
אאאא 
אאא 

אאא 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

L2009 

 

אא 
אא 

 2008  



ii 
 

 
אאאא 

אאא 
אאא 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אאאא 
2008 

  
  

 
  

  
L2009 

 
 



iii 
 

 
אאאאאאאKKאאא

אאא،،אאאאאא2003،
،אאא،אאאאK

אאאאאאאאאא
אא،אאא،אאאאא

20042008א،אאאFאא
אאEא،אאא

אאאK 
 

אאאאאאא
FאאEאאאאאא

،אאאאא،א
אאאאא2003א

אא2005אאאאא
אאאאאאאא،K 

 
אאאאאאאא

אא5Kא،
א،8460אאאא،אאאאא

א2008Kא،אאאאאא
א،אאא؛אאאK 

 
אאאא

אאאאא،אאאאא
،אאאאאאאא

אאKאאאאאאא
אאFאאEK 

 
Kא 

אא 
א 

 



iv 
 

א 
אא 

Kא אאא 
אא אא 

 אאא 
אא א 

אא  
אאא  

  

אא 
  
אא  

אאאא  
אא  

 K 
 

אאאא 
א אא 
א אא 

אא א 
 K 

  
 

אאאא 
אא אא 

א אא 
 

אא 
Kא אאא 

 אאא 
 אאא 

אא א 
 K 

 
 

 אא 
 אא 

 



v 
 

אא 
 אאא 

 
אא 

 –– 
אא –– 

א א–א J 
אא א–א J 

 א Jא 
אאא א Jא 

  J 
  J 

אא  Jא 
 א 
א א 

 
אא 

א  
  

אאא  
אא א 

א א 
  

א  
א א 

אאא א 
 א 

א א 
 א 
א  

א  
 א 

 
 



vi 
 

אאFE 
א

א 
א 

אאא 
 אאא 

 אאא 
 אאא 

אא אאא 
אא אאא 

 אאא 
 אאא 
אא אאא 

א אא 
 אא 

א אא 
 אא 
 אא 
 אא 
אא אא 

 אא 
 אא 
 אא 

א אא 
 אא 
א אא 

 אא 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 
 

אאאא 
אא  

  
  

  
אא  

א  
אא א 

 א 
א א 
אאאא א 

  
אא  

א  
א  

א א 
 א 

אאא א 
 א 

 א 
אא א 

א א 
 א 
 א 
 א 
א  

א  
א  

  
 א 
א א 

  

 
  
  
  



viii 
 

א 

رقم   الموضوع
  الصفحة

    تمهيد  .1

  2  ...............................................................................................خلفية عامة 1.1

  2  ................................................................................................أهداف المسح 2.1

  3  ................................................................................................أهمية المسح  3.1

  3  .......................................................................................................المنهجية 4.1

  4  .........................................................................................أسلوب جمع البيانات 5.1

  4  ................................................................................................العمل الميداني 6.1

  4  .................................................................................................العمل المكتبي 7.1

  5  ..................................................................................................عينة المسح  8.1

  6  .....................................................................................الوثائق الرئيسية للمسح 9.1

  6  ...............................................................................................آوادر المسح  10.1

  6  .....................................................................................................يب التدر 11.1

  7  ......................................................................................تعاريف ومصطلحات  12.1

  8  التحليلية الرئيسة تالمؤشراعرض . 2

  9  ....................................سنوات فأآثر) 5( أعمارهمالذين يستخدمون الحاسوب ممن  األفراد 1.2

  11  ........................................................يستخدمون الحاسوب حسب السبب الذين ال األفراد 2.2

  11  .............................................................................. الحاسوب استخدامالغرض من  3.2

  13  ............................................................................................ اإلنترنت استخدام 4.2

  14 ..................................................................................... اإلنترنت استخدامدورية  5.2

  15  ........................................................................................ اإلنترنت استخداممدة  6.2

  17  ............................................................................................ البريد االلكتروني 7.2

  18  .................................................................................................أجهزة الهاتف 8.2

  18 .................................................................................................الهاتفخطوط  9.2

  18 .............................................................................................أجهزة الحاسوب 10.2

  19 ..................................................................سبب عدم اقتناء األسر ألجهزة الحاسوب 11.2

  20  ............................................................... في المنازل نترنتاإلبطرق اتصال األسر  12.2

  21 ..................................................................النفقات الشهرية على خدمات االتصاالت 13.2

  22  جداول تفصيلية .3

  23  جداول األفراد

  60  جداول األسر

  85  لمالحق ا. 4

  86  المسح استمارةتعليمات ملء :  1ملحق 

  91  المسح  استمارة: 2ملحق 



ix 
 

אא 
1Kאא Jאאאא 

رقم   الموضوع
 الجدول

رقم 
  الصفحة

ظة سنوات فأآثر حسب استخدام الحاسوب والجنس والمحاف 5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  24  1-1  )توزيع نسبي(

حسب استخدام الحاسوب والجنس والفئات  سنوات فأآثر 5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  25  1-2 )توزيع نسبي(العمرية والبيئة  

حسب المستوى التعليمي والجنس واستخدام  سنوات فأآثر 5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  27  1-3 )توزيع نسبي(الحاسوب والبيئة 

يستخدمون الحاسوب حسب سبب عدم  الذين ال سنوات فأآثر 5وزيع األفراد الذين أعمارهم ت
  28  1-4 )توزيع نسبي(االستخدام والجنس والبيئة 

يستخدمون الحاسوب حسب سبب عدم  الذين ال سنوات فأآثر 5الذين أعمارهم  توزيع األفراد
  29  1-5 )توزيع نسبي(االستخدام والجنس والفئات العمرية 

يستخدمون الحاسوب حسب سبب عدم  الذين ال سنوات فأآثر 5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  30  1-6 )توزيع نسبي(االستخدام والجنس والمستوى التعليمي 

الذين يستخدمون الحاسوب حسب سبب  سنوات فأآثر 5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  31  1-7 )توزيع نسبي(لفئات العمرية شهرًا السابقة والجنس وا 12االستخدام خالل ال 

سنوات فأآثر الذين يستخدمون الحاسوب حسب سبب  5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  32  1-8 )توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والمستوى التعليمي والبيئة  12االستخدام خالل ال 

رنت والجنس والمحافظة حسب استخدام اإلنت سنوات فأآثر 5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  33  1-9 )توزيع نسبي(

حسب استخدام اإلنترنت والجنس والفئات  سنوات فأآثر 5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  34  1-10 )توزيع نسبي(العمرية والبيئة 

سنوات فأآثر حسب استخدام اإلنترنت والجنس والمستوى  5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  35  1-11 )توزيع نسبي(التعليمي  والبيئة 

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت حسب الفئات  5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  36  1-12 )توزيع نسبي(العمرية والجنس ومدة االستخدام 

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت حسب المستوى  5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  37  1-13 )توزيع نسبي(ام التعليمي والجنس ومدة االستخد

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت حسب عدد مرات  5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  38  1-14 )توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والبيئة  12االستخدام خالل ال 

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت حسب عدد مرات  5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  39  1-15 )توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والفئات العمرية  12الستخدام خالل ال ا



x 
 

رقم   الموضوع
 الجدول

رقم 
  الصفحة

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت حسب عدد مرات  5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  40  1-16 )توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والمستوى التعليمي  12االستخدام خالل ال 

التي  األماآنسنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت حسب  5ذين أعمارهم توزيع األفراد ال
  41  1-17 )توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والبيئة  12يستخدمون فيها اإلنترنت خالل ال 

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت في المنزل حسب  5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  42  1-18 .)توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والبيئة  12ال خالل  االستخدامعدد مرات 

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت في المنزل حسب  5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  43  1-19 .)توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والفئات العمرية  12عدد مرات االستخدام خالل ال 

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت للحصول على  5توزيع األفراد الذين أعمارهم 
  44  1-20 ).توزيع نسبي (المعلومات حسب نوع الخدمة والفئات والجنس 

للحصول على  اإلنترنتالذين يستخدمون  سنوات فأآثر 5 أعمارهماألفراد الذين  نسبة
  45  1-21  المعلومات حسب نوع الخدمة والمستوى التعليمي والجنس

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت للحصول على  5 أعمارهمفراد الذين األ نسبة
  46  1-22 .خدمات االتصال حسب نوع الخدمة والفئات العمرية والجنس

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت للحصول على  5األفراد الذين اعمارهم  نسبة
  47  1-23 .جنسخدمات االتصال حسب نوع الخدمة والمستوى التعليمي وال

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت للحصول على  5األفراد الذين اعمارهم  نسبة
  48  1-24 .حسب نوع الخدمة والفئات العمرية والجنس خدمات تعليمية

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت للحصول على  5األفراد الذين اعمارهم  نسبة
  49  1-25 .والمستوى التعليمي والجنس خدمات تعليمية حسب نوع الخدمة

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت للحصول على  5األفراد الذين اعمارهم  نسبة
  50  1-26 .التجارة االلكترونية حسب نوع الخدمة والفئات العمرية والجنس إلغراضخدمات 

ت للحصول على سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترن 5 أعمارهماألفراد الذين  نسبة
  51  1-27 .التجارة االلكترونية حسب نوع الخدمة والمستوى التعليمي والجنس إلغراضخدمات 

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت للحصول على  5 أعمارهماألفراد الذين  نسبة
  52  1-28 .حسب نوع الخدمة والفئات العمرية والجنس الحكومية خدمات من المؤسسات

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت للحصول على  5 أعمارهمراد الذين األف نسبة
  53  1-29 .خدمات من المؤسسات الحكومية حسب نوع الخدمة والمستوى التعليمي والجنس



xi 
 

رقم   الموضوع
 الجدول

رقم 
  الصفحة

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت للحصول على  5 أعمارهماألفراد الذين  نسبة
  54  1-30 .فئات العمرية والجنسالخدمات الترفيهية حسب نوع الخدمة وال

سنوات فأآثر الذين يستخدمون اإلنترنت للحصول على  5 أعمارهماألفراد الذين  نسبة
  55  1-31 .الخدمات الترفيهية حسب نوع الخدمة والمستوى التعليمي والجنس

الكتروني ويستخدمون اإلنترنت  لديهم بريد سنوات فأآثر 5 أعمارهماألفراد الذين  توزيع
  56  1-32 )توزيع نسبي(سب المحافظة والجنس ح

حسب امتالك البريد االلكتروني ويستخدمون  سنوات فأآثر 5 أعمارهمتوزيع األفراد الذين 
  57  1-33 .)توزيع نسبي(اإلنترنت حسب الفئات العمرية والجنس والبيئة 

ني ويستخدمون حسب امتالك البريد االلكتروفأآثر سنوات  5 أعمارهمتوزيع األفراد الذين 
  58  1-34 ).توزيع نسبي(الجنس و  البيئةحسب المستوى التعليمي  اإلنترنت

الذين يمتلكون البريد االلكتروني ويستخدمون  سنوات فأآثر 5 أعمارهمتوزيع األفراد الذين 
  59  1-35 .)توزيع نسبي(مرة والجنس والبيئة  آلخر استخدامهاإلنترنت حسب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



xii 
 

2Kא Jאאאא 

رقم   الموضوع
 الجدول

رقم 
 الصفحة

توزيع (والمحافظة .....) موبايل، تلفزيون،, هاتف ثابت(توزيع األسر حسب توفر األجهزة 
  61  2-1 ).نسبي

زيع تو(والبيئة .....) موبايل، تلفزيون،, هاتف ثابت(توزيع األسر حسب توفر األجهزة 
  63  2-2 ).نسبي

  64  2-3 ).توزيع نسبي(توزيع األسر حسب عدد خطوط الهاتف الثابت والمحافظة والبيئة 

  65  2-4 ).توزيع نسبي(توزيع األسر حسب عدد خطوط الهاتف المحمول والمحافظة والبيئة 

  66  2-5  متوسط عدد خطوط الهاتف المحمول لألسرة

  67  2-6  ألسرةوعدد أجهزة الموبايل ل فراداألعدد 

توزيع (والمحافظة .....) موبايل، تلفزيون،, هاتف ثابت(توزيع األسر حسب عدد األجهزة 
  68  2-7 ).نسبي

توزيع (والبيئة .....) موبايل، تلفزيون،, هاتف ثابت(توزيع األسر حسب عدد األجهزة 
  71  2-8 ).نسبي

  73  2-9 .والمحافظةالتي تمتلك الهاتف المحمول حسب جهة االشتراك  نسبة األسر

  73  2-10 .التي تمتلك الهاتف المحمول حسب جهة االشتراك والبيئة نسبة األسر

  74  2-11 .التي تمتلك الهاتف المحمول حسب نوع االشتراك والمحافظة نسبة األسر

  74  2-12 .التي تمتلك الهاتف المحمول حسب نوع االشتراك والبيئة نسبة األسر

  75  2-13 ).توزيع نسبي(األجهزة المتوفرة لديها والمحافظة  توزيع األسر حسب نوع

  75  2-14 ).توزيع نسبي(ألجهزة المتوفرة لديها والبيئة اتوزيع األسر حسب نوع 

  76  2-15 ).توزيع نسبي(توزيع األسر حسب نوع وعدد األجهزة المتوفرة والمحافظة 

  77  2-16 ).توزيع نسبي(توزيع األسر حسب نوع وعدد األجهزة المتوفرة والبيئة 



xiii 
 

رقم   الموضوع
 الجدول

رقم 
 الصفحة

  78  2-17 ).توزيع نسبي(توزيع األسر حسب نوع األجهزة وعدد المستخدمين والمحافظة 

  79  2-18 ).توزيع نسبي(توزيع األسر حسب نوع األجهزة وعدد المستخدمين والبيئة 

او محمول في المنزل حسب السبب ) مكتبي(التي ال تمتلك حاسوب شخصي  نسبة األسر
  80  2-19 .ةوالمحافظ

او محمول في المنزل حسب السبب ) مكتبي(التي ال تمتلك حاسوب شخصي  سراألنسبة 
  80  2-20 .والبيئة

توزيع األسر حسب طرق االتصال المستخدمة داخل المنزل للحصول على خدمة اإلنترنت 
  81  2-21 ).توزيع نسبي(والمحافظة 

منزل للحصول على خدمة اإلنترنت توزيع األسر حسب طرق االتصال المستخدمة داخل ال
  81  2-22 ).توزيع نسبي(والبيئة 

  82  2-23 .والمحافظة االستعمالنسبة األسر التي ال تستعمل اإلنترنت في المنزل حسب سبب عدم 

  82  2-24 .والبيئة االستعمالنسبة األسر التي ال تستعمل اإلنترنت في المنزل حسب سبب عدم 

  83  2-25 ).الف دينار شهريآ( خدمات االتصاالت حسب المحافظة والبيئة متوسط انفاق األسرة  على

شهرًا  12نسبة األسر حسب المشاآل التي تعانيها األسرة عند استخدام األنترنت خالل ال 
  84  2-26 األخيرة

  

 
 



1 
 

1. 



