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مجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكور
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دور العائدیة
الحضانة
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العاملین اآلخرینالموظفین

جدول(2)
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مجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكور
....................نینوى
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46554119221235510دیالى
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1855265712091110111183149ذي قار
78783170852607512میسان
2666162312845181186283967البصرة

51813079138762695595355036454496851134المجموع
* (..) بیانات غیر متوفرة 
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  91 فأكثر71-5190-3170-3050 فأقل
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724310910144اجھزة الدولة

010001منظمات المجتمع المدني

20355266160333قطاع خاص

003014اخرى

95927085176518المجموع

عدد دور الحضانة حسب العائدیة والطاقة االستیعابیة لسنة 2015

المجموعالطاقة االستیعابیةالعائدیة
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91 فأكثر71-5190-3170-50 30 فأقل
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130004دیالى
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31324201777بابل

520108كربالء
8301113واسط

............صالح الدین
2535520النجف

3463420القادسیة
121004المثنى
3234618ذي قار
411017میسان
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95927085176518المجموع
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 10



المجموعاخرىمستأجرةملكالمجموعصباحا ومساءامساءاصباحا
330336255636وزارة العمل والشؤون االجتماعیة

13509144117621144اجھزة الدولة

00110011منظمات المجتمع المدني

2100123333522801333قطاع خاص

30143104اخرى

381013751819729229518المجموع
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صباحا مساءاصباحا
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11021394013واسط

................صالح الدین
130720641020النجف

801220514120القادسیة
30141304المثنى
170118314118ذي قار
70077007میسان
250126215026البصرة
381013751819729229518المجموع

الملكیةاوقات الدوام
المحافظة
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جدول(7)
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............نینوى
39018030كركوك
130004دیالى
............االنبار
177801951291بغداد
28067077بابل

150208كربالء
1705013واسط

............صالح الدین
2819020النجف

23015020القادسیة
210104المثنى
31014018ذي قار
140207میسان
11705326البصرة
3614413334518المجموع

أخرى

عدد دور الحضانة حسب المحافظة والملكیة لسنة 2015

مجموعالمحافظة
وزارة العمل 
والشؤون 
االجتماعیة

منظمات المجتمع اجھزة الدولة
قطاع خاصالمدني

جدول(8)
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مجموعغیر كافیةكافیة

23932436وزارة العمل والشؤون االجتماعیة

665812420144اجھزة الدولة

10101منظمات المجتمع المدني

319143330333قطاع خاص

40404اخرى

4138149424518المجموع

عدد دور الحضانة ومدى توفر وسائل لعب االطفال حسب العائدیة لسنة 2015

العائدیة
متوفرة

المجموعغیر متوفرة

جدول(9)
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مجموعغیر كافیةكافیة
..........نینوى
26329130كركوك
31404دیالى

..........االنبار
2314928011291بغداد
70575277بابل

25718كربالء
8412113واسط

..........صالح الدین
19019120النجف

17118220القادسیة
31404المثنى
13114418ذي قار
25707میسان
19625126البصرة

4138149424518المجموع

عدد دور الحضانة ومدى توفر وسائل لعب االطفال حسب المحافظة لسنة 2015

متوفرة
المجموعغیر متوفرة

جدول(10)

المحافظة
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بیت 
سكن

جزء من 
بیت

حضانة 
مجموعكرفاناسریة

70007291620368311وزارة العمل والشؤون االجتماعیة

81843069771044014417320اجھزة الدولة

000001011000منظمات المجتمع المدني

287840299353092433389116205قطاع خاص

100013314000اخرى

3032647037614543286518114122236المجموع

مجموع

عدد دور الحضانة وطبیعة تصمیمھا وصالحیتھا وعدد السیارات المستخدمة حسب العائدیة لسنة 2015

العائدیة

عدد السیاراتصالحیة دار الحضانة
جدول(11)

طبیعة تصمیم دار الحضانة

مصممة غیر مصممة كدار حضانة
كدار 

حضانة
بحاجة الى صالحة

مستأجرةملكمجموعترمیم
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......................نینوى
14030171323730241034كركوك
110022404101دیالى
........................االنبار
18652702187525833291623799بغداد
6127070872577448بابل

