade

وزارة االعمار واالسكان 
والبلدي



 .Table(90 )conيتبع جدول(90)

/maleذكورFemale /اناثMale /ذكورFemale /اناثMale /ذكورFemale /اناثMale /ذكور
اناث 

Female

00001000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000010P/Sالمالك

00000102Lecturerمحاضر

00100042P/Sالمالك

70030044Lecturerمحاضر

00002093P/Sالمالك

00000011Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00617093P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

3220919310623P/Sالمالك

10220122Lecturerمحاضر

00000050P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00100030P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

32301131415038P/Sالمالك

8025021111Lecturerمحاضر

112321631616149

المالكالوزارة
without certificate /بدون شھادة primary /ابتدائية/intermediate متوسطة Preparatory /اعداديةPermanen

t  staff
Ministry

Total

العدل

الداخلية

الزراعة

الشباب والرياضة

الصحة والبيئة

الصناعة والمعادن

 الھجرة والمھجرين

المجموع

المجموع

العمل والشؤون االجتماعية

الكھرباء

المالية

الموارد المائية

 النفط

وزارة النقل

Iraqi Media Network

Science and Technology

Supreme Judicial Council

Baghdad Municipality

Education

Higher Education and 
Scientific Research

Culture and Archeology

Foreign Affairs

Sunni Endowment Office

Shiite Endowment Office

 Construction and
Housing

Trade

Planning

Baghdad Governorate



 Table(90)conيتبع جدول(90)

male /ذكور
اناث/

Female
Male/ذكور

اناث/
Female

Maleذكور
اناث/

Female
Male /ذكورFemale /اناث

مجموع 
Total

3034918008623109P/Sالمالك

000000000Lecturerمحاضر

002020020222P/Sالمالك

000000000Lecturerمحاضر

23121521161935P/Sالمالك

000000000Lecturerمحاضر

52331400431760P/Sالمالك

0065007512Lecturerمحاضر

0084008412P/Sالمالك

0096009615Lecturerمحاضر

001930019322P/Sالمالك

311060014822Lecturerمحاضر

04232400282957P/Sالمالك

004940049554Lecturerمحاضر

10919212963208141349P/Sالمالك

128121391013647183Lecturerمحاضر

101315117252247P/Sالمالك

00328711920Lecturerمحاضر

005153115254106P/Sالمالك

007961007961140Lecturerمحاضر

853759135224117004051105P/Sالمالك

3738395162121443201644Lecturerمحاضر

0096951330319812727111983P/Sالمالك

00193470119348241Lecturerمحاضر

33502900533285P/Sالمالك

104300538Lecturerمحاضر

0084008412P/Sالمالك

003200325Lecturerمحاضر

المالكالوزارة

ديوان المحافظه

شبكه االعالم العراقيه

Permanent  
staff

Ministry

Baghdad Governorate

Baghdad Municipality

Sunni Endowment Office

diploma /دبلوم
بكالوريوس فاعلى / 

higher Bachelor
Others اخرى total المجموع

الخارجية

ديوان الوقف السني

ديوان الوقف الشيعي

وزارة االعمار واالسكان والبلدي

التجارة

التخطيط

التربية

العلوم والتكنلوجيا

Higher Education and 
Scientific Research

Culture and Archeology

Foreign Affairs

Iraqi Media Network

Science and Technology

Supreme Judicial Council

Shiite Endowment Office

Construction and Housing

Trade

Planning

Education

المجلس القضاء االعلى

امانة بغداد

التعليم العالي والبحث العلمي

الثقافة واالثار



 Table(90)conتابع جدول(90)

male ذكورFemale اناثMaleذكور
اناث

Female
MaleذكورFemale اناثMale ذكورFemale اناث

مجموع 
Total

006000707P/Sالمالك

000000000Lecturerمحاضر

411313811014739186P/Sالمالك

1384211209727124Lecturerمحاضر

721230024731P/Sالمالك

13512000361248Lecturerمحاضر

512530517994376211587P/Sالمالك

18380317510640146Lecturerمحاضر

304100718P/Sالمالك

000000000Lecturerمحاضر

15339900761692P/Sالمالك

004300437Lecturerمحاضر

135521117201394162556P/Sالمالك

63131500242347Lecturerمحاضر

141132498315953212P/Sالمالك

001340013417Lecturerمحاضر

0015612800156128284P/Sالمالك

00322510332558Lecturerمحاضر

008100819P/Sالمالك

000000000Lecturerمحاضر

618618680068376759P/Sالمالك

001600016016Lecturerمحاضر

21930011415P/Sالمالك

044311215924Lecturerمحاضر

004400448P/Sالمالك

001100112Lecturerمحاضر

42815435731730375229459021686758P/Sالمالك

91651131440521612945391833Lecturerمحاضر

51921947042170427245588427078591Total

الوزارة

 النفط

وزارة النقل

 الھجرة والمھجرين

المجموع

المجموع الكلي

Ministry المالك

الموارد المائية

الصحة والبيئة

الصناعة والمعادن

العدل

العمل والشؤون االجتماعية

الكھرباء

المالية

الداخلية

الزراعة

الشباب والرياضة

diploma دبلومgher Bachelor  وريوس فاعلىOthers اخرى total المجموعPermanent  
staff