2 
 

0B 
1.1 

אאאLאאאא
א2008אאF8460E

אאאאא
אאאF،

א،KE 
 

אאאאאאאאאאא
אאאאאאא

אאF17 J21L6L2008E،
אF12 J30L9L2008EKאא

F15Eאאאאאא،
אאאFORACLEEאאא

FSPSS- Ver.12EאאאאאK  

  

  

2.1אא   
 א   א אאא א אאא

אאא אאאאא אא
אאא؛ 
1K אאאאאאאK 
2K אאאFא–אEאאאK 
3K אאאאK 
4K    אאא   א Fא،

א،אEK 
5K אאאאאאK 
6K   א א א  F ، ،

אאאא،EK 
 
 



3 
 

3.1א 
אאאאאא

אאאאאאאאאא
אאאאאאKאאאא

אאאאאאאאא
אאKאאאאאאאאא

אאאאאא
אאKאאאא
אאאאאאאאא

אאא،אאאא،אאאא
אאאאאאאאאאK 

  

4.1א    
אאאאא

אאא2008אאאאא
2003אא2005אאא

אאאאאאאKא
אאאאאא

אאאאאאאאא
אאK 

אאאאאאא
אאא،אאאא

5אאאאאאאאא
אאאK 

אאאאF5EאאאKאא
F16EF74E،אאאאא

אאK  
  
  



4 
 

5.1א   
،אאאאאא

אאאאאאאאא
אאא

אKאאאא
אF5Eאאאאאאא

Kאאאאאאאא
אאאאאאא

אאK  

  
 

6.1אאא 
אאאאF8E،F10EאאאF109E
אאאא

אאאאאא
אאאFEK 

 
אאאא1L123L12אאאאא

אאאא10L12L2008אאאאא2008K 
 
 

7.1אא 
אאאאאאאא

אאאאא14 J20L12Kאאאא
א24L12אאא،

אאאאאאאאא،א
אאאאאאאK  
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8.1א 
אאאאאא

F18EאאאF54E
F10EאאF846Eא

אF8460EKאF99.8E٪F8446E
F8460Eאא؛ 

 

*אאאאאא 
  

 البيئة

 عدد العناقيد عدد األسر احملافظة

اموع  حضر ريف
أطراف

 حضر
مرآز اموع  حضر ريف

أطراف
 حضر
مرآز

 نينوى 18 18 18 54 180 180 180 540

 آرآوك 18 18 18 54 180 180 180 540

 دياىل 18 18 18 54 180 180 180 540

 االنبار 18 18 18 54 180 180 180 540

 بغداد 54 18 18 90 540 180 180 900

 بابل 18 18 18 54 180 180 180 540

 آربالء 18 18 18 54 180 180 180 540

 واسط 18 18 18 54 180 180 180 540

 صالح الدين 18 18 18 54 180 180 180 540

 النجف 18 18 18 54 180 180 180 540

 القادسية 18 18 18 54 180 180 180 540

 املثىن 18 18 18 54 180 180 180 540

 ذي قار 18 18 18 54 180 180 180 540

 ميسان 18 18 18 54 180 180 180 540

 البصرة 18 18 18 54 180 180 180 540

 اموع 306 270 270 846 3060 2700 2700 8460

• אFאאE   
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1K אא 
؛אא  א א  א  F E א א 

אאאאאאאאא
 א א אאK  א א  (A)

 א  א  א  אא    א א  
אKאא(B)אאאאאK

אאKאאא
אאאאK 

 

א؛אאאאאאאאא 
אאאאF32EאK 

 

אאאאא؛אאאאאאאאK 

  

10.1אא 
؛אא 

K  אאאWאאאא
אK       

K  אאWאאאאאאא
אK      

K  א Wא אא אאא א
אאFEאK 

K  אWאF20Eאא
אאאאKאא

אאא א(EXCEL) 
אאאאאFSPSSEאאאאK 

 

11.1א    
• א א  א א  א   18–19 L11 L2008

אאאאאאK 
• אאאאאאא23L11K 
• אאאא24L12אא

Kא 



7 
 

12.1 
 א Finformation SocietyE ؛  א א  א א

א  F א  Eאא   א Kא א   
אאאאאאאא

אאאאאאK 
 

אFInternational networkE؛  אא
   א       א א   א  

K 
 

א אFElectronic mail–E-mailE ؛      
Kאאא 

 

FDial-upE؛אאאאאאא
אאK 

 

 Digital Subscriber lineFDSLE אאאא؛
אאאK 

 

א אFBroad bandE ؛   א   א א  
Kbit/S250אK 

 

א אFWireless CommunicationE؛א   א  
אאאאאK 

 

א אFPocket PCE PPC  ؛  א   א  א  
אאאאאאאא

،אאאאאKאאאא
אאK 

 

א א אPDA Personal Digital Assistant ؛   
      א א א א  א  Fhand heldE

 א   א א  א   א ،
Fweb pagesEאאאאא،אאא،

   א   אא א  א   
אאK 
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2Kאא

אא 
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אאאא 
1.2אאאאF5Eא 

אא2008אאאא
F5Eא13.7٪אאא17.7٪

9.5٪אאאאF86.3٪EKGאאF1 J1KE 
 
 
 

  

  

  

                                                        

  

  )1(شكل رقم 
سنوات فأكثر والذين يستخدمون الحاسوب حسب الجنس لسنة ) 5(النسبة المئوية لألفراد الذين أعمارهم 

2008 

אאאאאא،א
19.6٪15.0٪Kאאא4.9٪אK

אאאאאאKא
אאאאאאאאאאאאא

אאאKGאאF1 J1E 
 

 
  )2(شكل رقم 

حسب المحافظة  سنوات فأكثر والذين يستخدمون الحاسوب) 5( أعمارهمالنسبة المئوية لألفراد الذين 
  2008لسنة 

% 

 إناث ذآور
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  א א F20 J24 E  א  א אא 22.4 ٪  א
אאאF15 J19E19.6٪אאאא

אF60EK  

אאאאא 18.0٪אאא
 5.3  ٪    א   א א א א 

אFאאאאא2007EGאאF1 J2EK 

  
  )3(شكل رقم 
  2008سنوات فأآثر حسب البيئة لسنة ) 5( أعمارهمالنسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون الحاسوب ممن 
  

אאאאא69.1א٪
א48.4٪אא3.3٪K

GאאF1 J3EK 
  

  
  )4(شكل رقم 

سنوات فأكثر حسب المستوى ) 5( أعمارهمالنسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون الحاسوب ممن 
  2008 مي لسنةيلتعلا

  

% 
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2.2אאא 
אאF5Eאאא86.3٪

אאאאא79.1٪
12.1א٪אא5.7٪אאאא

אאאאאאGאאF1 J4EK 
 

  
  )5(شكل رقم   

  2008ال يستخدمون الحاسوب حسب السبب لسنة  الذينسنوات فأآثر )  5( بعمر النسبة المئوية لألفراد     
  
  

3.2אאאא 
א56.1٪אאאF5Eאא12

אא28.4٪אאאאא
15.5٪אאKGאאF1 J7KE 

  
  )6(شكل رقم 

  2008 لسنة ستخداميستخدمون الحاسوب حسب الغرض من االالذين سنوات فأآثر ) 5(بعمر النسبة المئوية لألفراد  

% 



12 
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  )1( خارطة رقم
 2008الجنس والمحافظة لسنة حسب الحاسوب يستخدمون  الذينفأآثر  سنوات) 5(بعمر النسبة المئوية لألفراد 

  
  
  
  
  
  

دهوك  

أربيل

ليمانية نينوىالس

األنبار

صالح الدين

آرآوك     

ديالى     

بغداد  
آربالء   

النجف

المثنى    

ية القادس
بابل    واسط   

ذي قار 

ميسان

البصرة 

غير مشمولة بالمسح  

تخدمو الحاسوب مس

4.9

5.0 - 9.6

9.7 - 12.4

12.5 - 15.0

15.1 - 19.6

12

ذآور    

اناث  

א א
א ،  א 
 ،     

אK 
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4.2אאא 
אאאאאF5Eא5.9٪،

א8.5٪א3.1٪אאאאא94.1٪KGאא
F1 J9E 

  
  ) 7(شكل رقم 

  2008لسنة  اإلنترنت استخدامحسب  فأآثرسنوات ) 5(بعمر النسبة المئوية لألفراد 
 
  

אאאאא،אא
א7.9٪א7.2٪אא1.7٪K 

 

 
                                                                                                   )8(كل رقم ش

  2008لسنة  حسب المحافظة اإلنترنتيستخدمون ن الذيسنوات فأآثر ) 5(بعمر  لألفرادالنسبة المئوية 

% 

% 
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אאא،אאF20 J24Eא

11.1٪אF25 J29E9.5٪Kא،אאא
אא7.6٪2.4٪אKאאאא

אא45.1٪
25.9א٪Kאאאאאא
،א،،،א

אאK 
  

5.2אאא 
 א א א  F5 E    אא 12א א

א48.5F٪  א א E F א  
א  E41.0٪،א Fא אEF7.2 E٪   אאא 

אF2.6E٪KGאאF1 J14E 
  

  
  

  ) 9( شكل رقم 
  2008لسنة  ستخدامسنوات فأآثر حسب عدد مرات اال) 5(هم بعمر ممن  اإلنترنتالنسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون  

  
  
  
  
  
 
 

% 
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6K2אאא 
אאא،אאאאF5Eא

אא41.5٪F JאEאאאF
אE11.4٪KGאאF1 J12E 

 

 
  ) 10( شكل رقم 

  2008لسنة  ستخداماالحسب مدة  اإلنترنت نومستخدي الذينسنوات فأآثر ) 5(بعمر النسبة المئوية لألفراد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

% 
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  )2( خارطة رقم
 2008والمحافظة لسنة حسب الجنس رنت االنتالذين يستخدمون فأآثر  سنوات) 5(بعمر النسبة المئوية لألفراد 

 

دهوك 

أربيل

ليمانية الس

نينوى

األنبار

صالح الدين

آرآوك  

ديالى     

بغداد  

آربالء   بابل   واسط  

ية القادس

النجف

المثنى   

ذي قار 

ميسان 

مستخدمو االنترنت البصرة 

1.7

1.8 - 4.3

4.4 - 5.3

5.4 - 6.6

6.7 - 7.9

غير مشمولة بالمسح

ذآور
اناث    

5.8

א     א 
א   ،א  

א  K     א
אK 
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7.2אא  

א67.4٪אאF5Eאא
אאKאאאאא

א32.6٪KGKאאF1 J32E 
 

 
  ) 11( شكل رقم 

 2008 لسنة الكتروني بريد ولديهم عنوان اإلنترنتيستخدمون الذين سنوات فأآثر )  5( بعمر النسبة المئوية لألفراد 
 

 
אאאאאFאאE39.0٪א

אFאE23.5٪KGאאF1 J35E 
  

 

 
 ) 12(  شكل رقم  

  2008لسنة  ستخدامسنوات فأآثر الذين يمتلكون البريد االلكتروني حسب مدة اال)  5(بعمر النسبة المئوية لألفراد 
  

% 
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אאא 
8.2א 

אאאF17.0E٪אא
א23.6٪2.9٪אKאאאאא

F94.3E٪אאאF96.2E٪F90.1E٪אKGאF2 J1E 
 

  

  
  )13( كل رقم ش

  2008لنسبة المئوية لألسر حسب امتالك أجهزة الهاتف المحمول والثابت لكل من الحضر والريف لسنة ا
  

  
  

9.2א 
  א א אא א 0K17٪ א א 

0.1א٪אאאאא24.8٪א
א36.0٪א33.5٪K 

  
10.2א 

אאא18.1٪א
Kאא0.1٪אאאא

אא،אאא23.3٪
7.1א٪אא،אאא26.0٪

א23.6٪אאאאאאא4K9٪K 

% 

 الهاتف المحمول                         الهاتف الثابت
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  )14(شكل رقم 

  .2008ف لسنة النسبة المئوية لألسر التي يتوفر لديها أجهزة الحاسوب حسب الحضر والري
  
  
  

11.2אאא 
אאאאאא

60.4٪אאאא55.6٪Kאאא35.1٪
1.6٪Kאאאא

אאאאאKGאF2 J19E 

  
  ) 15( شكل رقم 

  2008توفر لديها حاسوب شخصي أو محمول لسنة يالنسبة المئوية لألسر التي ال 
  
  
  

 الحاسوب الشخصي أو المحمول
 
 الحاسوب الكفي

% 
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אאא،אאאאא
53.9٪74.3٪א،אאא54.8٪א
57.3٪אKאאא32.3٪א41.1٪

אKGאF2 J20E 

  
 

12.2אאא 
 

אF6.1E٪אאאא
FwirelessEF1.8E٪אאאאא

אKGאF2 J21E 
 

  
  )16(شكل رقم 

       2008في المنزل سنة  اإلنترنتالنسبة المئوية لألسر حسب طرق االتصال للحصول على خدمة 
  
  

אאאאאאא
אאK 

  

 
 

% 
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13.2אאא 
• אאאאא

אאאF41EF31EK 
• אאאאF25EאF14E

אאאF37E
F27EKGאF2 J25E 

 

 
 

  )17(شكل رقم 

 2008حسب الحضر والريف لسنة ) الف دينار(مصايف االسرة على خدمات االتصال المدفوعة شهريا 

% 
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 )زيع نسبيتو(سنوات فأكثر حسب إستخدام الحاسوب والجنس والمحافظة  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  1-1جدول 

Table 1‐1:Distribution of persons aged 5+ years by use of computer,sex & governorate (percentage distribution) 

 المحافظة

male                       ذكور female                           إناث   Total                          مجموع  

Governorate 
مجموع ال يستخدميستخدممجموعال يستخدم يستخدممجموعال يستخدميستخدم

Uses 
Doesn't 
use 

Total Uses 
Doesn't 
use 

Total Uses 
Doesn't 
use 

Total 

Nineveh 19.9 80.1 100.0 9.9 90.1 100.0 15.0 85.0 100.0 نينوى
Kirkuk 18.2 81.8 100.0 8.0 92.0 100.0 13.0 87.0 100.0 كركوك
Diala 16.2 83.8 100.0 8.4 91.6 100.0 12.4 87.6 100.0 ديالى
Al‐Anbar 15.4 84.6 100.0 5.4 94.6 100.0 10.6 89.4 100.0 األنبار

Baghdad 23.0 77.0 100.0 16.1 83.9 100.0 19.6 80.4 100.0 بغداد

Babil 13.2 86.8 100.0 7.4 92.6 100.0 10.4 89.6 100.0 بابل

Kerbela 15.3 84.7 100.0 8.2 91.8 100.0 11.8 88.2 100.0 كربالء

Wasit 13.9 86.1 100.0 4.7 95.3 100.0 9.5 90.5 100.0 واسط

Salah AL‐Deen 20.0 80.0 100.0 7.6 92.4 100.0 14.2 85.8 100.0 صالح الدين

Al‐Najaf 14.7 85.3 100.0 6.0 94.0 100.0 10.5 89.5 100.0 النجف

Al‐Qadisiya 11.5 88.5 100.0 5.5 94.5 100.0 8.5 91.5 100.0 القادسية

Al‐Muthanna 7.0 93.0 100.0 2.9 97.1 100.0 4.9 95.1 100.0 المثنى

Thi‐Qar 12.1 87.9 100.0 5.5 94.5 100.0 8.9 91.1 100.0 ذي قار

Missan 14.5 85.5 100.0 4.3 95.7 100.0 9.6 90.4 100.0 ميسان

Basrah 16.9 83.1 100.0 6.2 93.8 100.0 11.7 88.3 100.0 البصرة

Total 17.7 82.3 100.0 9.5 90.5 100.0 13.7 86.3 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(سنوات فأكثر حسب إستخدام الحاسوب والجنس والفئات العمرية والبيئة  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  2-1جدول 
Table 1‐2 :Distribution of persons aged 5+ years by use of computer,sex,age groups,enviropnment (percentage distribution) 

 الفئات العمرية والبيئة

Male                       ذكور Female                           إناث   Total                          مجموع  
Age groups & 
environment 