221053358000كربالء
2050769413088واسط

........................صالح الدین
01102181732031619النجف

130001371192032427القادسیة
200022314123المثنى
160101711261801818ذي قار
102034167101میسان
515002061972615318البصرة
3032647037614543286518114122236المجموع

مجموعمستأجرة
جزء من بیت سكن

بیت
حضانة 
مجموعاسریة كرفان

مصممة 
كدار 

حضانة

عدد دور الحضانة وطبیعة تصمیمھا وصالحیتھا وعدد السیارات المستخدمة حسب المحافظة لسنة 2015

المحافظة

عدد السیاراتصالحیة دار الحضانةطبیعة تصمیم دار الحضانة

غیر مصممة كدار حضانة
بحاجة الى صالحة

ملكمجموعترمیم

جدول(12)
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غرف العائدیة
االدارة

غرف 
النوم

عدد 
االسرة

قاعات 
اللعب

ساحات 
اللعب

قاعات 
المرافق المطابخالطعام

الصحیة

اجھزة 
التبرید 
والتكییف

المجموعاخرى

وزارة العمل والشؤون 
521141358815642371614671472515االجتماعیة

114264235612677761142807222004329اجھزة الدولة

11011101208منظمات المجتمع المدني

335499317137534533533484921318779251قطاع خاص

5945751052710039252اخرى

507887693059048446449013183422126316355المجموع

جدول(13)

عدد الغرف ومالحق ابنیة دور الحضانة ومستلزماتھا حسب عائدیتھا لسنة 2015

 18



غرف 
قاعات عدد االسرةغرف النوماالدارة

اللعب
ساحات 
اللعب

قاعات 
المرافق المطابخالطعام

الصحیة

اجھزة 
التبرید 
والتكییف

المجموعاخرى

......................نینوى
306576437322832752051171385كركوك
38462112611080دیالى
......................االنبار
286480395232426225828273316406838900بغداد
74125708797372771915902832272بابل

81791855719423205كربالء
10221361515109339315358واسط

......................صالح الدین
194431930242516781512708النجف

213128232251919491730651القادسیة
457843337210128المثنى
182610421181713361337393ذي قار
9151011155620660238میسان
254934927212124712971531037البصرة
507887693059048446449013183422126316355المجموع

عدد الغرف ومالحق ابنیة دور الحضانة ومستلزماتھا حسب المحافظة لسنة 2015
جدول(14)

المحافظة

 19



5فأكثر4ــ35ــ24ــ13ــ2اقل من 1

522293243477031025ذكور
69239284316598975اناث

121468608663129112000مجموع
40564586599419452253ذكور
51571623626440602371اناث

911135120912258591054624مجموع
000151016ذكور
000151016اناث

0002102032مجموع
20915882395267222663409470ذكور
265182526362857237129510249اناث

474341350315529463763519719مجموع
223691091120315ذكور
01248114910265اناث

2351172232030580مجموع
303240433743728287239813079ذكور
385264735913914296637313876اناث

688505169657642583877126955مجموع

المجموع

عدد االطفال الموجودین في دور الحضانة حسب العائدیة وفئات العمر والجنس لسنة 2015

المجموع

فئات العمر (سنة)الجنس

وزارة العمل 
والشؤون 
االجتماعیة

اجھزة الدولة

منظمات المجتمع 
المدني

قطاع خاص

اخرى

العائدیة

جدول(15)
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5فأكثر4ــ35ــ24ــ13ــ2اقل من 1

..............ذكور
..............اناث

..............مجموع
9132204106130464ذكور
20131190111100462اناث

29263394217230926مجموع
16122418465ذكور
111131241354اناث

21725362217119مجموع
..............ذكور
..............اناث

..............مجموع
12714112102236318242108037ذكور
16016322289253719371898744اناث

287304343914900376139916781مجموع
78401459436327251726ذكور
87439495475351161863اناث

165840954911678413589مجموع
42624202076ذكور
21819183060اناث

644433850136مجموع
17624164347225ذكور
225749553115229اناث

39119901196522454مجموع

كربالء

واسط

بابل

عدد االطفال الموجودین في دور الحضانة حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2015

الجنس
فئات العمر

المجموع

نینوى

كركوك

دیالى

االنبار

بغداد

جدول(16)

المحافظة
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5فأكثر4ــ35ــ24ــ13ــ2اقل من 1