Culture and Archeology

Foreign Affairs

Baghdad Governorate

Iraqi Media Network

Science and Technology

Supreme Judicial Council

Baghdad Municipality

Sunni Endowment Office

Shiite Endowment Office

Construction and Housing

Trade

Planning

Education

Higher Education and 
Scientific Research



Table(91)جدول(91)

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
maleFemalemaleFemalemaleFemalemaleFemale

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000051P/Sالمالك

00000001Lecturerمحاضر

00002041P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

12155211946P/Sالمالك

70000052Lecturerمحاضر

00001011P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00101010P/Sالمالك

00000010Lecturerمحاضر

00120093P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000011P/Sالمالك

00000001Lecturerمحاضر

العلوم الصرفة

 Preparatory 

Medical sciences

Dentistry

Pharmacy

Nursing

Veterinary Science

عدد أعضاء الھيئة التدريبية في مراكز التدريب (التابعة للقطاع الحكومي) حسب االختصاص والشھادة والجنس لسنة 2019

Number of training members in training centers (in government sector) by specification, certificate and gender in 2019

العلوم الطبية

طب االسنان

المالك

اعدادية متوسطةابتدائية بدون شھادة  

الصيدلة

التمريض

علوم الطب البيطري

االختصاص
Permanent  
staff

specialization
 without certificate primary  intermediate

العلوم الھندسية 
والتكنولوجية

العلوم االدارية 
واالقتصادية

العلوم الزراعية

العلوم االنسانية 
واالجتماعية

Pure sciences

Engineering technology sciences& 

Administrative &Economic sciences

Human &Social Sciences

Agricultural sciences



.Table(91)conيتبع جدول(91)

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
maleFemalemaleFemalemaleFemalemaleFemale

20134633525P/Sالمالك

10250226Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000011Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/Sالمالك

00000020Lecturerمحاضر

32301131415038P/Sالمالك

8025021111Lecturerمحاضر

112321631616149Total

Total

 without certificate primary  intermediate Preparatory 

Fine and practical  Sciences

Sciences of Sharia and 
Jurisprudence

Law &Legislation sciences

Military Sciences

المالكاالختصاص

اعداديةمتوسطةابتدائية بدون شھادة  
Permanent  
staff

specialization

المجموع

العلوم العسكرية

 علوم القانون والتشريع

علوم الشريعة والفقة

علوم الفنون الجميلة 
والتطبيقية

المجموع



Table(91)conيتبع جدول(91)

مجموع اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
maleFemalemaleFemalemaleFemalemaleFemale Total

872281215655292183475P/Sالمالك

34122430012547172Lecturerمحاضر

124323100443579P/Sالمالك

002000202Lecturerمحاضر

01361500361652P/Sالمالك

1162007310Lecturerمحاضر

21354181669628124P/Sالمالك

52947021728Lecturerمحاضر

1772521153633295P/Sالمالك

30820511718Lecturerمحاضر

17750722423422410725111583P/Sالمالك

3192148211026893361Lecturerمحاضر

18748118752506197703P/Sالمالك

0099283110229131Lecturerمحاضر

4936682394145848795141393P/Sالمالك

151317586115201104305Lecturerمحاضر

631667530474458223701192P/Sالمالك

221929511954322142464Lecturerمحاضر

42339127110355130485P/Sالمالك

1180201209322115Lecturerمحاضر

 total 
Staffspecialization

العلوم الصرفة

العلوم الھندسية والتكنولوجية

العلوم االدارية واالقتصادية

العلوم االنسانية واالجتماعية

العلوم الزراعية

المجموع  اخرىبكالوريوس فاعلى   دبلوم

المالك
 diploma  higher Bachelor   Others

Medical sciences

Dentistry

Pharmacy

Nursing

Veterinary Science

الصيدلة

التمريض

علوم الطب البيطري

العلوم الطبية

طب االسنان

االختصاص

Pure sciences

Engineering technology 
sciences& 

Administrative &Economic 
sciences

Hunan &Social Sciences

Agricultural sciences



Table(91)conتابع جدول(91)

مجموع اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
maleFemalemaleFemalemaleFemalemaleFemale Total