 مجموعال يستخدميستخدممجموعال يستخدم يستخدممجموعال يستخدميستخدم

Uses 
Doesn't 
use 

Total Uses 
Doesn't 
use 

Total Uses 
Doesn't 
use 

Total 

 Urban    حضر
9‐56.993.1100.06.4 93.6100.06.793.3100.0 5‐9

14‐1017.182.9100.014.4 85.6100.015.784.3100.0 10‐14
15  - 19 32.0 68.0 100.0 19.9 80.1 100.0 26.3 73.7 100.0 15‐19 
20  - 24 32.4 67.6 100.0 23.8 76.2 100.0 28.2 71.8 100.0 20‐24 
25  - 29 31.9 68.1 100.0 15.9 84.1 100.0 24.4 75.6 100.0 25‐29 
30  - 34 27.9 72.1 100.0 14.0 86.0 100.0 21.3 78.7 100.0 30‐34 
35  - 39 26.8 73.2 100.0 12.1 87.9 100.0 19.1 80.9 100.0 35‐39 
40  - 44 26.3 73.7 100.0 10.7 89.3 100.0 18.2 81.8 100.0 40‐44 
45  - 49 27.4 72.6 100.0 10.6 89.4 100.0 18.6 81.4 100.0 45‐49 
50  -54   17.8 82.2 100.0 5.1 94.9 100.0 11.1 88.9 100.0 50‐54 
55- 59 10.0 90.0 100.0 2.6 97.4 100.0 6.4 93.6 100.0 55‐59 
60  - 64 7.5 92.5 100.0 2.9 97.1 100.0 5.3 94.7 100.0 60‐64 
 or more 4.3 95.7 100.0 1.4 98.6 100.0 2.9 97.1 100.0 65 فأكثر 65

22.677.4100.013.2 86.8100.018.082.0100.0Totalاإلجمالي
Rural    ريف
9‐51.198.9100.01.2 98.8100.01.198.9100.0 5‐9

14‐104.395.7100.03.0 97.0100.03.796.3100.0 10‐14
15  - 19 9.5 90.5 100.0 4.2 95.8 100.0 7.1 92.9 100.0 15‐19 
20  - 24 15.8 84.2 100.0 3.1 96.9 100.0 10.1 89.9 100.0 20‐24 
25  - 29 12.8 87.2 100.0 1.8 98.2 100.0 7.2 92.8 100.0 25‐29 
30  - 34 14.0 86.0 100.0 1.4 98.6 100.0 7.6 92.4 100.0 30‐34 
35  - 39 12.4 87.6 100.0 2.7 97.3 100.0 7.3 92.7 100.0 35‐39 
40  - 44 13.4 86.6 100.0 1.2 98.8 100.0 7.5 92.5 100.0 40‐44 
45  - 49 10.2 89.8 100.0 1.6 98.4 100.0 5.6 94.4 100.0 45‐49 
50  -54   6.2 93.8 100.0 0.7 99.3 100.0 3.4 96.6 100.0 50‐54 
55- 59 3.7 96.3 100.0 0.3 99.7 100.0 2.1 97.9 100.0 55‐59 
60  - 64 1.6 98.4 100.0 0.0 100.0 100.0 0.8 99.2 100.0 60‐64 
 or more 0.3 99.7 100.0 0.9 99.1 100.0 0.6 99.4 100.0 65 فأكثر 65

8.391.7100.02.2 97.8100.05.394.7100.0Totalاإلجمالي
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 )نسبيتوزيع (سنوات فأكثر حسب إستخدام الحاسوب والجنس والبيئة  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  2- 1جدول/ تابع 

cont. \ Table1‐2 :Distribution of persons aged 5+ years by use of computer,sex,age groups,enviropnment (percentage distribution) 

 الفئات العمرية والبيئة

Male                       ذكور Female                           إناث   Total                          مجموع  
Age groups & 
environment 

 مجموع ال يستخدم يستخدم مجموع ال يستخدم يستخدم مجموع ال يستخدم يستخدم

Uses 
Doesn't 
use 

Total Uses 
Doesn't 
use 

Total Uses 
Doesn't 
use 

Total 

 Grand totalالمجموع الكلي
 9‐5 4.7 95.3 100.0 4.3 95.7 100.0 4.5 95.5 100.0  5‐9 

 14‐10 12.1 87.9 100.0 10.4 89.6 100.0 11.3 88.7 100.0  10‐14 
15  - 19 24.1 75.9 100.0 14.5 85.5 100.0 19.6 80.4 100.0 15‐19 
20  - 24 26.8 73.2 100.0 17.6 82.4 100.0 22.4 77.6 100.0 20‐24 
25  - 29 26.2 73.8 100.0 11.3 88.7 100.0 19.1 80.9 100.0 25‐29 
30  - 34 23.4 76.6 100.0 9.6 90.4 100.0 16.6 83.4 100.0 30‐34 
35  - 39 21.9 78.1 100.0 8.9 91.1 100.0 15.1 84.9 100.0 35‐39 
40  - 44 22.0 78.0 100.0 7.8 92.2 100.0 14.8 85.2 100.0 40‐44 
45  - 49 22.5 77.5 100.0 7.9 92.1 100.0 14.9 85.1 100.0 45‐49 
54-50 14.1 85.9 100.0 3.7 96.3 100.0 8.7 91.3 100.0 50‐54 
55- 59 8.1 91.9 100.0 1.9 98.1 100.0 5.1 94.9 100.0 55‐59 
60  - 64 5.6 94.4 100.0 1.9 98.1 100.0 3.8 96.2 100.0 60‐64 
 or more 3.0 97.0 100.0 1.2 98.8 100.0 2.2 97.8 100.0 65 فاكثر 65
 Total 17.7 82.3 100.0 9.5 90.5 100.0 13.7 86.3 100.0 مالياإلج
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 )توزيع نسبي(سنوات فأكثر حسب المستوى التعليمي والجنس و إستخدام الحاسوب والبيئة  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  3-1جدول 

Table 1‐3:Distribution of persons aged 5+ years by educational level,sex,use of computer,enviropnment (percentage distribution) 

 المستوى التعليمي والجنس
Urban                    حضر   Rural                   ريف  Total                 مجموع   

Educational level & sex   مجموعال يستخدمميستخدمجموعال يستخدم يستخدممجموعال يستخدميستخدم
UsesDoesn't useTotalUsesDoesn't useTotalUsesDoesn't useTotal 

 Male                   ذكور
 Without degree 6.7 93.3 100.0 1.3 98.7 100.0 4.5 95.5 100.0 بدون شهادة

 Less than secondary 19.3 80.7 100.0 5.5 94.5 100.0 14.5 85.5 100.0 أقل من اإلعدادية
 Secondary 44.2 55.8 100.0 34.9 65.1 100.0 42.0 58.0 100.0 إعدادية
 Diploma 53.8 46.2 100.0 51.0 49.0 100.0 53.1 46.9 100.0 دبلوم

 Bachelor and above 72.1 27.9 100.0 67.6 32.4 100.0 71.4 28.6 100.0 بكالوريوس فأعلى
 Other 100.0........ 0.0...... أخرى

 Total 22.6 77.4 100.0 8.3 91.7 100.0 17.7 82.3 100.0 اإلجمالي
 Female            إناث

 Without degree 3.6 96.4 100.0 0.6 99.4 100.0 2.4 97.6 100.0 بدون شهادة
 Less than secondary 11.6 88.4 100.0 3.0 97.0 100.0 9.0 91.0 100.0 أقل من اإلعدادية

 Secondary 43.0 57.0 100.0 17.6 82.4 100.0 40.5 59.5 100.0 إعدادية
 Diploma 41.7 58.3 100.0 24.6 75.4 100.0 39.9 60.1 100.0 دبلوم

 Bachelor and above 64.7 35.3 100.0 63.9 36.1 100.0 64.6 35.4 100.0 بكالوريوس فأعلى
 Other 100.0 .. .. .. .. 0.0 .. .. .. أخرى

 Total 13.2 86.8 100.0 2.2 97.8 100.0 9.5 90.5 100.0 اإلجمالي
 Grand total           المجموع الكلي
 Without degree 5.0 95.0 100.0 0.9 99.1 100.0 3.3 96.7 100.0 بدون شهادة

 Less than secondary 15.7 84.3 100.0 4.5 95.5 100.0 12.0 88.0 100.0 أقل من اإلعدادية
 Secondary 43.8 56.2 100.0 31.4 68.6 100.0 41.5 58.5 100.0 إعدادية
 Diploma 49.0 51.0 100.0 45.7 54.3 100.0 48.4 51.6 100.0 دبلوم

 Bachelor and above 69.4 30.6 100.0 67.0 33.0 100.0 69.1 30.9 100.0 بكالوريوس فأعلى
 Other 100.0 .. .. .. .. 0.0 .. .. .. أخرى

 Total 18.0 82.0 100.0 5.3 94.7 100.0 13.7 86.3 100.0 اإلجمالي
عدد المشاهدات غير كافي * (..):   
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 )نسبيتوزيع (سنوات فأكثر الذين ال يستخدمون الحاسوب حسب سبب عدم اإلستخدام والجنس والبيئة  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  4-1جدول 

Table 1‐4: Distribution of pearsons aged 5+ years not using computer by reason for not using,sex,environment (percentage 
distribution) 

سبب عدم إستخدام 
 الحاسوب

Urban                    حضر   Rural                   ريف  Total               اإلجمالي   
Reason for not 
using computer 

 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

male female Total male female Total male female Total 

 76.4 77.8 77.1 80.7 84.3 82.5 78.0 80.2 79.1 عدم المعرفة بإستخدامه
Being unable how to 
use 

 Non‐availability of pc  13.3 11.7 12.5 12.5 10.5 11.5 13.0 11.2 12.1 عدم توفر الحاسوب

 Growling time  1.6 2.2 1.9 0.7 0.4 0.5 1.2 1.5 1.4 هدر الوقت

 Damage health  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ضرر بالصحة

 Height prices  7.1 6.3 6.7 5.2 3.2 4.2 6.4 5.1 5.7 إرتفاع السعر

 Other  1.5 1.9 1.7 0.8 1.5 1.2 1.2 1.8 1.5 خرىأ

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 )زيع نسبيتو(سنوات فأكثر الذين ال يستخدمون الحاسوب حسب سبب عدم اإلستخدام والجنس والفئات العمرية  5توزيع األفراد الذين أعمارهم : 5-1جدول 
Table 1‐5 : Distribution of pearsons aged 5+ years not using computer by reason for not using,sex,age groups(percentage distribution) 

سبب عدم إستخدام 
 الحاسوب والجنس

 Age groups Reason for not using                           الفئات العمرية                                                                 
computer & sex   9‐5 

14‐
10 

15- 
19 

20- 
24 

25- 29
34-
30 

35- 
39 

44-
40 

49-
45 

54-
50 

55- 
59 

64-
60 

65 
فاكثر

اإلجمالي

 Male                             ذكور

 Being unable how to use  81.3 78.1 74.5 75.9 75.5 75.6 78.7 78.0 78.7 82.2 81.1 82.5 79.9 78.0 عدم المعرفة بإستخدامه

 Non‐availability of pc  13.7 14.6 16.3 14.6 15.2 13.6 11.0 10.7 10.4 7.0 7.6 5.3 6.9 13.0 عدم توفر الحاسوب

 Growling time  0.4 0.6 1.1 1.3 1.5 1.3 0.8 1.4 1.4 3.3 3.2 3.2 2.3 1.2 هدر الوقت

 Damage health  0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 ضرر بالصحة

 Height prices  4.3 6.4 7.3 7.1 6.7 8.0 8.1 7.7 8.0 6.0 5.0 5.6 2.9 6.4 إرتفاع السعر
 Other  0.3 0.3 0.7 1.1 0.9 1.3 1.4 2.1 1.5 1.5 2.5 3.3 7.4 1.2 أخرى
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 Female                             إناث

 Being unable how to use  81.1 78.0 78.0 79.0 78.9 78.2 81.6 83.6 85.5 81.9 82.9 85.6 79.4 80.2 عدم المعرفة بإستخدامه

 Non‐availability of pc  13.6 14.4 14.2 11.9 11.8 10.8 8.5 8.9 6.4 7.5 5.2 4.4 7.0 11.2 اسوبعدم توفر الح

 Growling time  0.3 0.5 0.6 1.7 1.4 3.2 2.1 1.9 2.9 3.9 2.3 2.0 2.7 1.5 هدر الوقت
 Damage health  0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.5 0.1 ضرر بالصحة
 Height prices  4.3 6.5 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 3.1 3.1 2.7 4.3 2.9 1.6 5.1 إرتفاع السعر

 Other  0.6 0.5 1.1 1.3 1.7 1.5 1.6 2.6 2.0 3.8 4.7 5.1 8.8 1.8 أخرى
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 Grand total                             جموع الكليالم

 Being unable how to use  81.2 78.1 76.2 77.5 77.3 77.0 80.4 81.1 82.6 82.0 82.0 84.0 79.7 79.1 عدم المعرفة بإستخدامه

 Non‐availability of pc  13.6 14.5 15.3 13.2 13.4 12.1 9.6 9.7 8.1 7.3 6.4 4.8 7.0 12.1 عدم توفر الحاسوب

 Growling time  0.3 0.6 0.8 1.5 1.4 2.3 1.5 1.7 2.2 3.6 2.8 2.6 2.5 1.4 هدر الوقت

 Damage health  0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 ضرر بالصحة
 Height prices  4.3 6.5 6.7 6.6 6.4 7.1 7.0 5.2 5.2 4.2 4.6 4.2 2.3 5.7 إرتفاع السعر

 Other  0.4 0.4 0.9 1.2 1.3 1.4 1.5 2.3 1.8 2.7 3.6 4.2 8.1 1.5 أخرى
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 )توزيع نسبي(حسب سبب عدم األستخدام والجنس والمستوى التعليمي   سنوات فأكثر الذين ال يستخدمون الحاسوب 5توزيع األفراد الذين أعمارهم : 6-1جدول 

Table  1‐6 : Distribution of pearsons aged 5+ years not using computer by reason for not using,sex & educational level  (percentage distribution) 

سبب عدم إستخدام الحاسوب 
 والجنس

 Educational levelي                      المستوى التعليم
Reason for not using computer & 
sex 

Totalأخرىبكالوريوس فأعلىدبلومإعداديةأقل من اإلعداديةبدون شهادة
Without 
degree 

Less than 
secondary 

Secondary Diploma 
Bachelor and 

above 
Other اإلجمالي 

 male               ذكور

 Being unable how to use  78.0 .. 81.9 76.9 72.1 62.5 53.6 عدم المعرفة بإستخدامه

 Non‐availability of pc  11.0 13.9 16.2 18.4 23.1 0.0 13.0 عدم توفر الحاسوب

 Growling time  1.2 .. 0.6 1.4 2.2 4.1 4.4 هدر الوقت

 Damage health  0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.0 0.1 ضرر بالصحة

 Height prices  6.4 .. 4.7 7.1 8.6 13.7 14.3 إرتفاع السعر

 Other  1.8 0.6 0.8 1.2 3.9 0.0 1.2 أخرى

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع
 Female               إناث

 Being unable how to use  80.2 .. 83.1 78.6 66.2 63.0 55.9 عدم المعرفة بإستخدامه
 Non‐availability of pc  9.4 13.0 17.1 19.3 19.1 0.0 11.2 عدم توفر الحاسوب

 Growling time  0.8 2.0 4.5 5.9 6.7 0.0 1.5 هدر الوقت
 Damage health  0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 ضرر بالصحة
 Height prices  5.1.. 4.2 5.7 10.6 9.6 13.3 إرتفاع السعر

 Other  2.5 0.6 1.2 2.1 5.0 0.0 1.8 أخرى
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

 Total              المجموع الكلي
 Being unable how to use  79.1 .. 82.5 77.6 69.9 62.7 54.5 عدم المعرفة بإستخدامه

Non‐availability of pc  10.1 13.5 16.5 18.8 21.6 0.0 12.1عدم توفر الحاسوب
 Growling time  1.4.. 0.7 1.7 3.1 4.8 5.3 هدر الوقت

 Damage health  0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.0 0.1 ضرر بالصحة

 Height prices  5.7 .. 4.4 6.4 9.4 12.0 13.9 إرتفاع السعر

 Other  2.2 0.6 1.0 1.6 4.3 0.0 1.5 أخرى
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع

عدد المشاهدات غير كافي * (..):   
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 )توزيع نسبي(شهراً السابقة والجنس والفئات العمرية  12سنوات فأكثر الذين يستخدمون الحاسوب حسب سبب األستخدام خالل الـ  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  7-1جدول 

Table 1‐7 : Distribution of pearsons aged 5+ years using computer by reason for use during the last 12 month by,sex & age groups      

(percentage distribution) 

 الفئات العمرية 

Male                      ذكور    Female                      إناث Total                          اإلجمالي 

Age groups  

ألغراض 
 العمل

لألستعمال 
 الشخصي

ألغراض 
التعليم 
 والتدريب

ألغراض مجموع
 العمل

لألستعمال 
 الشخصي

ألغراض 
التعليم 
 والتدريب

ألغراض مجموع
 العمل

لألستعمال 
 الشخصي

ألغراض 
التعليم 
 والتدريب

مجموع

 for 
work 

 for 
personal 

use 

 for 
education 
& training 

Total 
 for 
work 

 for 
personal 

use 

 for 
education 
& training 

Total 
 for 
work 

 for 
personal 

use 

 for 
education 

& 
training 

Total 

 9‐5 
0.0 56.7 43.3 100.0 0.0 57.7 42.3 100.0 0.0 57.2 42.8 100.0 5‐ 9 

 14‐10 
0.0 54.6 45.4 100.0 0.0 54.5 45.5 100.0 0.0 54.6 45.4 100.0 10‐14 

15  - 19 4.4 54.9 40.7 100.0 2.7 58.0 39.3 100.0 3.9 55.9 40.2 100.0 15‐19 

20  - 24 8.4 59.8 31.8 100.0 8.8 58.8 32.4 100.0 8.5 59.4 32.0 100.0 20‐24 

25  - 29 18.1 59.4 22.5 100.0 22.8 57.9 19.2 100.0 19.4 59.0 21.6 100.0 25‐29 

30  - 34 32.1 53.1 14.8 100.0 19.3 62.3 18.4 100.0 28.5 55.7 15.8 100.0 30‐34 

35  - 39 29.8 55.4 14.8 100.0 24.8 59.9 15.2 100.0 28.2 56.8 15.0 100.0 35‐39 

40  - 49 38.4 48.2 13.4 100.0 35.8 49.3 14.9 100.0 37.7 48.5 13.8 100.0 40‐49 

 or more 37.4 56.2 6.3 100.0 32.6 57.6 9.9 100.0 36.4 56.5 7.1 100.0 50 فأكثر 50

 Total 17.2 55.5 27.3 100.0 12.2 57.3 30.5 100.0 15.5 56.1 28.4 100.0 مجموع
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 )توزيع نسبي(سابقة والجنس والمستوى التعليمي والبيئة شهراً ال 12سنوات فأكثر الذين يستخدمون الحاسوب حسب سبب األستخدام خالل الـ  5توزيع األفراد الذين أعمارهم : 8-1جدول 

Table  1-8: Distribution of pearsons aged 5+ years using computer by reason for use during the last12 month by,sex,educational level & 
environment (percentage distribution) 

المستوى 
 التعليمي والبيئة

Male                 ذكور  Female                       إناث  Total                     مجموع  

Educational level & 
environment 

ألغراض 
 العمل

لألستعمال 
 الشخصي

ألغراض
التعليم 
 والتدريب

 مجموع
ألغراض 
 العمل

لألستعمال 
 الشخصي

ألغراض
التعليم 
 والتدريب

 مجموع
ألغراض 

 لالعم
لألستعمال 
 الشخصي

ألغراض 
التعليم 
 والتدريب

 مجموع

 for 
work 

 for 
personal 

use 

for 
educatio

n & 
training 

Total 
 for 
work 

 for 
personal 

use 

for 
educatio

n & 
training 

Total 
 for 
work 

 for 
personal 

use 

 for 
education 
& training 

Total 

Male                         حضر

 Without degree 2.6 56.6 40.8 100.0 3.6 51.7 44.7 100.0 3.0 54.6 42.4 100.0 بدون شهادة

Less than secondary 8.5 56.3 35.2 100.0 3.9 59.2 36.9 100.0 6.9 57.3 35.8 100.0أقل من اإلعدادية
 Secondary 12.7 62.0 25.3 100.0 12.5 57.7 29.8 100.0 12.6 60.3 27.1 100.0 إعدادية
 Diploma 23.9 60.0 16.1 100.0 21.7 55.0 23.4 100.0 23.1 58.3 18.6 100.0 دبلوم

Bachelor and above 35.1 51.8 13.1 100.0 25.7 57.8 16.5 100.0 31.9 53.8 14.3 100.0بكالوريوس فأعلى
 Other 100.0 ...... 100.0.. .. 0.0 100.0 0.0.... أخرى

 Total 16.4 56.9 26.7 100.0 12.1 57.1 30.8 100.0 14.9 57.0 28.2 100.0 اإلجمالي
 Female                         ريف

 Without degree 1.6 56.0 42.4 100.0 2.8 58.3 38.9 100.0 2.1 56.9 41.1 100.0 بدون شهادة
Less than secondary 9.4 52.0 38.7 100.0 6.5 60.0 33.4 100.0 8.6 54.2 37.2 100.0أقل من اإلعدادية

 Secondary 9.6 49.4 41.0 100.0 19.7 48.2 32.1 100.0 10.7 49.3 40.0 100.0 إعدادية
 Diploma 35.2 43.2 21.7 100.0 37.4 57.4 5.2 100.0 35.4 44.7 19.8 100.0 دبلوم

Bachelor and above 44.2 44.3 11.5 100.0 24.8 72.0 3.2 100.0 41.3 48.4 10.3 100.0بكالوريوس فأعلى
 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى

 Total 21.3 48.3 30.4 100.0 13.3 59.8 26.9 100.0 19.7 50.6 29.7 100.0 اإلجمالي
 Grand total                         المجموع الكلي
 Without degree 2.5 56.6 41.0 100.0 3.5 52.4 44.1 100.0 2.9 54.9 42.2 100.0 بدون شهادة

Less than secondary 8.6 55.7 35.7 100.0 4.2 59.3 36.6 100.0 7.1 56.9 36.0 100.0أقل من اإلعدادية
 Secondary 12.1 59.5 28.3 100.0 12.8 57.3 29.9 100.0 12.4 58.7 28.9 100.0 إعدادية
 Diploma 26.4 56.2 17.4 100.0 22.7 55.1 22.2 100.0 25.3 55.9 18.8 100.0 دبلوم

Bachelor and above 36.5 50.6 12.9 100.0 25.6 58.7 15.7 100.0 33.1 53.1 13.8 100.0بكالوريوس فأعلى
 Other 100.0 ...... 100.0.. .. 0.0.. 0.0.... أخرى

 Total 17.2 55.5 27.3 100.0 12.2 57.3 30.5 100.0 15.5 56.1 28.4 100.0 اإلجمالي
عدد المشاهدات غير كافي * (..):   
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 )توزيع نسبي( سنوات فأكثر حسب أستخدام األنترنت والجنس والمحافظة  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  9-1جدول 

Table  1-9: Distribution of pearsons aged 5+ year by using of internet,sex & goverment (percentage distribution) 

 المحافظة

male                       ذكور female                           إناث   Total                          مجموع  

Governorate   مجموع ال يستخدم يستخدم
يستخد
 موعمج ال يستخدم يستخدم مجموع ال يستخدم م

Uses Doesn't use Total Uses Doesn't use Total Uses Doesn't use Total 

 Nineveh 7.0 93.0 100.0 1.5 98.5 100.0 4.3 95.7 100.0 نينوى

 Kirkuk 9.2 90.8 100.0 3.0 97.0 100.0 6.0 94.0 100.0 كركوك

 Diala 8.8 91.2 100.0 2.9 97.1 100.0 5.9 94.1 100.0 ديالى

 Al‐Anbar 11.5 88.5 100.0 2.6 97.4 100.0 7.2 92.8 100.0 ألنبارا

 Baghdad 10.5 89.5 100.0 5.3 94.7 100.0 7.9 92.1 100.0 بغداد

 Babil 5.9 94.1 100.0 3.4 96.6 100.0 4.7 95.3 100.0 بابل

 Kerbela 5.9 94.1 100.0 2.0 98.0 100.0 4.0 96.0 100.0 كربالء

 Wasit 5.1 94.9 100.0 0.9 99.1 100.0 3.1 96.9 100.0 واسط

 Salah AL‐Deen 9.5 90.5 100.0 3.4 96.6 100.0 6.6 93.4 100.0 صالح الدين

 Al‐Najaf 8.9 91.1 100.0 1.4 98.6 100.0 5.3 94.7 100.0 النجف

 Al‐Qadisiya 5.4 94.6 100.0 2.3 97.7 100.0 3.8 96.2 100.0 القادسية

 Al‐Muthanna 2.9 97.1 100.0 0.5 99.5 100.0 1.7 98.3 100.0 المثنى

 Thi‐Qar 5.9 94.1 100.0 1.8 98.2 100.0 3.9 96.1 100.0 ذي قار

 Missan 8.2 91.8 100.0 1.4 98.6 100.0 4.9 95.1 100.0 ميسان

 Basrah 9.9 90.1 100.0 2.9 97.1 100.0 6.5 93.5 100.0 البصرة

 Total 8.5 91.5 100.0 3.1 96.9 100.0 5.9 94.1 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي( سنوات فأكثر حسب أستخدام األنترنت والجنس والفئات العمرية والبيئة  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  10-1جدول 
Table  1-10 : Distribution of pearsons aged 5+ years by using of internet,sex,age groups & environment (percentage distribution) 

 الفئات العمرية والبيئة 
male                       ذكور female                           إناث   Total                          مجموع  

Age groups & environment   مجموع مال يستخد يستخدم مجموع ال يستخدم يستخدم مجموع ال يستخدم يستخدم

UsesDoesn't useTotalUsesDoesn't use TotalUsesDoesn't useTotal 
 Urban                   حضر

 9‐5 0.3 99.7 100.0 0.4 99.6 100.0 0.4 99.6 100.0 5‐ 9 

 14‐10 3.1 96.9 100.0 2.0 98.0 100.0 2.6 97.4 100.0 10‐14 

15 - 19 13.9 86.1 100.0 6.1 93.9 100.0 10.2 89.8 100.0 15‐19 

20 - 24 18.0 82.0 100.0 10.0 90.0 100.0 14.1 85.9 100.0 20‐24 

25 - 29 17.1 82.9 100.0 6.3 93.7 100.0 12.0 88.0 100.0 25‐29 

30 - 34 17.2 82.8 100.0 5.2 94.8 100.0 11.5 88.5 100.0 30‐34 

35 - 39 14.3 85.7 100.0 4.9 95.1 100.0 9.4 90.6 100.0 35‐39 

40 - 49 15.8 84.2 100.0 4.2 95.8 100.0 9.8 90.2 100.0 40‐49 

 or more 6.4 93.6 100.0 1.7 98.3 100.0 4.1 95.9 100.0 50 فأكثر 50

 Total 10.9 89.1 100.0 4.3 95.7 100.0 7.6 92.4 100.0 اإلجمالي
 Rural                   ريف
 9‐5 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 5‐ 9 

 14‐10 0.5 99.5 100.0 0.5 99.5 100.0 0.5 99.5 100.0 10‐14 
15 - 19 3.7 96.3 100.0 0.8 99.2 100.0 2.4 97.6 100.0 15‐19 
20 - 24 8.2 91.8 100.0 0.7 99.3 100.0 4.8 95.2 100.0 20‐24 
25 - 29 7.0 93.0 100.0 0.8 99.2 100.0 3.9 96.1 100.0 25‐29 
30 - 34 7.0 93.0 100.0 1.0 99.0 100.0 4.0 96.0 100.0 30‐34 
35 - 39 8.4 91.6 100.0 1.9 98.1 100.0 5.0 95.0 100.0 35‐39 
40 - 49 7.3 92.7 100.0 1.0 99.0 100.0 4.1 95.9 100.0 40‐49 
 or more 1.9 98.1 100.0 0.1 99.9 100.0 1.0 99.0 100.0 50 فأكثر 50

 Total 4.0 96.0 100.0 0.6 99.4 100.0 2.4 97.6 100.0 اإلجمالي
 Grand total                  المجموع الكلي

 9‐5 0.2 99.8 100.0 0.3 99.7 100.0 0.2 99.8 100.0 5‐ 9 
 14‐10 2.1 97.9 100.0 1.5 98.5100.0 1.8 98.2 100.0 10‐14 

15 - 19 10.3 89.7 100.0 4.3 95.7 100.0 7.5 92.5 100.0 15‐19 
20 - 24 14.7 85.3 100.0 7.2 92.8 100.0 11.1 88.9 100.0 20‐24 
25 - 29 14.1 85.9 100.0 4.5 95.5 100.0 9.5 90.5 100.0 25‐29 
30 - 34 13.9 86.1 100.0 3.7 96.3 100.0 8.991.1 100.0 30‐34 
35 - 39 12.3 87.7 100.0 3.9 96.1 100.0 7.9 92.1 100.0 35‐39 
40 - 49 13.1 86.9 100.0 3.3 96.7 100.0 8.0 92.0 100.0 40‐49 
 or more 5.0 95.0 100.0 1.2 98.8 100.0 3.2 96.8 100.0 50 فأكثر 50

 Total 8.5 91.5 100.0 3.1 96.9 100.0 5.9 94.1 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي( سنوات فأكثر حسب أستخدام األنترنت والجنس والمستوى التعليمي والبيئة  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  11-1جدول 

Table1-11 : Distribution of pearsons aged 5+ years by using of internet,sex,educational level & environment (percentage distribution) 

 المستوى التعليمي والجنس
Urban                    حضر   Rural                   ريف  Total                 مجموع   

Educational level & sex   مجموعال يستخدميستخدممجموعال يستخدميستخدممجموعال يستخدميستخدم
UsesDoesn't useTotalUsesDoesn't use TotalUsesDoesn't useTotal 

 Male                   ذكور
 Without degree 0.7 99.3 100.0 0.1 99.9 100.0 0.5 99.5 100.0 بدون شهادة

 Less than secondary 7.4 92.6 100.0 2.1 97.9 100.0 5.6 94.4 100.0 أقل من اإلعدادية
 Secondary 24.4 75.6 100.0 18.0 82.0 100.0 22.9 77.1 100.0 إعدادية
 Diploma 31.7 68.3 100.0 29.2 70.8 100.0 31.1 68.9 100.0 دبلوم

 Bachelor and above 50.7 49.3 100.0 42.7 57.3 100.0 49.3 50.7 100.0 بكالوريوس فأعلى
 Other 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 أخرى

 Total 10.9 89.1 100.0 4.0 96.0 100.0 8.5 91.5 100.0 اإلجمالي
 Female            إناث

 Without degree 0.3 99.7 100.0 0.1 99.9 100.0 0.2 99.8 100.0 بدون شهادة
 Less than secondary 3.0 97.0 100.0 0.3 99.7 100.0 2.2 97.8 100.0 أقل من اإلعدادية

 Secondary 14.3 85.7 100.0 7.8 92.2 100.0 13.7 86.3 100.0 إعدادية
 Diploma 16.7 83.3 100.0 16.0 84.0 100.0 16.6 83.4 100.0 دبلوم

 Bachelor and above 36.0 64.0 100.0 47.6 52.4 100.0 36.7 63.3 100.0 بكالوريوس فأعلى
 Other 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 أخرى

 Total 4.3 95.7 100.0 0.6 99.4 100.0 3.1 96.9 100.0 اإلجمالي
 Grand total                   المجموع الكلي

 Without degree 0.5 99.5 100.0 0.1 99.9 100.0 0.3 99.7 100.0 بدون شهادة
 Less than secondary 5.4 94.6 100.0 1.4 98.6 100.0 4.1 95.9 100.0 أقل من اإلعدادية