..............ذكور
..............اناث

..............مجموع
2510511214017861621ذكور
359211312219335590اناث

60197225262371961211مجموع
14719514515411490ذكور
13549114613012446اناث

2712518629128423936مجموع
911261811075ذكور
14151899065اناث

23264427200140مجموع
1389918614979552ذكور
105813019517193657اناث

11962293813201721209مجموع
625162119087ذكور
519252410083اناث

11444145290170مجموع
121161842051431661ذكور
161211592101170623اناث

2823734341526011284مجموع
303240433743728287239813079ذكور
385264735913914296637313876اناث

688505169657642583877126955مجموع
المجموع

میسان

البصرة

الجنسالمحافظة

القادسیة

المثنى

ذي قار

فئات العمر
المجموع

النجف

تابع جدول (16)

صالح الدین
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16431310931768وزارة العمل والشؤون االجتماعیة

400519962204286اجھزة الدولة

3000030منظمات المجتمع المدني

149501172284458819554 قطاع خاص

2500025قطاع مختلط

376101895580اخرى

210291394320461626243المجموع

عدد االطفال الموجودین في دور الحضانة حسب الحالة العملیة لألم والعائدیة لسنة 2015

* األخرى تشمل القائمین برعایة الطفل عدا األم لذلك لم یتم تصنیفھم حسب الحالة العملیة

جدول(17)

المجموعاخرى*ربة بیتطالبةتعملالعائدیة
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المجموعاخرىربة بیتطالبةتعمل

..........نینوى
82335553916كركوك
727350114دیالى

..االنبار
129081214180256416488بغداد
27699056223423بابل

124500129كربالء
4365110452واسط

..صالح الدین
9500039989النجف

68292420933القادسیة
1282100140المثنى
9051228801205ذي قار
166103170میسان
10661419951284البصرة

210291394320461626243المجموع

عدد االطفال الموجودین في دور الحضانة حسب الحالة العملیة لألم والمحافظة لسنة 2015
جدول(18)

المحافظة
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اخرىتعاونيمختلطخاصعام
وزارة العمل والشؤون 

28243284141223292االجتماعیة

7706826782328050اجھزة الدولة

60000060منظمات المجتمع المدني

23570128463454884831024قطاع خاص

44060050قطاع مختلط

6426823416762اخرى

348461688672561441843238المجموع

عدد االطفال الموجودین في دور الحضانة (لألم العاملة) والقطاع الذي تعمل فیھ حسب العائدیة لسنة 2015

جدول(19)

العائدیة
القطاع الذي تعمل فیھ االم

المجموع
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اخرىتعاونيمختلطخاصعام
............نینوى
155066610201652كركوك
1420002144دیالى
............االنبار
202241302666436633426892بغداد
4428280108605542بابل

18852080248كربالء
8720000872واسط

............صالح الدین
1880009801978النجف

11821780401364القادسیة
2560000256المثنى
181000001810ذي قار
3380000338میسان
197662042622142البصرة

348461688672561441843238المجموع

عدد االطفال الموجودین في دور الحضانة (لألم العاملة) والقطاع الذي تعمل فیھ حسب المحافظة لسنة 2015

المجموعالقطاع الذي تعمل فیھ االم

جدول(20)

المحافظة
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أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور
4356171520182429اقل من 1

114212511210311798136132ـــ2
2130165105125110124142136ـــ3
3143176117121118134155156ـــ4
42838283427343247فأكثر

486560379398392408489500المجموع
3534262730363432اقل من 1

1446423427389421404447404ـــ2
2483494432451436448475489ـــ3
3462495421466415447431472ـــ4
4346321305281310280324306فأكثر

17721767161116141612161517111703المجموع
00000000اقل من 1

100000000ـــ2
200000000ـــ3
311010100ـــ4
422111200فأكثر

33121300المجموع

منظمات المجتمع 
المدني

جدول(21)
عدد االطفال الموجودین في دور الحضانة خالل اشھر العطلة الصیفیة حسب العائدیة وفئات العمر لسنة 2015

ایلولآب

وزراة العمل 
والشؤون االجتماعیة

اجھزة الدولة

تموزحزیرانفئات العمر(سنة)
العائدیة
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أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور
146117147113146113150125اقل من 1

1904815898827891822938866ـــ2
213621306134612851381127914241328ـــ3
314141302138512611391126214351311ـــ4
411159801078969107497511171000فأكثر