5921158334327789366P/Sالمالك

815221301354277Lecturerمحاضر

001980019827P/Sالمالك

2164009615Lecturerمحاضر

00108430210845153P/Sالمالك

00291720311748Lecturerمحاضر

0014575211031P/Sالمالك

00642010672087Lecturerمحاضر

42815435731730375229459021686758P/Sالمالك

91651131440521612945391833Lecturerمحاضر

51921947042170427245588427078591

Total

Total

specialization
 diploma  higher Bachelor   Others total 

المجموع

المجموع الكلي

Fine and practical  Sciences

Sciences of Sharia and 
Jurisprudence

Law &Legislation sciences

Military Sciences

المالكاالختصاص

المجموع  اخرىبكالوريوس فاعلى   دبلوم

علوم الفنون الجميلة والتطبيقية

علوم الشريعة والفقة

 علوم القانون والتشريع

العلوم العسكرية

Staff



Table(92)جدول(92)

Male ذكورFemale اناثTotal المجموع
691079Baghdad Governorateديوان المحافظه

17320Iraqi Media Networkشبكه االعالم العراقيه
391756Science and Technologyوزارة العلوم والتكنلوجيا
231336Supreme Judicial Councilالمجلس القضاء االعلى

224Baghdad Municipalityامانة بغداد
14519Sunni Endowment Officeديوان الوقف السني
461258Shiite Endowment Officeديوان الوقف الشيعي

17684260Construction and Housingوزارة االعمار واالسكان والبلدي
4610Tradeوزارة التجارة
6858126Planningوزارة التخطيط
309191500Educationوزارة التربية"

 358242600Higher Education and Scientificوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
291443Culture and Archeologyوزارة الثقافة واالثار

246Foreign Affairsوزارة الخارجية
505Interiorوزارة الداخلية
31472386Agricultureوزارة الزراعة

621375Youth and Sportsوزارة الشباب والرياضة
180128308Health and Enviornrmentوزارة الصحة والبيئة

235Industry and Mineralsوزارة الصناعةوالمعادن
51085595Justiceوزارة العدل

586180766Labour and Social Affairsوزارة العمل والشؤون االجتماعية
8618104Electricityوزارة الكھرباء
424385Financeوزارة المالية

202Water Resourcesوزارة الموارد المائية
14175216Oilوزارة النفط
323163Transportationوزارة النقل

336Immigration and Dicplacementوزارة الھجرة والمھجرين
312113124433totalالمجموع

Ministry

عدد العاملين في مراكز التدريب (التابعة للقطاع الحكومي) حسب الوزارة والجنس لسنة 2019

الوزارة
Number of employees/ عدد العاملين

Number of employees in training centers ( in the government sector) by ministry and gender for the year 2019



Table( 93)جدول(93)

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

maleFemalemaleFemalemaleFemalemaleFemalemaleFemalemaleFemale

000000024954144Managerمدير

0000101021225049115Assistant Managerمعاون مدير

1154575322111068141200378Techniciansالفنيين

517241044441102129129191337454Administration workersالعاملون في االدارة

5216444373341831494323419Service workersالعاملون في الخدمات

5819672534842561473562264146441110Totalالمجموع

 Preparatory  diploma bachelor
بكالوريوس دبلوم

عدد العاملين في مراكز التدريب (التابعة للقطاع الحكومي) حسب العنوان الوظيفي الجنس لسنة 2019

Number of training members in training centers ( in government sector) by occupation  and sex in 2019

اعداديةمتوسطةابتدائية بدون شھادة  

 without certificate primary  intermediate
occupation  العنوان الوظيفي



.Table( 93)conتابع جدول(93)

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
maleFemalemaleFemalemaleFemalemaleFemalemaleFemaletotal

3106219420076228304Managerمدير

238172240094230324Assistant Managerمعاون مدير

625132117013197871106Techniciansالفنيين

5231546981467110171688Administration workersالعاملون في االدارة

000100121528591011Service workersالعاملون في الخدمات

166142106218127131231214433Totalالمجموع

  occupation

دبلوم عالي
 higher diploma

ماجستير
 master

دكتوراه
 PhD

اخرى
Others

المجموع الكلي
 total

العنوان الوظيفي



مراكز التدريب التابعة ( للقطاع الخاص)

القسم السادس 



Table (94 )جدول(94)

المجموعاناثذكورعدد الدوراتالمجموعاناثذكورعدد الدورات
عدد 

الدورات
المجموعاناثذكور

number 
of 
courses

malefamaletotal
number of 
courses

malefamaletotal
number 

of 
courses

malefamaletotal

0000301911300000Kirkukكركوك

630487834315771826340328211309452075Baghdadبغداد

1591533518800000000Babylonبابل

1611994213635447918396820988Kerbalaكربالء

212335274235Salah AL-Deenصالح الدين

00001467491160000AL-Qadisiyaالقادسيه

000000000000Basrahالبصرة

18330317948239617031932363546921009683068All Totalالمجموع الكلي

عدد الدورات التطويرية ومدتھا وعدد المتدربين في مراكز التدريب (التابعة للقطاع الخاص )حسب المحافظة والجنس لسنة 2019