 Secondary 20.3 79.7 100.0 16.0 84.0 100.0 19.5 80.5 100.0 إعدادية
 Diploma 25.7 74.3 100.0 26.5 73.5 100.0 25.9 74.1 100.0 دبلوم

 Bachelor and above 45.4 54.6 100.0 43.5 56.5 100.0 45.1 54.9 100.0 فأعلىبكالوريوس 
 Other 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 أخرى

 Total 7.6 92.4 100.0 2.4 97.6 100.0 5.9 94.1 100.0 اإلجمالي
 عدد المشاهدات غير كافي * (..):   
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 )توزيع نسبي(سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت حسب الفئات العمرية والجنس ومدة اإلستخدام  5األفراد الذين أعمارهم توزيع :  12-1جدول 

Table 1-12 : Distribution of pearsons aged 5+ years by using of internet by age groups,sex & duration of use(percentage distribution) 

 العمرية والجنس الفئات
 مجموعثالثة سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات-2 أقل من سنتين- سنةأقل من سنة

Age groups & sex 
less than 1 year1‐ less 2 years2‐ less 3 years3 years and moreTotal

 Male          ذكور
 9‐5 ....0.00.0100.0 5‐ 9 

14‐10 40.550.57.11.8100.0 10‐14
15  - 19 34.2 52.7 10.1 3.0 100.0 15‐19
20  - 24 32.7 41.1 18.7 7.4 100.0 20‐24
25  - 29 27.1 39.3 22.3 11.2 100.0 25‐29
30  - 34 25.3 41.7 22.1 10.9 100.0 30‐34
35  - 39 16.2 36.6 28.0 19.2 100.0 35‐39
40  - 49 21.5 37.4 25.9 15.2 100.0 40‐49
or more 17.5 32.5 21.2 28.8 100.0 50 فأكثر 50

 Total 27.241.719.811.3100.0اإلجمالي
 Female          إناث
 9‐5 ....0.07.5100.0 5‐ 9 

14‐10 36.148.113.02.8100.0 10‐14
15  - 19 26.2 47.2 23.7 2.9 100.0 15‐19
20  - 24 17.0 46.3 27.0 9.7 100.0 20‐24
25  - 29 24.0 36.3 29.8 9.9 100.0 25‐29
30  - 34 14.5 37.9 37.2 10.4 100.0 30‐34
35  - 39 24.2 34.7 31.0 10.2 100.0 35‐39
40  - 49 9.5 34.8 26.0 29.7 100.0 40‐49
or more 13.1 20.1 29.9 36.9 100.0 50 فأكثر 50

 Total 20.6 40.8 26.8 11.7 100.0 اإلجمالي
 Grandtotal          المجموع الكلي

 9‐5 ....0.0 4.2 100.0 5‐ 9 
 14‐10 38.8 49.6 9.4 2.2 100.0 10‐14

15  - 19 32.1 51.2 13.7 3.0 100.0 15‐19

20  - 24 27.8 42.7 21.3 8.2 100.0 20‐24

25  - 29 26.4 38.6 24.0 10.9 100.0 25‐29
30  - 34 23.1 40.9 25.1 10.8 100.0 30‐34

35  - 39 18.2 36.1 28.8 16.9 100.0 35‐39

40  - 49 19.0 36.8 25.9 18.3 100.0 40‐49

or more 16.7 30.2 22.8 30.4 100.0 50 فأكثر 50
 Total 25.6 41.5 21.6 11.4 100.0 اإلجمالي
عدد المشاهدات غير كافي* (..):
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 )توزيع نسبي(سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت حسب المستوى التعليمي والجنس ومدة اإلستخدام  5مارهم توزيع األفراد الذين أع:  13-1جدول 
Table 1-13: Distribution of pearsons aged 5+ years by using of internet by educational level,sex & duration of use 

(percentage distribution) 

 يمي والجنسالمستوى التعل
 أقل من سنة

أقل من -سنة
 سنتين

أقل من ثالث - 2
 سنوات

 & Educational level مجموع ثالثة سنوات فأكثر
sex 

less than 1 year 1‐ less 2 years  2‐ less 3 years  3 years and more Total 

 Male           ذكور
Without degree 45.5 38.4 2.8 13.3 100.0 بدون شهادة

Less than secondary 32.8 46.9 15.1 5.2 100.0 أقل من اإلعدادية

Secondary 30.5 43.2 18.5 7.7 100.0 إعدادية

Diploma 28.6 42.6 21.6 7.2 100.0 دبلوم

Bachelor and above 17.7 35.5 25.3 21.5 100.0 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى

 Total 27.2 41.7 19.8 11.3 100.0 اإلجمالي

 Female           إناث

Without degree 51.7 43.2 2.4 2.7 100.0 بدون شهادة

Less than secondary 21.9 49.1 19.9 9.1 100.0 أقل من اإلعدادية

Secondary 21.9 43.7 26.8 7.6 100.0 إعدادية

Diploma 12.3 50.7 30.9 6.1 100.0 دبلوم

Bachelor and above 19.5 27.6 32.9 20.0 100.0 يوس فأعلىبكالور

 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى

 Total 20.6 40.8 26.8 11.7 100.0 اإلجمالي

 Grand total           المجموع الكلي

Without degree 47.6 40.1 2.6 9.7 100.0 بدون شهادة

Less than secondary 30.2 47.4 16.3 6.1 100.0 أقل من اإلعدادية

Secondary 28.3 43.4 20.7 7.7 100.0 إعدادية

Diploma 24.8 44.5 23.7 7.0 100.0 دبلوم

Bachelor and above 18.2 33.4 27.4 21.1 100.0 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى

 Total 25.6 41.5 21.6 11.4 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والبيئة  12سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت حسب عدد مرات اإلستخدام خالل الـ  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  14-1جدول

Table 1-14 : Distribution of pearsons aged 5+ years by using of internet by number of times during the last 12 months,sex & 
environment (percentage distribution) 

 عدد مرات اإلستخدام

Urban                    حضر   Rural                   ريف  Total                اإلجمالي   

Number of times uesd   مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

male female Total male female Total male female Total 

 once a day at least 49.8 53.9 50.9 34.2 28.9 33.5 47.3 52.1 48.5 مرة واحدة يومياً على األقل

 once a week at least 39.5 38.1 39.1 52.3 56.8 52.9 41.6 39.5 41.0 مرة واحدة أسبوعياً على األقل

 once a month at least  7.1 5.9 6.8 10.6 4.6 9.9 7.7 5.8 7.2 ألقلمرة واحدة شهرياً على ا

مرات (أقل من مرة واحدة شهرياً 
 3.0 1.7 2.7 1.9 6.4 2.5 2.9 2.0 2.6 )محدودة في السنة

 less than once a month all over 
the year 

 don't know  0.6 0.5 0.5 1.0 3.2 1.3 0.6 0.6 0.6 ال أعرف

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 عمجمو
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 )توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والفئات العمرية  12سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت حسب عدد مرات اإلستخدام خالل الـ  5توزيع األفراد الذين أعمارهم : 15-1جدول 
Table 1-15 : Distribution of pearsons aged 5+ years by using of internet by number of times during the last 12 months,sex & age groups (percentage distribution) 

 الفئات العمرية والجنس

مرة واحدة يومياً على
 األقل

مرة واحدة أسبوعياً على
 األقل

 مرة واحدة شهرياً على األقل
مرات(مرة واحدة شهرياًأقل من

 مجموع ال أعرف )محدودة في السنة
Age groups & sex  once a day at 

least 
once a week at 

least 
 once a month at least 

less than once a month all 
over the year 

 don't know Total 

 Male            ذكور

 9‐5 .. .. 0.0 0.0 .. 100.0 5‐ 9 

 14‐10 57.3 36.2 2.0 4.6 0.0 100.0 10‐14 
15  - 19 31.8 54.9 9.4 3.6 0.3 100.0 15 -19 

20  - 24 44.4 44.0 8.0 2.6 1.1 100.0 20 -24 

25  - 29 46.5 40.7 10.1 2.1 0.6 100.0 25 -29 

30  - 34 48.6 39.8 6.5 3.9 1.3 100.0 30 -34 

35  - 39 54.0 36.4 8.5 0.7 0.3 100.0 35 -39 

40  - 49 53.5 37.0 5.3 3.8 0.4 100.0 40 -49 

 or more 65.4 26.0 6.7 1.9 0.0 100.0 50 فأكثر 50

 Total 47.3 41.6 7.7 2.9 0.6 100.0 اإلجمالي
 Female            إناث
 9‐5 ....0.0 ..0.0100.0 5‐ 9 

 14‐10 38.757.31.4 2.70.0100.0 10‐14 
15  - 19 47.2 45.2 6.4 1.2 0.0 100.0 15 -19 
20  - 24 52.2 39.3 7.1 0.9 0.5 100.0 20 -24 
25  - 29 64.0 28.7 2.9 3.5 0.8 100.0 25 -29 
30  - 34 53.3 34.9 6.3 4.4 1.1 100.0 30 -34 
35  - 39 41.6 50.0 3.9 2.1 2.5 100.0 35 -39 
40  - 49 61.4 27.7 8.1 2.0 0.8 100.0 40 -49 
 or more 58.8 32.3 9.0 0.0 0.0 100.0 50 فأكثر 50

 Total 52.1 39.5 5.8 2.0 0.6 100.0 اإلجمالي
 Grand total            المجموع الكلي

 9‐5 ....0.0 ....100.0 5‐ 9 
 14‐10 50.0 44.4 1.7 3.8 0.0 100.0 10‐14 

15  - 19 35.9 52.3 8.6 2.9 0.3 100.0 15 -19 
20  - 24 46.9 42.5 7.7 2.0 0.9 100.0 20 -24 
25  - 29 50.5 38.0 8.5 2.4 0.6 100.0 25 -29 
30  - 34 49.5 38.8 6.5 4.0 1.2 100.0 30 -34 
35  - 39 50.8 39.9 7.3 1.1 0.9 100.0 35 -39 

40  - 49 55.2 35.1 5.9 3.4 0.5 100.0 40 -49 

 or more 64.1 27.2 7.1 1.5 0.0 100.0 50 فأكثر 50
 Total 48.541.07.2 2.60.6100.0 اإلجمالي

المشاهدات غير كافيعدد * (..):   
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 )توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والمستوى التعليمي  12سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت حسب عدد مرات اإلستخدام خالل الـ  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  16-1جدول 

Table1-16 : Distribution of pearsons aged 5+ years by using of internet by number of times during the last 12 months,sex & educational level 
(percentage distribution) 

المستوى التعليمي 
 والجنس

مرة واحدة يومياً على
 األقل

مرة واحدة أسبوعياً
 على األقل

مرة واحدة شهرياً 
 على األقل

مرات محدودة في(أقل من مرة واحدة شهرياً
 مجموع ال أعرف )ةالسن

Educational level & sex 
once a day at least 

once a week at 
least 

 once a month 
at least 

 less than once a month all over the year  don't know Total 

 Male             ذكور

 Without degree 46.8 39.7 9.1 0.0 4.3 100.0 بدون شهادة

 Less than secondary 39.6 49.2 7.0 3.4 0.8 100.0 عداديةأقل من اإل
 Secondary 39.1 46.4 10.9 3.1 0.5 100.0 إعدادية

 Diploma 45.5 41.6 9.0 3.7 0.2 100.0 دبلوم

 Bachelor and above 61.1 31.2 5.2 1.9 0.6 100.0 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى

 Total 47.3 41.6 7.7 2.9 0.6 100.0 اإلجمالي

 Female             إناث

 Without degree 36.3 45.7 12.7 5.3 0.0 100.0 بدون شهادة

 Less than secondary 45.9 47.7 5.3 1.2 0.0 100.0 أقل من اإلعدادية
 Secondary 56.9 35.2 6.5 1.4 0.0 100.0 إعدادية

 Diploma 44.1 46.3 5.7 1.9 2.1 100.0 دبلوم

 Bachelor and above 59.2 32.0 5.1 2.8 1.0 100.0 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى

 Total 52.1 39.5 5.8 2.0 0.6 100.0 اإلجمالي

 Grand total             المجموع الكلي

 Without degree 43.2 41.7 10.4 1.8 2.8 100.0 بدون شهادة

 Less than secondary 41.1 48.9 6.6 2.9 0.6 100.0 أقل من اإلعدادية
 Secondary 43.7 43.5 9.8 2.7 0.4 100.0 إعدادية

 Diploma 45.2 42.7 8.2 3.3 0.6 100.0 دبلوم

 Bachelor and above 60.6 31.4 5.1 2.1 0.7 100.0 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى

 Total 48.5 41.0 7.2 2.6 0.6 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والبيئة  12سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت حسب األماآن التي يستخدمون فيها األنترنت خالل الـ  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  17-1جدول 

Table 1-17 :Distribution of persons aged 5+ years using internet by places where person used internet during the last 12 months,sex & 
environment 

 (persentage distribution) 

األماكن التي أستخدم فيها 
 الفرد األنترنت

Urban                    حضر   Rural                   ريف  Total                 مجموع   
Places where person used 
internet 

 مجموعإناثذكورمجموعإناث ذكورمجموعإناثذكور

male female Total male female Total male female Total 

 At home                  منزل األسرة

 No 46.8 20.6 39.6 69.3 31.8 64.4 50.5 21.4 43.0 ال

 Yes 53.2 79.4 60.4 30.7 68.2 35.6 49.5 78.6 57.0 نعم
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي

 Work                   العمل

 No 74.4 76.3 74.9 71.5 70.9 71.5 73.9 75.9 74.4 ال

 Yes 25.6 23.7 25.1 28.5 29.1 28.5 26.1 24.1 25.6 نعم
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 لياإلجما

 Internet caffes           مقاهي األنترنت

 No 53.0 88.7 62.8 44.7 92.7 51.0 51.6 89.0 61.2 ال

 Yes 47.0 11.3 37.2 55.3 7.3 49.0 48.4 11.0 38.8 نعم
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي

 At schools  &universities                  المدارس والجامعات

 No 93.5 87.7 91.9 90.8 98.5 91.8 93.1 88.5 91.9 ال

 Yes 6.5 12.3 8.1 9.2 1.5 8.2 6.9 11.5 8.1 نعم
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي

 Civil associations  &organizations                  الجمعيات والمنظمات المدنية

 No 99.2 99.0 99.2 98.8 100.0 99.0 99.2 99.1 99.1 ال

 Yes 0.8 1.0 0.8 1.2 0.0 1.0 0.8 0.9 0.9 نعم
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي

 Other places                   أي مكان آخر

 No 95.7 97.3 96.2 90.1 95.0 90.8 94.8 97.1 95.4 ال

 Yes 4.3 2.7 3.8 9.9 5.0 9.2 5.2 2.9 4.6 نعم
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي



42 
 

 
 
 

 )توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والبيئة  12سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت في المنزل حسب عدد مرات األستخدام خالل الـ  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  18-1جدول 
Table1-18 :Distribution of persons aged 5+ years using internet at home by number of times during the last 12 months,sex & 

environment 
(percentage distribution) 

 عدد مرات األستخدام
Urban                    حضر   Rural                   ريف  Total                 مجموع   

Number of times uesd   مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

male female Total male female Total male female Total 

 once a day at least 70.8 59.1 66.6 58.8 28.9 51.3 69.6 57.2 65.2 مرة واحدة يومياً على األقل

 once a week at least 25.8 35.2 29.2 34.8 54.7 39.8 26.7 36.4 30.1 مرة واحدة أسبوعياً على األقل

 once a month at least  2.5 4.6 3.3 5.8 2.3 5.0 2.8 4.4 3.4 مرة واحدة شهرياً على األقل