49414520485444554883445150644630المجموع
00000002اقل من 1

15113636817ـــ2
2141278781621ـــ3
39543431111ـــ4
435353535فأكثر

3133172217223856المجموع
224207190155196167208188اقل من 1

114971374144013251432133015291419ـــ2
219891977189018691934185920571974ـــ3
320291979192718521928184720321950ـــ4
414941346141512901415129614761358فأكثر

72336883686264916905649973026889المجموع

العائدیة

اخرى

المجموع

قطاع خاص

ایلولآبتموزحزیرانفئات العمر(سنة)
تابع جدول(21)
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أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

................اقل من 1
................1ـــ2
................2ـــ3
................3ـــ4
................4فأكثر

................المجموع
145145146135اقل من 1

17379718762728984ـــ2
27412074109911038989ـــ3
34865466244564468ـــ4
400001133فأكثر

209269205263212238238249المجموع
00202020اقل من 1

17677751310ـــ2
211114749816ـــ3
31826819718821ـــ4
489021259فأكثر

4452213521343656المجموع
................اقل من 1

................1ـــ2
................2ـــ3
................3ـــ4
................4فأكثر

................المجموع

عدد االطفال الموجودین في دور الحضانة خالل اشھر العطلة الصیفیة حسب المحافظة وفئات العمر لسنة 2015

فئات 
العمر(سنة)

ایلولآبتموزحزیران
جدول(22)

المحافظة

نینوى

كركوك

دیالى

االنبار
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أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

10992103821108811189اقل من 1
11064968103090810259221038945ـــ2
214451390138213191386130614411357ـــ3
315151409146713501465133515141385ـــ4
411961050117010341177103711911062فأكثر

53294909515246935163468852954838المجموع
2832292828323139اقل من 1

1142113145118146130165150ـــ2
2156157165169177170195177ـــ3
3116114123118132135145146ـــ4
469698072817693102فأكثر

511485542505564543629614المجموع
01020202اقل من 1

1712813712513ـــ2
224122345ـــ3
328292765ـــ4
420112121فأكثر

1325122713251726المجموع
9139109121113اقل من 1

13333263628343136ـــ2
22426202324213129ـــ3
32624212020191829ـــ4
416108585119فأكثر

10810684948991102116المجموع

بابل

واسط

كربالء

ایلول
المحافظة

تابع جدول(22)
فئات 

العمر(سنة)

بغداد

آبتموزحزیران
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أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

................اقل من 1
................1ـــ2
................2ـــ3
................3ـــ4
................4فأكثر

................المجموع
4946181717151819اقل من 1

12932324229403341ـــ2
276797571807982100ـــ3
381103747874776871ـــ4
46872545647584843فأكثر

303332253264247269249274المجموع
51615151اقل من 1

11214121512131213ـــ2
22218221822172117ـــ3
33647354132423441ـــ4
41723141912201017فأكثر

92103899483938289المجموع
17020217اقل من 1

121212121ـــ2
224222222ـــ3
314111111ـــ4
401010101فأكثر

6175757612المجموع

القادسیة

المثنى

تابع جدول(22)

فئات العمر(سنة)

صالح الدین

النجف

المحافظة
ایلولآبتموزحزیران
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أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

02120212اقل من 1
13422272026213626ـــ2
26454504447416555ـــ3
39390727270739688ـــ4
49278646959648576فأكثر

283246214207202201283247المجموع
12101010اقل من 1

115111121ـــ2
242202020ـــ3
350303030ـــ4
400000000فأكثر

119717181المجموع
86761071411اقل من 1

193897977877910399ـــ2
21091129310597108117127ـــ3
38889758278849595ـــ4
42634243127312835فأكثر

324330278301299309357367المجموع
224207190155196167208188اقل من 1

114971374144013251432133015291419ـــ2
219891977189018691934185920571974ـــ3
320291979192718521928184720321950ـــ4
414941346141512901415129614761358فأكثر

72336883686264916905649973026889المجموع

المجموع

ذي قار

میسان

البصرة

تابع جدول(22)
فئات 

العمر(سنة)
آبتموزحزیران

المحافظة
ایلول
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المجموعاعاناتبأجورمجانا