Number of development courses,  duration, and  number of trainees in training centers (belong to the private sector) by governorate and sex in  
2019

Governorate المحافظة

Less than weekweek 1-22weeks-month
من 2 اسبوع الى شھرا-2 اسبوعاقل من اسبوع



تابع جدول(94)

عدد 
الدورات

المجموعاناثذكور
عدد 

الدورات
المجموعاناثذكور

عدد 
الدورات

المجموعاناثذكور
عدد 

الدورات
المجموعاناثذكور

number 
of 
courses

malefamaletotal
number 
of 
courses

malefamaletotal
number 
of 
courses

malefamaletotal
number 
of 
courses

malefamaletotal

00000000000030191130Kirkukكركوك

000000000000631273728195556Baghdadبغداد

58270244514180701500000218503349852Babylonبابل

34030700000000020811621881350Kerbalaكربالء

00000000000098715Salah AL-Deenصالح الدين

20610401040208000000000220110710892196AL-Qadisiyaالقادسيه

84358126284300000000843581262843Basrahالبصرة

111019311576350718070150000021596117472510842All Totalالمجموع الكلي

Governorate المحافظة

Table (94 )con.
المجموع الكلياشھر فأكثر 6 شھر 6-3من 1-3 شھر

3-6 month6 months& moreAll total 1-3 month



Table(95)جدول(95)

المجموعاناثذكورعدد الدورات
عدد 

الدورات
المجموعاناثذكور

عدد 
الدورات

المجموعاناثذكور
عدد 

الدورات
المجموعاناثذكور

number of 
courses

malefamaletotal
number 

of 
courses

malefamaletotal
number 

of 
courses

malefamaletotal
number 

of 
courses

malefamaletotal

0000941246500000000Statisticalاحصاء

1101222000012560006003403070Otherاخرى

16220939248247396169133020500000Administartiveادارية

000062082800000000Economicاقتصادية

133600003124002408451964االرشاد والتوجيه
Guidance and 
direction

22358021618440014056044510051389840138Accountsحسابات

2320230000102025450000طرائق التدريس
Teaching 
methods

630487884402484886155030800000Pure Scienceعلوم صرفة

8363975188921110120221356004481048961174814873235Languagesلغات

1101525530356500000000Financialمالية

183303179482396170319323635469210096830681110193115763507All Totalالمجموع الكلي

عدد الدورات التطويرية ومدتھا وعدد المتدربين في مراكز التدريب (التابعة للقطاع الخاص ) حسب االختصاص والجنس لسنة 2019

Number of development courses,  duration, and number of trainees in training centers belong to the private sector) by specification and gender in  
2019

االختصاص

من 1-3 شھرمن 2 اسبوع الى شھرا-2 اسبوعاقل من اسبوع

 specification 

Less than weekweek 1-22weeks to month1-3 month



Table(95)con.

عدد 
الدورات

المجموعاناثذكور
عدد 

الدورات
المجموعاناثذكور

عدد 
الدورات

المجموعاناثذكور

number 
of 

courses
malefamaletotal

number 
of 

courses
malefamaletotal

number 
of 

courses
malefamaletotal

000000009412465Statisticsاحصاء

0000000012965042692Otherاخرى

00000000199312155467Administartiveادارية

00000000620828Economicاقتصادية

000000004028822310االرشاد والتوجيه
Guidance and 
direction

000000003608766721548Accountsحسابات

0000000012234568Teaching methodsطرائق التدريس

000000001054825621044Pure Scienceعلوم صرفة

1807015000001293338531456530Languagesلغات

000000006405090Financialمالية

18070150000021596117472510842All Totalالمجموع الكلي

المجموع الكلياشھر فأكثر 6

specification 

3-6 month6months& moreAll total

تابع جدول(95)

االختصاص

شھر 3-6



المجموعاناثذكورعدد الدوراتالمجموعاناثذكورعدد الدوراتالمجموعاناثذكورعدد الدوراتالمجموعاناثذكورعدد الدورات