مرات محدودة (أقل من مرة واحدة شهرياً 
 less than once a month all over the year 0.7 0.8 0.7 0.0 9.4 2.4 0.6 1.3 0.9 )في السنة

 don't know  0.2 0.3 0.2 0.6 4.7 1.6 0.3 0.6 0.4 ال أعرف

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(شهرًا السابقة والجنس والفئات العمرية  12سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت في المنزل حسب عدد مرات األستخدام خالل الـ  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  19-1جدول 

Table1-19 :Distribution of persons aged 5+ years using internet at home by number of times during the last 12 months,sex & age 
groups  

(percentage distribution) 

الفئات العمرية والجنس

مرة واحدة يومياً 
 على األقل

مرة واحدة أسبوعياً 
 على األقل

مرة واحدة شهرياً على 
 األقل

أقل من مرة واحدة شهرياً 
 مجموع ال أعرف )رات محدودة في السنةم(

Age groups & sex 
once a day at 

least 
once a week at 

least 
 once a month at 

least 
 less than once a month 

all over the year 
 don't 
know 

Total 

 Male             ذكور

14-5 61.3 35.2 1.2 1.1 1.1 100.0 5‐ 14 

39-15 67.1 28.8 3.6 0.3 0.3 100.0 15‐39 

 or more 78.3 19.1 1.2 1.4 0.0 100.0 40 فأكثر  40

 Total 69.6 26.7 2.8 0.6 0.3 100.0 اإلجمالي

 Female             إناث

14-5 39.8 57.8 1.2 1.2 0.0 100.0 5‐ 14 

39-15 58.0 35.6 4.5 1.3 0.6 100.0 15‐39 

 or more 63.3 28.4 5.9 1.6 0.7 100.0 40 فأكثر  40

 Total 57.2 36.4 4.4 1.3 0.6 100.0 اإلجمالي

 Grand total             المجموع الكلي

14-5 51.1 45.9 1.2 1.2 0.6 100.0 5‐ 14 

39-15 63.8 31.3 3.9 0.6 0.4 100.0 15‐39 

 or more 74.2 21.7 2.5 1.4 0.2 100.0 40 فأكثر  40

 Total 65.2 30.1 3.4 0.9 0.4 100.0 اإلجمالي
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 سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت للحصول على المعلومات حسب نوع الخدمة والفئات العمرية والجنس  5نسبة األفراد الذين أعمارهم :  20- 1جدول 
Table 1-20:Proportion of persons aged 5+ years using internet to obtain information by type of service,age groups & sex 

الفئات العمرية 
 والجنس

 عدد المشاهدات  Type of service*                                                         * نوع الخدمة   
Age groups & sex  معلومات أخرىالعملالخدمات الصحية أو معلومات عن الصحةالبضائع والخدمات

Goods & services Health services or health information Jobs Other information No.of cases 
 Male          ذكور
 9‐5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5‐ 9 

 14‐10 0.0 0.0 ..0.0 4 10‐14 
15 - 1945.8 21.5 34.7 0.0 35 15‐19 
20 - 2415.6 30.9 61.8 0.0 65 20‐24 
25 - 2911.219.0 73.9 0.0 104 25‐29 
30 - 348.4 17.8 82.0 0.0 94 30‐34 
35 - 398.6 25.3 75.5 0.0 102 35‐39 
40 - 4912.1 17.5 83.9 0.0 142 40‐49 
 or more 19.1 27.6 76.5 0.0 73 50فأكثر 50

 Total 14.0 22.0 74.7 0.0 619اإلجمالي
 Femaleإناث
 9‐5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5‐ 9 

 14‐10 0.0 0.0 0.0 0.0 0 10‐14 
15 - 19..56.0 ..0.0 12 15‐19 
20 - 2414.3 13.6 72.1 0.0 25 20‐24 
25 - 297.1 13.2 84.0 0.0 33 25‐29 
30 - 344.2 25.6 75.0 0.0 27 30‐34 
35 - 3912.9 53.1 52.7 0.0 24 35‐39 
40 - 493.0 36.5 68.2 0.0 29 40‐49 
 or more 0.0 12 50......فأكثر 50

 Total 7.8 29.1 68.8 0.0 162اإلجمالي
 Grand total          المجموع الكلي

 9‐5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5‐ 9 

 14‐10 0.0 0.0 ..0.0 4 10‐14 
15 - 19 36.1 30.8 34.6 0.0 47 15‐19 
20 - 24 15.1 24.7 65.5 0.0 90 20‐24 
25 - 29 10.1 17.4 76.7 0.0 137 25‐29 
30 - 34 7.4 19.7 80.3 0.0 121 30‐34 
35 - 39 9.6 31.4 70.4 0.0 126 35‐39 
40 - 49 10.0 21.9 80.3 0.0 171 40‐49 
 or more 16.4 27.2 75.7 0.0 85 50 فأكثر 50

 Total 12.5 23.7 73.3 0.0 781اإلجمالي
 موع الكلي كون الفرد يستخدم األنترنت ألكثر من خدمة المجاميع الفرعية التساوي المج* 

* Sub total don't equal grand total the person uses internet for more than one service  عدد المشاهدات غير كافي * (..): 
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 ل على المعلومات حسب نوع الخدمة والمستوى التعليمي والجنس سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت للحصو 5نسبة األفراد الذين أعمارهم :  21-1جدول 

Table 1-21 : Proportion of persons aged 5+ years using internet to obtain information by type of service,educational level & sex  

المستوى التعليمي 
 والجنس

 عدد المشاهدات  Type of srvice*                             *                             نوع الخدمة   
Educational level & sex  معلومات أخرىالعملالخدمات الصحية أو معلومات عن الصحةالبضائع والخدمات

Goods & services Health services or health information Jobs Other information No.of cases 

 Male           رذكو

 Without degree 0.0 3 .. .. 0.0 بدون شهادة
 Less than secondary 25.6 18.5 58.1 0.0 73أقل من اإلعدادية

 Secondary 12.3 33.1 62.0 0.0 84 إعدادية
 Diploma 15.3 22.6 73.8 0.0 131 دبلوم

 Bachelor and above 11.2 19.1 82.2 0.0 328بكالوريوس فأعلى
 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 14.0 22.0 74.7 0.0 619 اإلجمالي

 Female       إناث

 Without degree 0.0 0.0 0.0 0.0 0 بدون شهادة

 Less than secondary 0.0 12 .. .. .. أقل من اإلعدادية
 Secondary 3.5 32.3 64.2 0.0 32 إعدادية

 Diploma 8.8 32.5 70.6 0.0 37 دبلوم

 Bachelor and above 5.4 27.8 71.7 0.0 81 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 7.8 29.1 68.8 0.0 162 اإلجمالي

 Grand total      المجموع الكلي

 Without degree 0.0 3 .. .. 0.0 بدون شهادة

 Less than secondary 26.5 18.5 57.8 0.0 85 أقل من اإلعدادية
 Secondary 9.5 32.9 62.7 0.0 116 إعدادية

 Diploma 13.6 25.3 72.9 0.0 168 دبلوم

 Bachelor and above 9.8 21.1 79.7 0.0 409 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 12.5 23.7 73.3 0.0 781 اإلجمالي
المجموع الكلي كون الفرد يستخدم األنترنت ألكثر من خدمة المجاميع الفرعية التساوي * 

* Sub total don't equal grand total the person uses internet for more than one service   عدد المشاهدات غير كافي * (..): 
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 لحصول على خدمات األتصال حسب نوع الخدمة والفئات العمرية والجنس سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت ل 5نسبة األفراد الذين أعمارهم :  22-1جدول 
Table 1-22: Proportion of persons aged 5+ years using internet to obtain communication service by type of service,age groups & sex 

الفئات العمرية 
 والجنس

عدد المشاهدات  Type of srvice*                                                 *                        نوع الخدمة   

Age groups & sex   )كتابة،صوت،صورة ( المحادثة  )البريد األلكتروني(إستقبال / إرسال 
No.of cases 

sending / receiving (e‐mails) conversation(writing,voice,image) 
 eMal ذكور
 9‐5 ....4 5‐ 9 

 14‐10 43.4 86.6 53 10‐14 
15 - 19 56.4 89.6 274 15‐19 
20 - 24 65.0 88.8 327 20‐24 
25 - 29 72.7 81.8 292 25‐29 
30 - 34 74.0 80.9 238 30‐34 
35 - 39 81.0 72.2 183 35‐39 
40 - 49 81.4 73.6 252 40‐49 
 or more 85.0 74.3 113 50 فأكثر 50

 Total 70.7 81.7 1736 اإلجمالي
 Female    إناث
 9‐5 ....6 5‐ 9 

 14‐10 61.5 83.4 30 10‐14 
15 - 1971.1 89.1 86 15‐19 
20 - 2476.6 86.0 118 20‐24 
25 - 2983.5 78.0 78 25‐29 
30 - 3468.4 75.3 54 30‐34 
35 - 3956.7 75.6 44 35‐39 
40 - 4964.2 77.7 45 40‐49 
 or more 87.2 80.5 21 50 فأكثر 50

 Total 71.7 82.3 482 اإلجمالي
 Grand total   المجموع الكلي

 9‐5 ....10 5‐ 9 
 14‐10 50.4 85.4 83 10‐14 

15 - 1960.1 89.5 360 15‐19 
20 - 2468.7 87.9 445 20‐24 
25 - 2975.1 81.0 370 25‐29 
30 - 3473.0 79.9 292 30‐34 
35 - 3975.1 73.0 227 35‐39 
40 - 4978.0 74.4 297 40‐49 
 or more 85.4 75.3 134 50 فأكثر 50

 Total 71.0 81.9 2218 اإلجمالي
 Sub total don't equal grand total the person uses internet for more than one service *المجاميع الفرعية التساوي المجموع الكلي كون الفرد يستخدم األنترنت ألكثر من خدمة * 
عدد المشاهدات غير كافي * (..):   
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 سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت للحصول على خدمات األتصال حسب نوع الخدمة والمستوى التعليمي والجنس  5نسبة األفراد الذين أعمارهم :  23-1جدول 

Table 1-23 : Proportion of persons aged 5+ years using internet to obtain communication service by type of service,educational level & sex 

المستوى التعليمي والجنس
عدد المشاهدات  Type of srvice*                                                      * نوع الخدمة   

Educational level & sex  )كتابة،صوت،صورة(المحادثة)البريد األلكتروني(إستقبال/إرسال
No.of cases 

sending / receiving (e‐mails) conversation(writing,voice,image) 
 Male      ذكور

 Without degree 69.3 81.0 24 بدون شهادة

 Less than secondary 60.7 85.8 422 أقل من اإلعدادية
 Secondary 67.3 84.8 385 إعدادية

 Diploma 71.6 73.7 312 دبلوم

 Bachelor and above 80.6 81.1 593 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 70.7 81.7 1736 اإلجمالي

 Female   إناث

 Without degree 13 .. .. بدون شهادة

 Less than secondary 65.0 84.6 115 أقل من اإلعدادية
 Secondary 75.9 86.6 98 إعدادية

 Diploma 77.0 80.9 93 دبلوم

 Bachelor and above 73.6 79.4 163 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 71.7 82.3 482 اإلجمالي

 Grand total   المجموع الكلي
 Without degree 62.0 78.7 37بدون شهادة

 Less than secondary 61.8 85.5 537أقل من اإلعدادية
 Secondary 69.3 85.2 483إعدادية
 Diploma 72.8 75.4 405دبلوم

 Bachelorand above 78.7 80.6 756بكالوريوس فأعلى
 Other 0.0 0.0 0أخرى

 Total 71.0 81.9 2218اإلجمالي
 Sub total don't equal grand total the person uses internet for more than one service * الكلي كون الفرد يستخدم األنترنت ألكثر من خدمة  المجاميع الفرعية التساوي المجموع* 

 عدد المشاهدات غير كافي * (..):   
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عدد المشاهدات

ألغراض التدريبالتعليم األلكتروني

Electronic educationFor traning purposes

Maleذكور
9-5....45- 9

14-1040.093.33910-14
19 - 1535.486.119315-19
24 - 2049.276.920620-24
29 - 2544.379.017525-29
34 - 3062.767.512830-34
39 - 3551.375.49335-39
49 - 4059.169.612940-49
or more 5062.668.46450 فأكثر
49.476.91031Totalاإلجمالي

Femaleإناث
9-5....65- 9

14-1037.382.83010-14
19 - 1548.581.67715-19
24 - 2056.882.59520-24
29 - 2558.479.75625-29
34 - 3064.569.03330-34
39 - 3555.374.32735-39
49 - 4077.955.22840-49
or more 5048.293.81450 فأكثر
55.278.9366Totalاإلجمالي

Grand totalالمجموع الكلي
9-5....105- 9

14-1038.788.36910-14
19 - 1539.684.727015-19
24 - 2052.179.030120-24
29 - 2547.879.223125-29
34 - 3063.067.816130-34
39 - 3552.275.112035-39
49 - 4063.366.415740-49
or more 5059.973.17850 فأكثر
51.177.51397Totalاإلجمالي

  * (..): عدد المشاهدات غير كافي

الفئات العمرية والجنس
Type of srvice *                                                         *  نوع الخدمة 

Age groups & sex

Table1-24: Proportion of persons aged 5+ years using internet to obtain educational service by type of service,age groups & sex 
س ارهم  5 سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت للحصول على خدمات تعليمية حسب نوع الخدمة والفئات العمرية والجن جدول 1-24 : نسبة األفراد الذين أعم

Sub total don't equal grand total the person uses internet for more than one service ** المجاميع الفرعية التساوي المجموع الكلي كون الفرد يستخدم األنترنت ألكثر 

No.of cases
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 ل على خدمات تعليمية حسب نوع الخدمة والمستوى التعليمي والجنس سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت للحصو 5نسبة األفراد الذين أعمارهم : 25-1جدول

Table 1-25 : Proportion of persons aged 5+ years using internet to obtain educational service by type of service,educational level & sex 

 المستوى التعليمي والجنس
 عدد المشاهدات  Type of srvice*                       *                  نوع الخدمة   

Educational level & sex  ألغراض التدريبالتعليم األلكتروني
No.of cases 

Electronic education For traning purposes 
 Male      ذكور

 Without degree 52.3 94.2 21 بدون شهادة

 Less than secondary 35.1 85.5 265 أقل من اإلعدادية
 Secondary 43.8 78.4 247 إعدادية

 Diploma 52.3 72.3 169 دبلوم

 Bachelor and above 65.0 69.2 329 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 49.4 76.9 1031 اإلجمالي

 Female      إناث

 Without degree 13 .. .. بدون شهادة

 Less than secondary 44.5 80.1 88 عداديةأقل من اإل
 Secondary 58.9 78.5 90 إعدادية

 Diploma 47.2 85.6 65 دبلوم

 Bachelor and above 67.9 74.4 110 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 55.2 78.9 366 اإلجمالي

 Grand total      المجموع الكلي
 Without degree 44.5 90.434بدون شهادة

 Less than secondary 37.9 83.9 353أقل من اإلعدادية
 Secondary 48.3 78.4 337إعدادية
 Diploma 51.0 75.8 234دبلوم

 Bachelorand above 65.9 70.7 439بكالوريوس فأعلى
 Other 0.0 0.0 0أخرى

 Total 51.1 77.5 1397 اإلجمالي
التساوي المجموع الكلي كون الفرد يستخدم األنترنت ألكثر  المجاميع الفرعية* 

 Sub total don't equal grand total the person uses internet for more than one service * من خدمة 

 عدد المشاهدات غير كافي * (..): 

 



50 
 

عدد المشاهدات

خدمات مصرفيةبيع البضائع والخدماتشراء البضائع والخدمات

Purchasing goods & servicesSelling goods & servicesBank services

Maleذكور
 9-50.00.00.005- 9

14-100.00.00.0010-14
19 - 150.00.00.0015-19
24 - 2040.962.918.12120-24
29 - 25......1725-29
34 - 30......1230-34
39 - 35......835-39
49 - 40......1840-49
or more 1450......50 فأكثر
45.050.725.990Totalاإلجمالي
Femaleإناث