351000036وزارة العمل والشؤون االجتماعیة

534285235110اجھزة الدولة

1200001منظمات المجتمع المدني

21857112083250قطاع خاص

1410013اخرى

3096100172119400المجموع

عدد زیارات العائدیة
الطبیب

دور الحضانة دور الحضانة التي توفر تغذیة
التي التوفر 

تغذیة

عدد زیارات االطباء ومدى توفر التغذیة في دور الحضانة ومقدار اجورھا حسب العائدیة لسنة 2015
جدول(23)
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المجموعاعاناتبأجورمجانا

............نینوى
2618601416كركوك
1420022دیالى

............االنبار
1881345241251بغداد
28130403443بابل

2201017كربالء
71300310واسط

............صالح الدین
260010119النجف

981200128القادسیة
1300004المثنى
119600612ذي قار
3100007میسان
45500521البصرة

3096100172119400المجموع

عدد زیارات االطباء ومدى توفر التغذیة في دور الحضانة ومقدار اجورھا حسب المحافظة لسنة 2015

عدد زیارات الطبیبالمحافظة
دور الحضانة التي دور الحضانة التي توفر تغذیة

التوفر تغذیة

جدول(24)
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المجموعالنعم
وزارة العمل والشؤون 

36036261408االجتماعیة

75691441203243اجھزة الدولة

101240منظمات المجتمع المدني

32310333784250قطاع خاص

404837اخرى

4397951811973938المجموع

العائدیة

معلومات متفرقة عن دور الحضانة حسب العائدیة لسنة 2015
جدول(25)

عدد زیارات الدار مطبقة للبرنامج التربوي
لجان المتابعة

االطفال الموجودین 
في دور الحضانة 

مجانا
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المجموعالنعم
.........نینوى
28230177270كركوك
224357دیالى
..........االنبار
258332915322155بغداد
71677138774بابل

268797كربالء
85134684واسط

..........صالح الدین
2002018698النجف

1822040122القادسیة
3141290المثنى
171181213ذي قار
4372712میسان
8182617166البصرة

4397951811973938المجموع

معلومات متفرقة عن دور الحضانة حسب المحافظة لسنة 2015

المحافظة

جدول(26)

عدد زیارات لجان الدار مطبقة للبرنامج التربوي
المتابعة

االطفال الموجودین 
في دور الحضانة 

مجانا
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مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
0000000700060200003333مدیرة

00000201202091130013839معاونة مدیرة
0002012015000110110005151مرشدة
04039062010010000000116116مربیة

0100010000000000022مراقب ومراقبة باص
12141838414523652161210248133181اخرى

12191879491567682422650249373422المجموع
020601212202024338125108113مدیرة

020403016030121180115960معاونة مدیرة
010901403205040030000131131مرشدة
0820160111007504426032005489494مربیة

0000000600000000066مراقب ومراقبة باص
02253228031103020087179اخرى

0109521131471154115410541201319864883المجموع
0000000100000000011مدیرة

0000010000000000011معاونة مدیرة
0000000000000000000مرشدة
0000010000000000011مربیة

0000000000000000000مراقب ومراقبة باص
0100000000000000011اخرى

0100020100000000044المجموع

مھنیةدون االبتدائیة

منظمات 
المجتمع 
المدني

ابتدائیة

وزارة 
العمل 

والشؤون 
االجتماعیة

عنوان 
الوظیفة

توزیع الموظفین حسب عنوان الوظیفة والحالة العلمیة والعائدیة والجنس لسنة 2015

المجموعشھادات علیابكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطة

اجھزة 
الدولة

جدول(27)

العائدیة
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مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
03000412301401301155062335337مدیرة

01010804002201031101001276277معاونة مدیرة
0103020084011502040279040710710مرشدة
014061224602501310118075013796799مربیة

0104030019050120160008787مراقب ومراقبة باص
323563120410351801165975اخرى

343575532014202187357236340122222632285المجموع
0000000000010300044مدیرة

0000000000030100044معاونة مدیرة
000000000007090001616مرشدة
000203050002020001414مربیة

0000000000000000000مراقب ومراقبة باص
01550100000001005813اخرى

01570405000130160054651المجموع
050601625301601614216187481488مدیرة

030501406802701273133013378381معاونة مدیرة
020140460131012002620329040908908مرشدة
01000262342203401364146010901814161424مربیة