number 
of courses

malefamaletotal
number of 

courses
malefamaletotal

number of 
courses

malefamaletotal
number of 
courses

maleamaletotal

101515000000000000Business creationابتكار االعمال

3947101000000000000Craft Businessاعمال حرفية

0000000044810580000Handmade Craftاعمال يدوية

2146206300300000630030Nursingالتمريض

513838176000000000000script fontالخط

240646000000000000Paintالرسم

5005050000000000000Otherاخرى

340343000000000000المھارات الحياتية
Life Skills

2459000021914330000Photographyتصوير

00006181190000515015computer trainingتعليم الحاسوب

1054560105000000000000تفصيل وخياطة
g

designing

150803554351301300130781762103860000Barberryحالقة

00000000303530650000Sewingخياطة

120020000000000000food Industriesصناعات غذائية

0000152700000000صيانة الحاسوب
Computer 
maintenance

481325132300481373034938173013047831300000Car drivingقيادة سيارات

Mechanician 120105115220000000000000ميكانيك عام

1578150000450375754507570575Car Mechanicianميكانيكي سيارات

52723100296860688735323849166947004221122861155120All Totalالمجموع الكلي

المھنة

عدد الدورات المھنية ومدتھا وعدد المتدربين في مراكز التدريب (التابعة للقطاع الخاص ) حسب المھنة والجنس لسنة 2019

من 2 اسبوع الى شھراسبوع 2-1اقل من اسبوع
Less than weekweek 1-22weeks to month1-3 month

من 1-3 شھر

 Occupation

Number of occupational courses,  duration, and the number of trainees in training centers (belong to the private sector) by occupation and sex in  2019

 Table (96 )conجدول ( 96)



المجموعاناثذكورعدد الدوراتالمجموعاناثذكورعدد الدوراتالمجموعاناثذكورعدد الدورات

number 
of 
courses

malefamaletotal
number of 
courses

malefamaletotal
number of 
courses

malefamaletotal

00000000101515business creationابتكار االعمال

000000003947101Craft Businessاعمال حرفية

000000004481058Handmade Craftاعمال يدوية

000000001474680Nursingالتمريض

00000000513838176script fontالخط

00000000240646Paintالرسم

000000005005050Otherاخرى

00000000340343المھارات الحياتية
Life Skills

000000004231942Photographyتصوير

000000001133134computer trainingتعليم الحاسوب

000000001054560105Sewing and designingتفصيل وخياطة

00000000358386565951Barberryحالقة

0000000030353065Sewingخياطة

00000000120020food Industriesصناعات غذائية

000000001527Computer maintenanceصيانة الحاسوب

000000005673290927645673Car drivingقيادة سيارات

Mechanician 00000000120105115220ميكانيك عام

0000000054045288540Car Mechanicianميكانيكي سيارات

000000006925444737798226All Totalالمجموع الكلي

Occupationالمھنة

المجموع الكلياشھر فأكثر 6شھر 3-6
3-6 month6months& moreAll total

Table (96 )conتابع جدول ( 96) 



Table (97 ) 

عدد 
الدورات

المجموعاناثذكور
عدد 

الدورات
المجموعاناثذكور

عدد 
الدورات

المجموعاناثذكور
عدد 

الدورات
المجموعاناثذكور

number 
of 
courses

malefamaletotal
number 

of 
courses

malefamaletotal
number 

of 
courses

malefamaletotal
number 
of 
courses

malefamaletotal

74324274532627535265831480000Ninevehنينوى

000054627327354600000000Kirkukكركوك

501926192500511913013001301741452403850000Baghdadبغداد

14592338430000000000000Babylonبابل

1935080430135335618115241391145045Kerbalaكربالء

0000131508113100000000AL-Qadisiyaالقادسيه

1578150000450375754507570575Basrahالبصرة

52723100296860688735323849166947004221122861155120All Totalالمجموع الكلي

Less than weekweek 1-22weeks to month1-3 month

عدد الدورات المھنية ومدتھا وعدد المتدربين في مراكز التدريب (التابعة للقطاع الخاص ) حسب المحافظة والجنس لسنة 2019

 Governorate المحافظة

من 1-3 شھرمن 2 اسبوع الى شھرا-2 اسبوعاقل من اسبوع

Number of occupational courses,  duration, and the number of trainees in training centers (belong to the private sector) by governorate and sex in  2019

جدول (97 )



Table (97 )con  

عدد 
الدورات

المجموعاناثذكور
عدد 

الدورات
المجموعاناثذكور

عدد 
الدورات

المجموعاناثذكور

number 
of 
courses

malefamaletotal
number 
of 
courses

malefamaletotal
number 
of 
courses

malefamaletotal

00000000179123152275Ninevehنينوى

00000000546273273546Kirkukكركوك

000000005323289427405634Baghdadبغداد

0000000014592338430Babylonبابل

0000000061563107670Kerbalaكربالء

000000001315081131AL-Qadisiyaالقادسيه

0000000054045288540Basrahالبصرة

000000006925444737798226All Totalالمجموع الكلي

المجموع الكلياشھر فأكثر 6

 Governorate

3-6 month6months& moreAll total

تابع جدول (97 )

المحافظة

شھر 3-6



( 98) table (98 )جدول

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
malefemalemalefemalemalefemalemalefemale