 9-50.00.00.005- 9
14-100.00.00.0010-14

19 - 150.00.00.0015-19
24 - 20....0.0220-24
29 - 250.00.00.0025-29
34 - 300.00.0..230-34
39 - 350.00.0..135-39
49 - 40......240-49
or more 250....500.0 فأكثر
9Total......اإلجمالي

Grand totalالمجموع الكلي 
 9-50.00.00.005- 9

14-100.00.00.0010-14
19 - 150.00.00.0015-19
24 - 2044.962.116.92320-24
29 - 25......1725-29
34 - 30......1430-34
39 - 35......935-39
49 - 4040.153.542.72040-49
or more 1650......50 فأكثر
43.749.229.199Totalاإلجمالي

* Sub total don't equal grand total the person uses internet for more than 
one service

س    ة والجن ات العمري ارهم   5 سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت للحصول على خدمات ألغراض التجارة األلكترونية حسب نوع الخدمة والفئ ذين أعم جدول 1-26 : نسبة األفراد ال

* المجاميع الفرعية التساوي المجموع الكلي كون الفرد يستخدم األنترنت ألكثر من خدمة

No.of cases

Table 1-26 : Proportion of persons aged 5+ years using internet to obtain electronic service by type of service,age groups & sex

Age groups & sexالفئات العمرية والجنس
Type of srvice *                                     *  نوع الخدمة 

عدد المشاهدات غير كافي :(..) *   
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 األنترنت للحصول على خدمات ألغراض التجارة األلكترونية حسب نوع الخدمة والمستوى التعليمي والجنس  سنوات فأآثر الذين يستخدمون 5نسبة األفراد الذين أعمارهم :  27-1جدول 

Table 1-27 : Proportion of persons aged 5+ years using internet to obtain electronic service by type of service,educational level & sex  

 سالمستوى التعليمي والجن
 عدد المشاهدات  Type of srvice*                                                         * نوع الخدمة   

Educational level & sex  خدمات مصرفية بيع البضائع والخدماتشراء البضائع والخدمات
No.of cases 

Purchasing goods & services Selling goods & services Bank services 
 Male         ذكور

 Without degree 0.0 0.0 0.0 0 بدون شهادة

 Less than secondary 9 .. .. .. أقل من اإلعدادية
 Secondary 48.0 53.0 14.9 21 إعدادية

 Diploma 23.2 53.2 26.7 22 دبلوم

 Bachelor and above 50.7 50.1 31.3 38 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 45.0 50.7 25.9 90 اإلجمالي
 Female     إناث

 Without degree 0.0 0.0 0.0 0 بدون شهادة

 Less than secondary 2 .. .. .. أقل من اإلعدادية
 Secondary 0.0 0.0 0.0 0 إعدادية

 Diploma 4 .. .. .. دبلوم

 Bachelor and above 3 .. .. 0.0 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 9 .. .. .. اإلجمالي

 Grand total         المجموع الكلي

 Without degree 0.0 0.0 0.0 0 بدون شهادة

 Less than secondary 11 .. .. .. أقل من اإلعدادية
 Secondary 48.0 53.0 14.9 21 إعدادية

 Diploma 23.4 50.2 31.9 26 دبلوم

 Bachelor and above 47.1 48.5 34.2 41 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 43.7 49.2 29.1 99 اإلجمالي

 المجاميع الفرعية التساوي المجموع الكلي كون الفرد يستخدم األنترنت ألكثر من خدمة * 
* Sub total don't equal grand total the person uses internet for more than one service 

 عدد المشاهدات غير كافي * (..):  
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عدد المشاهدات

خدمات الحكومة األلكترونيةالحصول على معلومات من المؤسسات الحكومية

Obtaning information from 
govrnmantal institutions

E-governmantal services

Maleذكور
9-50.00.005- 9

14-100.00.0010-14
19 - 150.00.0015-19
24 - 2079.034.99720-24
29 - 2590.925.110225-29
34 - 3092.639.98730-34
39 - 3590.827.46735-39
49 - 4092.025.511540-49
or more 5093.844.35850 فأكثر
89.532.0526Totalاإلجمالي

Femaleإناث 
9-50.00.005- 9

14-100.00.0010-14
19 - 150.00.0015-19
24 - 2095.831.05720-24
29 - 2587.939.12925-29
34 - 3094.439.92030-34
39 - 35....1435-39
49 - 40....1840-49
or more 1450....50 فأكثر
92.436.6152Totalاإلجمالي

Grand totalالمجموع الكلي
 9-50.00.005- 9

 14-100.00.0010-14
19 - 150.00.0015-19
24 - 2086.433.215420-24
29 - 2590.128.813125-29
34 - 3093.039.910730-34
39 - 3591.931.98135-39
49 - 4090.929.313340-49
or more 5093.040.77250 فأكثر
90.333.2678Totalاإلجمالي

  * (..): عدد المشاهدات غير كافي

Age groups & sexالفئات العمرية والجنس  

Table 1-28 : Proportion of persons aged 5+ years using internet to obtain governmental service by type of service,age groups 
&

ات          وع الخدمة والفئ ة حسب ن ذين أعمارهم    5 سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت للحصول على خدمات من المؤسسات الحكومي جدول 1-28 : نسبة األفراد ال

Type of srvice *                                    *   نوع الخدمة 

* المجاميع الفرعية التساوي المجموع الكلي كون الفرد يستخدم األنترنت ألكثر من 
ة خ

* Sub total don't equal grand total the person uses internet for more than one 
i

No.of cases
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 سنوات فأكثر الذين يستخدمون األنترنت للحصول على خدمات من المؤسسات الحكومية حسب نوع الخدمة والمستوى التعليمي والجنس  5نسبة األفراد الذين أعمارهم :  29-1جدول 

Table 1‐29 : Proportion of persons aged 5+ years using internet to obtain governmental service by type of service,age groups & sex  

 المستوى التعليمي والجنس

 عدد المشاهدات  Type of srvice*                       * نوع الخدمة   

Educational level & sex 
سات الحصول على معلومات من المؤس

 الحكومية 
 خدمات الحكومة األلكترونية 

No.of cases 
Obtaning information from 
govrnmantal institutions 

E‐governmantal services 

 Male       ذكور

 Without degree 0.0 0.0 0 بدون شهادة

 Less than secondary 94.6 15.9 43 أقل من اإلعدادية
 Secondary 79.6 35.3 118 إعدادية

 Diploma 86.9 30.2 104 دبلوم

 Bachelor and above 93.9 35.5 261 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 89.5 32.0 526 اإلجمالي

 Female    إناث

 Without degree 0.0 0.0 0 بدون شهادة

 Less than secondary 6 .. .. أقل من اإلعدادية
 Secondary 95.1 27.1 37 إعدادية

 Diploma 94.2 33.3 30 دبلوم

 Bachelor and above 89.8 40.4 79 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 92.4 36.6 152 اإلجمالي

 Grand total   المجموع الكلي
 Without degree 0.0 0.0 0بدون شهادة

 Less than secondary 94.9 21.8 49أقل من اإلعدادية
 Secondary 84.2 32.9 155إعدادية
 Diploma 88.7 31.0 134 دبلوم

 Bachelorand above 92.7 36.9 340بكالوريوس فأعلى
 Other 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 90.3 33.2 678 اإلجمالي

 Sub total don't equal grand total the person uses internet for more than one service * من خدمة المجاميع الفرعية التساوي المجموع الكلي كون الفرد يستخدم األنترنت ألكثر * 

 عدد المشاهدات غير كافي * (..):   
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عدد المشاهدات

مطالعة صحف ومجالت الكترونيةاألستماع وبرامج التلفزيون ومشاهدة أفالمالعاب الكترونية

Electronic games
Listening to music & watching 

TV programmes & movies
Reading electronic 

newspapers & magazines

Maleذكور
 9-5..0.00.065- 9

14-1086.343.324.27410-14
19 - 1571.952.558.129915-19
24 - 2059.656.464.433920-24
29 - 2550.351.673.829025-29
34 - 3043.655.879.224030-34
39 - 3531.745.282.816935-39
49 - 4018.545.392.223040-49
or more 5025.443.284.710250 فأكثر
49.050.871.71749Totalاإلجمالي
Femaleإناث

 9-5....0.095- 9
14-1068.135.748.84210-14

19 - 1565.639.467.010215-19
24 - 2046.946.077.911720-24
29 - 2531.356.480.67625-29
34 - 3024.764.178.15630-34
39 - 3533.564.481.04435-39
49 - 409.854.081.84940-49
or more 506.524.993.51850 فأكثر
41.448.174.5513Totalاإلجمالي

Grand totalالمجموع الكلي
 9-5....0.0155- 9

14-1079.540.533.411610-14
19 - 1570.249.060.440115-19
24 - 2055.853.368.545620-24
29 - 2545.852.775.436625-29
34 - 3040.257.479.029630-34
39 - 3532.149.982.321335-39
49 - 4016.647.190.027940-49
or more 5021.739.686.412050 فأكثر
47.150.172.42262Totalاإلجمالي

 Sub total don't equal grand total the person uses internet for more than ** المجاميع الفرعية التساوي المجموع الكلي كون الفرد يستخدم األنترنت ألكثر من خدمة
one service   * (..): عدد المشاهدات غير كافي

ة والجنس    ات العمري ارهم   5 سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت للحصول على الخدمات الترفيهية حسب نوع الخدمة والفئ ذين أعم جدول 1-30 : نسبة األفراد ال

No.of cases
Age groups & sexالفئات العمرية والجنس

Table 1-30 : Proportion of persons aged 5+ years using internet to obtain intertainment service by type of service,age groups & sex

Type of srvice *                                                         *  نوع الخدمة 
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 والمستوى التعليمي والجنس  سنوات فأآثر الذين يستخدمون األنترنت للحصول على الخدمات الترفيهية حسب نوع الخدمة 5نسبة األفراد الذين أعمارهم :  31-1جدول 

Table 1-31 : Proportion of persons aged 5+ years using internet to obtain intertainment service by type of service,educational level & sex  

المستوى التعليمي 
 والجنس

 عدد المشاهدات  Type of srvice*                                            * نوع الخدمة   

Educational level & 
sex 

 مطالعة صحف ومجالت الكترونية األستماع وبرامج التلفزيون ومشاهدة أفالم العاب الكترونية
No.of cases 

Electronic games 
Listening to music & watching TV 

programmes & movies 
Reading electronic newspapers & 

magazines 
 Male      ذكور

 Without degree 83.3 46.1 27.4 38 بدون شهادة

 Less than secondary 68.1 53.6 55.6 473 أقل من اإلعدادية
 Secondary 52.3 48.4 67.8 390 إعدادية

 Diploma 39.2 49.9 77.5 301 دبلوم

 Bachelor and above 32.2 50.8 89.2 547 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 49.0 50.8 71.7 1749 اإلجمالي

 Female      إناث

 Without degree 81.4 27.1 40.2 23 بدون شهادة

 Less than secondary 59.5 42.8 68.5 122 أقل من اإلعدادية
 Secondary 38.5 43.0 71.1 113 إعدادية

 Diploma 34.5 44.4 83.6 94 دبلوم

 Bachelor and above 28.7 59.2 83.2 161 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 41.4 48.1 75.4 513 اإلجمالي

 Grand total     المجموع الكلي

 Without degree 82.6 38.7 32.4 61 بدون شهادة

 Less than secondary 66.1 51.1 58.6 595 أقل من اإلعدادية
 Secondary 49.0 47.1 68.6 503 إعدادية

 Diploma 38.1 48.6 78.9 395 دبلوم

 Bachelor and above 31.2 53.2 87.5 708 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 47.1 50.1 72.6 2262 اإلجمالي
 Sub total don't equal grand total the person uses internet for more than one service *ألكثر من خدمة المجاميع الفرعية التساوي المجموع الكلي كون الفرد يستخدم األنترنت * 



56 
 

 )توزيع نسبي(سنوات فأآثر لديهم بريدالكتروني  ويستخدمون األنترنت  حسب المحافظة والجنس   5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  32-1جدول 
Table 1-32 : Distribution of persons aged 5+ years and  using the internet and have e-mail by government and sex  (percentage distribution) 

 المحافظة
male                       ذكور female                           إناث   Total                          مجموع  

Government   مجموع ال يمتلك يمتلك مجموع ال يمتلك يمتلك مجموع ال يمتلك كيمتل

Has Has'nt Total Has Has'nt Total Has Has'nt Total 

 Nineveh 85.0 15.0 100.0 72.0 28.0 100.0 82.8 17.2 100.0 نينوى

 Kirkuk 81.4 18.6 100.0 63.9 36.1 100.0 77.0 23.0 100.0 كركوك

 Diala 91.6 8.4 100.0 85.9 14.1 100.0 90.2 9.8 100.0 ديالى

 Al‐Anbar 92.8 7.2 100.0 90.7 9.3 100.0 92.4 7.6 100.0 األنبار

 Baghdad 54.7 45.3 100.0 64.7 35.3 100.0 57.9 42.1 100.0 بغداد

 Babil 52.9 47.1 100.0 56.0 44.0 100.0 53.9 46.1 100.0 بابل

 Kerbela 75.1 24.9 100.0 55.4 44.6 100.0 70.4 29.6 100.0 كربالء

 Wasit 100.0 50.6 49.4 100.0 .. .. 50.7 49.3 100.0 واسط

 Salah AL‐Deen 85.9 14.1 100.0 74.5 25.5 100.0 83.2 16.8 100.0 صالح الدين

 Al‐Najaf 76.0 24.0 100.0 62.6 37.4 100.0 74.3 25.7 100.0 النجف

 Al‐Qadisiya 75.2 24.8 100.0 73.8 26.2 100.0 74.8 25.2 100.0 القادسية

 Al‐Muthanna 100.0 48.0 52.0 100.0 .. .. 46.3 53.7 100.0 المثنى

 Thi‐Qar 69.6 30.4 100.0 50.6 49.4 100.0 65.1 34.9 100.0 ذي قار

 Missan 84.6 15.4 100.0 31.8 68.2 100.0 77.6 22.4 100.0 ميسان

 Basrah 56.0 44.0 100.0 17.0 83.0 100.0 47.7 52.3 100.0 البصرة

 Total 68.8 31.2 100.0 63.0 37.0 100.0 67.4 32.6 100.0 اإلجمالي

 عدد المشاهدات غير كافي * (..):   
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 )توزيع نسبي(حسب الفئات العمرية والجنس والبيئة   سنوات فأآثر حسب أمتالك البريد األلكتروني ويستخدمون االنترنت 5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  33-1جدول 
Table1-33 :Distribution of persons aged 5+ years by having e-mail,age groups , sex & environment (percentage distribution) 

الفئات العمرية 
 والجنس

Urban                      حضر Rural                          ريف  Total                          مجموع  

Age groups & sex   مجموع ال يمتلك يمتلك مجموع ال يمتلك يمتلك مجموع ال يمتلك يمتلك