0204031025050120160009595مراقب ومراقبة باص
15613381935530865242320377272349اخرى

15173333721256476479210973298351179535503645المجموع

المجموع

اعدادیةمتوسطة

اخرى

المجموع دراسات علیا
العائدیة

دبلوم

قطاع خاص

المھنیة عنوان 
الوظیفة

ابتدائیةدون االبتدائیة
تابع جدول(27)

بكالوریوس
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مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
......................................مدیرة

......................................معاونة مدیرة
......................................مرشدة
......................................مربیة

......................................مراقب ومراقبة باص
......................................القوى العاملة

......................................المجموع
0002010401011080002727مدیرة

0001000301030100099معاونة مدیرة
000102030202000001010مرشدة
012022025090247050048286مربیة

0001010000000100033مراقب ومراقبة باص
2921804021003020153944القوى العاملة

22124503302116426017019170179المجموع
0000000100001100123مدیرة

0000000001000100022معاونة مدیرة
0000000000010200033مرشدة
000705010000000001313مربیة

0000000000000000000مراقب ومراقبة باص
0000000000001100112القوى العاملة

000705020101250022123المجموع

نینوى

كركوك

دیالى

توزیع الموظفین حسب عنوان الوظیفة والحالة العلمیة والمحافظة والجنس لسنة 2015

عنوان 
الوظیفة

المجموعبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیةدون االبتدائیة شھادات علیا مھنیة
جدول(28)

المحافظة
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مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
......................................مدیرة

......................................معاونة مدیرة
......................................مرشدة
......................................مربیة

......................................مراقب ومراقبة باص
......................................القوى العاملة

......................................المجموع
0303091240120770131061265266مدیرة

030204045020069181001224225معاونة مدیرة
0005020099010201730238030640640مرشدة
049012922070243118092067003805808مربیة

00030170120306010004242مراقب ومراقبة باص
4361336521319534101190135145180القوى العاملة

49113178727844426158442725370104021212161المجموع
01000309020330290107878مدیرة

00000609020220200005959معاونة مدیرة
00030309090370330109595مرشدة
010022050038013030021010185185مربیة

0000010100000000022مراقب ومراقبة باص
02302104100001006814القوى العاملة

01332526407012601220104036427433المجموع

مھنیة
عنوان المحافظة

الوظیفة
بكالوریوسمتوسطةابتدائیةدون االبتدائیة

االنبار

بغداد

بابل

المجموعاخرى
تابع جدول(28)

دبلوماعدادیة
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مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
0000001100020400178مدیرة

0000000200010300066معاونة مدیرة
0100030300000000077مرشدة
0104010000000000001515مربیة

0000010100000000022مراقب ومراقبة باص
22230200000000004711القوى العاملة

2427016170003070054449المجموع
000000020003051011011مدیرة

0000000000040400088معاونة مدیرة
0000000000030100044مرشدة
030708040005010002828مربیة

0000010200010000044مراقب ومراقبة باص
00010103100301001910القوى العاملة

0308010011100190121026365المجموع
......................................مدیرة

......................................معاونة مدیرة
......................................مرشدة
......................................مربیة

......................................مراقب ومراقبة باص
......................................القوى العاملة

......................................المجموع

صالح الدین

بكالوریوس مھنیة

كربالء

واسط

المجموعاخرىدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیةدون االبتدائیة
تابع جدول(28)

عنوان المحافظة
الوظیفة
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مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
0000000300052100121921مدیرة

000101020107290122224معاونة مدیرة
00050305020110110003737مرشدة
000141290110002020015859مربیة

000005050103020001616مراقب ومراقبة باص
03322020001202008917القوى العاملة

03322338226041304360213161174المجموع
0100000000070110001919مدیرة

000000020107060001616معاونة مدیرة
00000102000120270004242مرشدة
06040250120101070005656مربیة

0000010401010120001919مراقب ومراقبة باص
021300010104030111516القوى العاملة

091702702104032066011167168المجموع
0000000000010200033مدیرة

0000000100020000033معاونة مدیرة
0000030000020000055مرشدة
000702020000000001111مربیة

0100000000000000011مراقب ومراقبة باص
300204010002010031013القوى العاملة

310909040007030033336المجموع

النجف

القادسیة

المثنى

تابع جدول(28)