00000030P/ Sمالك
00000100Lecturerمحاضر
00000020P/ Sمالك

00000000Lecturerمحاضر

003080245P/ Sمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/ Sمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000040P/ Sمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/ Sمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/ Sمالك
00000000Lecturerمحاضر
000007910P/ Sمالك

00000300Lecturerمحاضر

00000000P/ Sمالك
00000000Lecturerمحاضر
0030874215P/ Sمالك

00000400Lecturerمحاضر

00308114215

No dergreePrimaryIntermediatePreparatory

Law &Legislation sciences

Total المجموع

اعدادية

Staff

Fine and practical  Sciences

Dentistryطب االسنان

Pure sciences

Engineering technology sciences& 

Administrative &Economic 
sciences

Hunan &Social Sciences

Agricultural sciences

متوسطة

المجموع الكلي

العلوم الصرفة

العلوم الھندسية 
والتكنولوجية

العلوم االدارية 
واالقتصادية

العلوم االنسانية 
واالجتماعية

العلوم الزراعية

علوم الفنون الجميلة 
والتطبيقية

 علوم القانون والتشريع

عدد أعضاء الھيئة التدريبية في مراكز التدريب التابعة ( للقطاع الخاص) حسب االختصاص والشھادة والجنس لسنة 2019

All Total

Number of training members in training centers (belong to the private sector) by specification, certificate and gender in 2019

العلوم الطبية

specification

Medical sciences

المالكاالختصاص

ابتدائيةبدون شھادة



(98 ) table (98 )تابع جدول

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
malefemalemalefemalemalefemalemalefemaletotal

012000516P/Sمالك
302100527Lecturerمحاضر
010000213P/Sمالك

000000000Lecturerمحاضر

3017238008830118P/Sمالك

102200325Lecturerمحاضر

001200123P/Sمالك

000000000Lecturerمحاضر

412280030939P/Sمالك

006200628Lecturerمحاضر

21493001513283P/Sمالك

00121000121022Lecturerمحاضر

010000011P/Sمالك
000000000Lecturerمحاضر
410000131831P/Sمالك

000000033Lecturerمحاضر

001000101P/Sمالك
001000101Lecturerمحاضر
402398480119194285P/Sمالك

40231500271946Lecturerمحاضر

44231216301218113331

المالكاالختصاص

العلوم الطبية

Total

Dioloma High BachelorOthersTotal

طب االسنان

العلوم الصرفة

المجموع

specification

المجموع الكلي

Engineering technology 
sciences& 

العلوم االنسانية 
واالجتماعية

العلوم الزراعية

علوم الفنون الجميلة 
والتطبيقية

 علوم القانون والتشريع

العلوم الھندسية 
والتكنولوجية

العلوم االدارية واالقتصادية
Administrative &Economic 
sciences

Hunan &Social Sciences

Agricultural sciences

Fine and practial  Sciences

Law &Legislation sciences

Medical sciences

Dentistry

Pure sciences

Staff

All Total

المجموعاخرىبكالوريوس فاعلىدبلوم



(99) جدول

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
malefemalemalefemalemalefemalemalefemale

00103010P/ Sمالك

00000000Lecturerمحاضر

00102010P/ Sمالك

00000000Lecturerمحاضر

0000212812P/ Sمالك

00000400Lecturerمحاضر

00100653P/ Sمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000010P/ Sمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/ Sمالك

00000000Lecturerمحاضر

00000000P/ Sمالك

00000000Lecturerمحاضر

00001060P/ Sمالك

00000000Lecturerمحاضر

0030874215P/ Sمالك

00000400Lecturerمحاضر

00308114215

No dergreePrimaryIntermediatePreparatory
اعدادية

Staff

ابتدائية

عدد أعضاء الھيئة التدريبية في مراكز التدريب التابعة ( للقطاع الخاص) حسب المحافظة والشھادة والجنس لسنة 2019

المجموع الكلي

نينوى

كركوك

بغداد

البصرة

صالح الدين

Totalالمجموع

Nineveh

Kirkuk

Baghdad

Babylon

Kerbala

Basrah

All Total

Number of training members in training centers (belong to the private sector) by governorate certificate and sex in 2019

table (99 )

Salah AL-Deen

AL-Qadisiya

Governorate المالكالمحافظة

بابل

كربالء

القادسيه

متوسطةبدون شھادة



(99) تابع جدول

مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
malefemalemalefemalemalefemalemalefemaletotal

211000819P/ Sمالك

000000000Lecturerمحاضر

023000729P/ Sمالك

100000101Lecturerمحاضر

341659310112361184P/ Sمالك

0073007714Lecturerمحاضر

2181200162238P/ Sمالك

003000303Lecturerمحاضر

011320014317P/ Sمالك

301000404Lecturerمحاضر

000000000P/ Sمالك

004400448Lecturerمحاضر

121030011516P/ Sمالك

002200224Lecturerمحاضر

10400012012P/ Sمالك

0066006612Lecturerمحاضر

402398480119194285P/ Sمالك

40231500271946Lecturerمحاضر

44231216301218113331

Governorate
Dioloma High BachelorOthersTotal

المالكالمحافظة

المجموعدبلوم

Staff

المجموع

المجموع الكلي

Total

Babylon

Kerbala

Salah AL-Deen

AL-Qadisiya

Basrah

Nineveh

Kirkuk

Baghdad

نينوى

كركوك

بغداد

صالح الدين

القادسيه

البصرة

بابل

كربالء

All Total

table (99)con.
اخرىبكالوريوس فاعلى



Table (100 )جدول(100) 

Male/ذكورfemale/اناثTotal /المجموع

055Ninevehنينوى

178Kirkukكركوك

49111160Baghdadبغداد

181735Babylonبابل

52025Kerbalaكربالء

314Salah AL-Deenصالح الدين

51217AL-Qadisiyaالقادسيه

71623Basrahالبصرة

88189277Totalالمجموع

Governorate

Number of employees in training centers (in public sector) by governorate and sex in 2019

عدد العاملين في مراكز التدريب التابعة ( للقطاع الحكومي) حسب المحافظة والجنس لسنة 2019

المحافظة
Number of employees/ عدد العاملين



Table (101 )جدول(101)

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefamalemalefamalemalefamalemalefamalemalefamalemalefamale

00003091203176managerمدير

000000101283Assistant managerمعاون مدير

000013804052Techniciansالفنيين

001011211371322Administration workersالعاملون في االدارة

6291122151260000Service workersالعاملون في الخدمات

621011271932838124333All Totalالمجموع الكلي

Number of training members in training centers (belong to the private sector) by job title , certificate and gender  in 2019

عدد العاملين في مراكز التدريب التابعة ( للقطاع االخاص) حسب العنوان الوظيفي والشھادة والجنس لسنة 2019

بكالوريس اعداديةمتوسطةابتدائيةبدون شھادة

occupation العنوان والوظيفي

دبلوم

No dergreePrimaryIntermediatePreparatoryDiolomaBachelor 



. Table (101 )conتابع جدول (101)

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

malefamalemalefamalemalefamalemalefamalemalefamaleTotal

419010000721183managerمدير

1001100012618Assistant managerمعاون مدير

0000100019524Techniciansالفنيين

10115000373269Administration workersالعاملون في االدارة

00000000493483Service workersالعاملون في الخدمات

611021700018988277All Totalالمجموع الكلي

دبلوم عالي

occupationالعنوان والوظيفي
High diplomaMastersPHDOtherTotal

المجموع الكلي اخرىدكتوراهماجستير



(102 ) Table (102 )جدول

االجور المدفوعة 
والمزايا

مجموع المستلزمات 
السلعية

مجموع 
المستلزمات 
الخدمية

ايراد نقلايراد التعليم
تبرعات 
ومساعدات

المبلغ الصافيمجموع االيراداتايرادات اخرى

paid wages 
&benefits

total 
commodity 
requirements

Total 
service 
suppres 

Education 
Revenves

Transfer 
Revenue 

Donations 
&aid 

other 
Revenues

Total 
Revenues

Amount

16600809422700758500007585028456Ninevehنينوى

37800215982857516500000016500077027Kirkukكركوك

571300161565474675154810017450500427501608800401260Baghdadبغداد

22650035404979256949007200019200721300361471Babylonبابل

06506000720000120001920012550Kerbalaكربالء

1000350600325000032501300Salah AL-Deenصالح الدين

23400448303018013825000013825039840AL-Qadisiyaالقادسيه

206736462971954726386170015150653767205262Basrahالبصرة

10833363187888561273271167246505008910033854171127166Totalالمجموع

قيمة الموجودات الثابتة في مراكز التدريب المھني والتطويري  للقطاع الخاص حسب المحافظة  لسنة 2019

Value of fixed assets in vocational and development training centres belong to private sector in 2019

 Value in Iraqi Dinars/ القيمة بالدينار العراقي

Governorate المحافظة



(103 ) Table(103 )جدول

القيمة الدفترية كما 
في1/1من بدايه السنة

الموجودات الثابتة 
المستبعدة

اندثار العام الحالي حسب 
المحاسبة الموحد

القيمة الدفترية كما في 21/31 نھاية 
السنة

Book value as 
at 1/1 of the 

begining 

Iraqi Dinars/fixed 
assets excluded 

Depreciation of the 
current year 

book division  21/31at the 
end of the year

 000.000Landsاالراضي
000.000Building &facilitiesمباني ومنشات
450045.00405Machines&equipmentاالت ومعدات
 4500004500.0040500Transportationوسائط نقل
100020.0080equipmentعدد وقوالب