عنوان المحافظة
الوظیفة

المجموعمتوسطةابتدائیةدون االبتدائیة اخرىبكالوریوسدبلوممھنیةاعدادیة
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مجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
0000000200010180012021مدیرة

0000000100040400099معاونة مدیرة
010008080309060003535مرشدة
020100150110001010004040مربیة

0100030000010000055مراقب ومراقبة باص
0100000000000000011القوى العاملة

0501002602203025119001110111المجموع
0000000100040200077مدیرة

0001000201010000055معاونة مدیرة
0000010002000000033مرشدة
0801008000000000002626مربیة

0000010000000000011مراقب ومراقبة باص
434700000000000081018القوى العاملة

411418010030305020085260المجموع
000103060108050002424مدیرة

000003010007040001515معاونة مدیرة
00000202000120110002727مرشدة
09026038090208050009797مربیة

0000000000000000000مراقب ومراقبة باص
035902000200020051823القوى العاملة

01253604801805035027005181186المجموع
050601625301601614216187481488مدیرة

030501406802701273133013378381معاونة مدیرة
020140460131012002620329040908908مرشدة
01000262342203401364146010901814161424مربیة

0204031025050120160009595مراقب ومراقبة باص
15613381935530865242320377272349القوى العاملة

15173333721256476479210973298351179535503645المجموع

عنوان المحافظة
الوظیفة

تابع جدول(28)
المجموعاخرىبكالوریوسدبلوممھنیةاعدادیةابتدائیةدون االبتدائیة

ذي قار

میسان

البصرة

المجموع

متوسطة
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اخرىمنظفمعینحارسفالحسائقطباخ
012638412990ذكور
4000235952138اناث

412638276081228مجموع
0918503173100ذكور
193001910023164اناث

191218502211726264مجموع
00000000ذكور
00001102اناث

00001102مجموع
166601091125254ذكور
32623262962367اناث

337262112273087621مجموع
00320005ذكور
1001012014اناث

1033012019مجموع
1878719983037449ذكور
569246946877685اناث

579689203774981141134مجموع
المجموع

طبیعة العمل

اجھزة الدولة

منظمات المجتمع المدني

قطاع خاص

اخرى

عدد العاملین اآلخرین في دور الحضانة حسب الجنس وطبیعة العمل والعائدیة لسنة 2015

الجنسالعائدیة

وزارة العمل 
والشؤون االجتماعیة

جدول(29)

مجموع
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اخرىمنظفمعینحارسفالحسائقطباخ

................ذكور
................اناث

................مجموع
0461900029ذكور
21000825256اناث

214619825285مجموع
01030015ذكور
00000505اناث

010305110مجموع
................ذكور
................اناث

................مجموع
117598162328215ذكور
167212728155389اناث

172461823330483604مجموع
0892422045ذكور
8001244055اناث

889254460100مجموع

جدول(30)

االنبار

الجنسالمحافظة

نینوى

كركوك

دیالى

بغداد

بابل

عدد العاملین اآلخرین في دور الحضانة حسب الجنس وطبیعة العمل والمحافظة لسنة 2015

طبیعة العمل
مجموع
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اخرىمنظفمعینحارسفالحسائقطباخ
01060007ذكور
000075921اناث

010675928مجموع
052800116ذكور
300066015اناث

300066031مجموع
................ذكور
................اناث

................مجموع
01941402140ذكور
20001019132اناث

2194141021272مجموع
0260700336ذكور
2201214021اناث

22808214357مجموع
00030003ذكور
100033916اناث

100333919مجموع

كربالء

واسط

الجنسالمحافظة
طبیعة العمل

مجموع

تابع جدول(30)

صالح الدین

النجف

القادسیة

المثنى

46



اخرىمنظفمعینحارسفالحسائقطباخ
0021600018ذكور
1000327031اناث

10216327049مجموع
01030307ذكور
00001405اناث

010317012مجموع
551500328 ذكور
2001035139اناث

25516035467مجموع
1878719983037449ذكور
569246946877685اناث

579689203774981141134مجموع

تابع جدول(30)

الجنسالمحافظة
طبیعة العمل

مجموع

البصرة

المجموع

ذي قار

میسان
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واسطكربالءبابلبغداددیالىكركوكنینوى
..242500000.00.04796945000.0771745000.013600000.058200000.0