66000660.005940office furniture&equipاثاث واجھزة مكتب
 000.000otherاخرى

 5215005225.0046925Totalالمجموع
 000.000Landsاالراضي

12000004800.00115200Building &facilitiesمباني ومنشات
000.000Machines&equipmentاالت ومعدات
 8320008320.0074880Transportationوسائط نقل
26000520.002080equipmentعدد وقوالب

303006503030.0026760office furniture&equipاثاث واجھزة مكتب
 000.000otherاخرى

 23610065016670.00218920Totalالمجموع
 000.000Landsاالراضي

500000020000.00480000Building &facilitiesمباني ومنشات
1670001670.0015280Machines&equipmentاالت ومعدات
 218500021850.00196650Transportationوسائط نقل
1765003530.0014470equipmentعدد وقوالب

300300030030.00275070office furniture&equipاثاث واجھزة مكتب
 1882003764.0015056otherاخرى

 1071970080844.00996526Totalالمجموع

ايرادات ومصروفات مراكز التدريب المھني والتطويري للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2019 

المحافظة

ID/ بالدينار العراقي

Governo-
rate

نينوى

كركوك

بغداد

Revenues & expenditures of vocational &developmental training ceters for the private sector by governorate for 2019

Asset نوع الموجود

Nineveh

Kirkuk

Baghdad



Table(103  )con.

القيمة الدفترية كما 
في1/1من بدايه السنة

الموجودات الثابتة 
المستبعدة

اندثار العام الحالي حسب 
المحاسبة الموحد

القيمة الدفترية كما في 21/31 نھاية 
السنة

Book value as 
at 1/1 of the 

begining 

Iraqi Dinars/fixed 
assets excluded 

Demise of the current 
year,according 

book division asat 21/31at 
the end of the year

 000.000Landsاالراضي
000.000Building &facilitiesمباني ومنشات
387004003870.0035430Machines&equipmentاالت ومعدات
 4650004650.0041850Transportationوسائط نقل
11000220.00880equipmentعدد وقوالب

7650015007650.0069850office furniture&equipاثاث واجھزة مكتب
 000.000otherاخرى

 162800190016390.00148010Totalالمجموع
 000.000Landsاالراضي

000.000Building &facilitiesمباني ومنشات
000.000Machines&equipmentاالت ومعدات
 000.000Transportationوسائط نقل
000.000equipmentعدد وقوالب

000.000office furniture&equipاثاث واجھزة مكتب
 000.000otherاخرى

 000.000Totalالمجموع
 000.000Landsاالراضي

10000004000.0096250Building &facilitiesمباني ومنشات
350035.00465Machines&equipmentاالت ومعدات
 000.000Transportationوسائط نقل
100020.00105equipmentعدد وقوالب

20000200.001950office furniture&equipاثاث واجھزة مكتب
 000.000otherاخرى

 10245004255.0098770Totalالمجموع

المحافظة
Governo-
rate

بالدينار العراقي /

Asset 

يتبع جدول ( 103) 

كربالء

صالح 
الدين

Kerbala

Salah AL-
Deen

Babylonبابل

نوع الموجود



القيمة الدفترية كما 
في1/1من بدايه السنة

الموجودات الثابتة 
المستبعدة

اندثار العام الحالي حسب 
المحاسبة الموحد

القسمة الدفترية كما في 21/31 نھاية 
السنة

Book value as 
at 1/1 of the 

begining 

Iraqi Dinars/fixed 
assets excluded 

Demise of the current 
year,according 

book division asat 21/31at 
the end of the year

 000.000Landsاالراضي

000.000Buildings &establishmمباني ومنشات

26000260.002340Machines&equipmentاالت ومعدات

3200003200.0028800Transportation meansوسائط نقل

000.000equipment and farmesعدد وقوالب

2500002500.0022700office furniture&equipاثاث واجھزة مكتب

 000.000otherاخرى

 5960005960.0053840Totalالمجموع

 000.000Landsاالراضي

000.000Buildings &establishmمباني ومنشات

2435015752435.0024925Machines&equipmentاالت ومعدات

3718027003718.0036697Transportation meansوسائط نقل

000.000equipment and farmesعدد وقوالب

2370517502370.5023520office furniture&equipاثاث واجھزة مكتب

 4500150900.003725otherاخرى

 8973561759423.5088867Totalالمجموع

17748058725138767.501651858All Total المجموع الكلي

القادسيه
AL-
Qadisiya

Basrah البصرة

بالدينار العراقي /

Governo-
rate

المحافظة
Asset نوع الموجود

.Table(103) conتابع جدول ( 103) 