8939000.00.0188300000.065959000.01550000.0735000.0..الوقود والزیوت
5595000.00.0101920000.06115000.020000.0225000.0..ادوات احتیاطیة

2650000.00.080645000.06138000.060000.0905000.0..قرطاسیة
5320000.00.064232000.012769000.0289000.0482000.0..ماء

11853000.00.0610715000.028530000.0482000.01650000.0..كھرباء
200000.00.0121290000.034550000.0800000.01455000.0..اخرى

34557000.00.01167102000.0154061000.03201000.05452000.0..المجموع
5950000.00.0456345000.079095000.0220000.02925000.0..مصروفات صیانة
3310000.00.071182500.02565000.00.0450000.0..مصروفات طبع 
0.00.06035000.00.00.00.0..مصروفات نقل

158800000.00.02451450000.0355800000.02100000.035400000.0..ایجار مدفوع للمبنى
300000.00.0124735000.024800000.00.00.0..اخرى

168360000.00.03109747500.0462260000.02320000.038775000.0..المجموع
..445417000.00.09073794500.01388066000.019121000.0102427000.0

757925000.00.012060590000.01931708000.028600000.0158760000.0..ایرادات الحضانة 
0.00.0142340000.035380000.00.08000000.0..ایرادات نقل

0.00.00.00.00.00.0..تبرعات ومساعدات
0.00.071850000.03970000.00.00.0..ایرادات اخرى

..757925000.00.012274780000.01971058000.028600000.0166760000.0

..312508000.00.03200985500.0582992000.09479000.064333000.0

جدول(31)
مصروفات وایرادات دور الحضانة في القطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2015

صافي االیرادات

التفاصیل
المصروفات واالیرادات (بااللف دینار)

االیرادات

مجموع االیرادات

مجموع المصروفات

المستلزمات 
الخدمیة

المستلزمات 
السلعیة

االجور والرواتب المدفوعة
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تابع جدول(31)

المجموعالبصرةمیسانذي قارمثنىقادسیةالنجف
96,580,000180,005,0005,250,000240,100,0000263,344,0006,668,269,000.0

17,150,00015,596,000420,0005,030,000015,792,500319,471,500الوقود والزیوت
10,800,0001,450,000200,0002,500,00002,750,000131,575,000ادوات احتیاطیة

2,680,0002,254,50080,0005,950,000010,404,500111,767,000قرطاسیة
3,170,0002,086,560360,0001,495,00002,360,00092,563,560ماء

24,270,0003,558,000420,0005,455,00008,150,000695,083,000كھرباء
2,300,000003,200,000029,172,000192,967,000اخرى

60,370,00024,945,0601,480,00023,630,000068,629,0001,543,427,060المجموع
7,200,000.015,480,000.0300,000.04,820,000.00.025,265,000597,600,000مصروفات صیانة
1,450,000.03,867,000.0150,000.0900,000.00.09,768,000.093,642,500مصروفات طبع 
21,200,000.01,840,000.07,200,000.0169,800,000.00.016,374,000.0222,449,000مصروفات نقل

68,000,000.0125,500,0009,000,000.0199,800,000.00.054,000,0003,459,850,000ایجار مدفوع للمبنى
2,100,000.0159,000.0150,000.00.00.040,460,300192,704,300اخرى

99,950,000.0146,846,00016,800,000.0375,320,000.00.0145,867,300.04,566,245,800المجموع
256,900,000351,796,06023,530,000639,050,000.00.0477,840,30012,777,941,860

442,225,000289,740,5008,960,000518,040,000.00.0932,375,00017,128,923,500ایرادات الحضانة 
17,600,00063,880,00010,400,000175,745,000.00.027,750,000.0481,095,000ایرادات نقل

0000.00.00.00تبرعات ومساعدات
0205,800,00013,860,0000.00.020,460,000.0315,940,000ایرادات اخرى

459,825,000559,420,50033,220,000693,785,000.00.0980,585,00017,925,958,500
202,925,000.0207,624,440.09,690,000.054,735,000.00.0502,744,700.05,148,016,640.0

مجموع االیرادات
صافي االیرادات

التفاصیل

المستلزمات 
السلعیة

المستلزمات 
الخدمیة

مجموع المصروفات

االیرادات

االجور والرواتب المدفوعة

المصروفات واالیرادات (بااللف دینار)
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