Has Has'nt Total Has Has'nt Total Has Has'nt Total 

 Male ذكور

 14-5 47.6 52.4 100.0 .. .. 100.0 45.3 54.7 100.0 5‐ 14 

39-15 68.4 31.6 100.0 66.1 33.9 100.0 68.0 32.0 100.0 15‐39 

 and more 78.0 22.0 100.0 64.3 35.7 100.0 75.8 24.2 100.0 40 فأكثر  40

 Total 69.7 30.3 100.0 64.7 35.3 100.0 68.8 31.2 100.0 اإلجمالي

 Female                   إناث

 14-5 38.3 61.7 100.0 .. .. 100.0 41.1 58.9 100.0 5‐ 14 

39-15 65.5 34.5 100.0 46.9 53.1 100.0 64.2 35.8 100.0 15‐39 

 and more 100.0 68.3 31.7 100.0 40 .. .. 69.5 30.5 100.0 فأكثر  40

 Total 64.0 36.0 100.0 50.0 50.0 100.0 63.0 37.0 100.0 اإلجمالي

 Grand total                   المجموع الكلي

14-5 43.8 56.2 100.0 .. .. 100.0 43.6 56.4 100.0 5‐ 14 

39-15 67.6 32.4 100.0 63.7 36.3 100.0 67.1 32.9 100.0 15‐39 

 and more 76.1 23.9 100.0 63.0 37.0 100.0 74.3 25.7 100.0 40 فأكثر  40

 Total 68.1 31.9 100.0 62.7 37.3 100.0 67.4 32.6 100.0 اإلجمالي

 عدد المشاهدات غير كافي * (..):   
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 )توزيع نسبي(سنوات فأآثر حسب أمتالك البريد األلكتروني  ويستخدمون االنترنت حسب المستوى التعليمي والبيئة والجنس  5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  34-1جدول 
Table 1-34 :Distribution of persons aged 5+ years by having e-mail,educational level,environment & sex (percentage distribution) 

المستوى التعليمي 
 والجنس

Urban               حضر Rural                ريف  Total              مجموع  

Educational level & sex   مجموع ال يمتلك لكيمت مجموع ال يمتلك يمتلك مجموع ال يمتلك يمتلك

Has Has'nt Total Has Has'nt Total Has Has'nt Total 

 Maleذكور

 Without degree 100.0 43.3 56.7 100.0 .. 48.3 51.7 100.0 0.0 بدون شهادة

 Less than secondary 63.8 36.2 100.0 57.0 43.0 100.0 62.9 37.1 100.0 أقل من اإلعدادية
 Secondary 65.7 34.3 100.0 80.1 19.9 100.0 68.3 31.7 100.0 ديةإعدا

 Diploma 68.7 31.3 100.0 55.0 45.0 100.0 65.7 34.3 100.0 دبلوم

 Bachelor and above 79.9 20.1 100.0 69.1 30.9 100.0 78.4 21.6 100.0 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى

 Total 69.7 30.3 100.0 64.7 35.3 100.0 68.8 31.2 100.0 اإلجمالي

 Female           إناث

 Without degree 100.0 18.1 81.9 100.0 .. .. 12.4 87.6 100.0 بدون شهادة

 Less than secondary 100.0 68.5 31.5 100.0 .. .. 68.9 31.1 100.0 أقل من اإلعدادية
 Secondary 100.0 64.3 35.7 100.0 .. .. 63.3 36.7 100.0 ةإعدادي

 Diploma 100.0 64.5 35.5 100.0 .. .. 68.6 31.4 100.0 دبلوم

 Bachelor and above 100.0 61.7 38.3 100.0 .. .. 63.3 36.7 100.0 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى

 Total 64.0 36.0 100.0 50.0 50.0 100.0 63.0 37.0 100.0 اإلجمالي

 Grand total           المجموع الكلي

 Without degree 36.5 63.5 100.0 21.5 78.5 100.0 34.6 65.4 100.0 بدون شهادة

 Less than secondary 65.1 34.9 100.0 57.4 42.6 100.0 64.3 35.7 100.0 أقل من اإلعدادية
 Secondary 65.0 35.0 100.0 80.3 19.7 100.0 67.3 32.7 100.0 إعدادية

 Diploma 68.7 31.3 100.0 51.7 48.3 100.0 65.4 34.6 100.0 دبلوم

 Bachelor and above 75.2 24.8 100.0 64.7 35.3 100.0 73.8 26.2 100.0 بكالوريوس فأعلى

 Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى

 Total 68.1 31.9 100.0 62.7 37.3 100.0 67.4 32.6 100.0 اإلجمالي

 عدد المشاهدات غير كافي * (..):   
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 )توزيع نسبي(ئة سنوات فأآثر الذين يمتلكون البريد األلكتروني ويستخدمون االنترنت حسب إستخدامه آلخر مرة والجنس والبي 5توزيع األفراد الذين أعمارهم :  35-1جدول 
Table 1-35 : Distribution of persons aged 5+ years by having e-mail by using it last time,sex,environment (percentage 

distribution) 

إستخدام البريد 
األلكتروني آلخر 

 مرة

Urban               حضر Rural                ريف  Total               موعمج   

Using E‐mail last time   مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

male female Total male female Total male female Total 

 Interview day 26.3 17.4 24.0 20.3 17.9 20.1 25.4 17.4 23.5 يوم المقابلة

Less than a week 38.8 36.1 38.1 44.9 41.5 44.5 39.8 36.4 39.0 أقل من أسبوع

Before one week 17.6 20.8 18.4 24.6 23.7 24.5 18.7 20.9 19.2 قبل إسبوع

Before one month 7.8 12.3 9.0 3.6 2.0 3.4 7.1 11.7 8.2 قبل شهر

More than one month 8.5 12.1 9.5 3.6 0.0 3.2 7.8 11.5 8.6 أكثر من شهر

Don't know 1.0 1.3 1.1 3.0 14.9 4.2 1.3 2.1 1.5 ال أعرف

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(والمحافظة .....) هاتف ثابت،موبايل،تلفزيون،(توزيع األسر حسب توفر األجهزة : 1-2جدول 

Table2-1 : Distribution of housholds by having devices(fixed telephone,mobile,...) by gov (percentage distribution) 

المحافظة

 )أجهزة(ستاليت  )أجهزة(تلفزيون  هاتف محمول هاتف ثابت
Governorate

 Fixed line Telephone  Mobile phone  TV  Satellite 

 مجموع غير متوفر متوفر مجموع غير متوفر متوفر مجموع غير متوفر متوفر مجموع غير متوفر متوفر

  Available Unavailable Total Available Unavailable Total Available Unavailable Total Available Unavailable Total 

 Nineveh 11.3 88.7 100.0 97.0 3.0 100.0 98.2 1.8 100.0 97.6 2.4 100.0 نينوى

 Kirkuk 7.6 92.4 100.0 98.8 1.2 100.0 99.6 0.4 100.0 98.0 2.0 100.0 كركوك

 Diala 12.9 87.1 100.0 91.8 8.2 100.0 98.2 1.8 100.0 98.2 1.8 100.0 ديالى

 Al‐Anbar 23.8 76.2 100.0 80.3 19.7 100.0 99.3 0.7 100.0 99.3 0.7 100.0 األنبار

 Baghdad 20.4 79.6 100.0 95.4 4.6 100.0 97.9 2.1 100.0 97.1 2.9 100.0 بغداد

 Babil 26.2 73.8 100.0 92.3 7.7 100.0 99.9 0.1 100.0 98.9 1.1 100.0 بابل

 Kerbela 27.0 73.0 100.0 95.7 4.3 100.0 98.4 1.6 100.0 98.0 2.0 100.0 كربالء

 Wasit 14.7 85.3 100.0 97.9 2.1 100.0 97.6 2.4 100.0 97.5 2.5 100.0 واسط

صالح 
 Salah AL‐Deen 10.6 89.4 100.0 96.3 3.7 100.0 99.7 0.3 100.0 99.5 0.5 100.0 الدين

 Al‐Najaf 18.9 81.1 100.0 93.5 6.5 100.0 97.7 2.3 100.0 96.2 3.8 100.0 النجف

 Al‐Qadisiya 20.5 79.5 100.0 89.3 10.7 100.0 94.6 5.4 100.0 92.0 8.0 100.0 القادسية

 Al‐Muthanna 27.2 72.8 100.0 86.2 13.8 100.0 93.2 6.8 100.0 91.5 8.5 100.0 المثنى

 Thi‐Qar 12.0 88.0 100.0 95.2 4.8 100.0 98.0 2.0 100.0 97.4 2.6 100.0 ذي قار

 Missan 16.2 83.8 100.0 97.9 2.1 100.0 98.5 1.5 100.0 97.9 2.1 100.0 ميسان

 Basrah 9.1 90.9 100.0 95.8 4.2 100.0 97.8 2.2 100.0 97.8 2.2 100.0 ةالبصر

 Total 17.0 83.0 100.0 94.3 5.7 100.0 98.1 1.9 100.0 97.4 2.6 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(والمحافظة .....) هاتف ثابت،موبايل،تلفزيون،(توزيع األسر حسب توفر األجهزة :  1-2جدول / تابع 
Cont. / Table 2-1: Distribution of housholds by having devices(fixed telephone,mobile,...) by gov (percentage distribution) 

 المحافظة

 )أجهزة(فاكس  )أجهزة(راديو 

Governorate 
 Radio  Fax 

 مجموع غير متوفر متوفر مجموع غير متوفر متوفر

Available Unavailable Total Available Unavailable Total 

 Nineveh 47.9 52.1 100.0 0.0 100.0 100.0 نينوى

 Kirkuk 18.9 81.1 100.0 0.0 100.0 100.0 كركوك

 Diala 40.3 59.7 100.0 0.1 99.9 100.0 ديالى

 Al‐Anbar 58.1 41.9 100.0 0.3 99.7 100.0 األنبار

 Baghdad 51.0 49.0 100.0 0.6 99.4 100.0 بغداد

 Babil 51.1 48.9 100.0 0.0 100.0 100.0 بابل

 Kerbela 63.8 36.2 100.0 0.4 99.6 100.0 كربالء

 Wasit 45.1 54.9 100.0 0.3 99.7 100.0 واسط

 Salah AL‐Deen 42.6 57.4 100.0 0.0 100.0 100.0 صالح الدين

 Al‐Najaf 29.7 70.3 100.0 0.4 99.6 100.0 النجف

 Al‐Qadisiya 53.2 46.8 100.0 0.0 100.0 100.0 ادسيةالق

 Al‐Muthanna 29.8 70.2 100.0 0.0 100.0 100.0 المثنى

 Thi‐Qar 46.5 53.5 100.0 0.2 99.8 100.0 ذي قار

 Missan 69.3 30.7 100.0 0.2 99.8 100.0 ميسان

 Basrah 46.4 53.6 100.0 0.0 100.0 100.0 البصرة

 Total 47.5 52.5 100.0 0.3 99.7 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(والبيئة .....) هاتف ثابت، موبايل، تلفزيون،(توزيع األسر حسب توفر األجهزة : 2-2جدول 
Table 2‐2 :Distribution of housholds by having devices(fixed telephone,mobile,...) by environment (percentage distribution) 

 األجهزة
 اإلجمالي ريف حضر

Devices 
UrbanRural Total

Fixed line Telephone      هاتف ثابت
 Available 23.6 2.9 17.0 متوفر

 Unavailable 76.4 97.1 83.0 غير متوفر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع
Mobile phone    هاتف محمول

 Available 96.2 90.1 94.3 متوفر

 Unavailable 3.8 9.9 5.7 غير متوفر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع
TV    )أجهزة(تلفزيون 
 Available 98.5 97.2 98.1 متوفر

 Unavailable 1.5 2.8 1.9 غير متوفر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع
Satellite   )أجهزة(ستاليت 
 Available 97.9 96.3 97.4 متوفر

 Unavailable 2.1 3.7 2.6 غير متوفر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع
Radio    )أجهزة(راديو 
 Available 48.8 44.6 47.5 متوفر

 Unavailable 51.2 55.4 52.5 غير متوفر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع
Fax    )أجهزة(فاكس 
 Available 0.4 0.1 0.3 متوفر

 Unavailable 99.6 99.9 99.7 متوفرغير 

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع
Grand total   المجموع الكلي

 Available 60.9 55.2 59.1 متوفر

 Unavailable 39.1 44.8 40.9 غير متوفر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 )توزيع نسبي(ظة والبيئة توزيع األسر حسب عدد خطوط الهاتف الثابت والمحاف:  3-2جدول 
Table 2‐3:distribution of households by number of fixed phone lines,gov & environment (percentage distribution)

 المحافظة

مجموعريفحضر

Governorate 

UrbanRural Total

ال 
 يوجد

خط 
 واحد

 خطان
ثالثة 
خطوط 
 فأكثر

 مجموع
ال 
 يوجد

خط 
 واحد

 خطان
ثالثة 
خطوط 
 فأكثر

 مجموع
ال 
 يوجد

خط 
 واحد

 خطان
ثالثة 
خطوط 
 فأكثر

 مجموع

No 
line 

One 
line 

Two 
lines 

Three 
lines 
& 

more 

Total 
No 
line 

One 
line 

Two 
lines 

Three 
lines 
& 

more 

Total 
No 
line 

One 
line 

Two 
lines 

Three 
lines 
& 

more 

Total 

 Nineveh 81.3 18.4 0.3 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 88.7 11.1 0.2 0.0 100.0 نينوى

 Kirkuk 89.6 10.4 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 92.4 7.6 0.0 0.0 100.0 كركوك

 Diala 69.3 30.7 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 87.1 12.9 0.0 0.0 100.0 ديالى

 Al‐Anbar 56.1 43.3 0.6 0.0 100.0 97.2 2.8 0.0 0.0 100.0 76.1 23.6 0.3 0.0 100.0 األنبار

 Baghdad 77.9 22.1 0.0 0.0 100.0 92.0 8.0 0.0 0.0 100.0 79.5 20.5 0.0 0.0 100.0 بغداد

 Babil 55.4 44.0 0.6 0.0 100.0 92.2 7.3 0.6 0.0 100.0 73.7 25.8 0.6 0.0 100.0 بابل

 Kerbela 67.1 32.6 0.3 0.0 100.0 85.5 14.0 0.6 0.0 100.0 72.8 26.8 0.4 0.0 100.0 كربالء

 Wasit 72.5 27.2 0.3 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 85.0 14.9 0.2 0.0 100.0 واسط

 Salah AL‐Deen 81.3 18.7 0.0 0.0 100.0 97.8 2.2 0.0 0.0 100.0 89.4 10.6 0.0 0.0 100.0 صالح الدين

 Al‐Najaf 74.0 24.7 1.1 0.3 100.0 97.2 2.2 0.0 0.6 100.0 80.9 18.0 0.8 0.4 100.0 النجف

 Al‐Qadisiya 62.4 37.1 0.6 0.0 100.0 97.2 2.8 0.0 0.0 100.0 79.2 20.5 0.3 0.0 100.0 القادسية

 Al‐Muthanna 44.5 55.2 0.3 0.0 100.0 99.4 0.6 0.0 0.0 100.0 72.6 27.2 0.1 0.0 100.0 المثنى

 Thi‐Qar 79.7 20.3 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 87.8 12.2 0.0 0.0 100.0 ذي قار

 Missan 75.5 24.0 0.6 0.0 100.0 99.4 0.6 0.0 0.0 100.0 83.6 16.0 0.4 0.0 100.0 ميسان

 Basrah 89.6 10.4 0.0 0.0 100.0 96.1 3.9 0.0 0.0 100.0 90.9 9.1 0.0 0.0 100.0 البصرة

 Total 76.2 23.6 0.2 0.0 100.0 97.1 2.8 0.1 0.0 100.0 82.9 17.0 0.1 0.0 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(توزيع األسر حسب عدد خطوط الهاتف المحمول والمحافظة والبيئة :  4-2جدول 

Table  2‐4 :distribution of households by number of mobile phone lines,gov & environment (percentage distribution) 

 المحافظة

 مجموعريفحضر

Governorate 

 Urban Rural Total 

ال 
 يوجد

خط 
 واحد

ثالثة خطوط  خطان
ثالثة خطوط  خطان خط واحد ال يوجد مجموع فأكثر

 ال يوجد مجموع فأكثر
خط 
 واحد

ثالثة خطوط  خطان
 مجموع فأكثر

No 
line 

One 
line 

Two 
lines 

Three 
lines & 
more 

Total 
No 
line 

One 
line 

Two 
lines 

Three 
lines & 
more 

Total 
No 
line 

One 
line 

Two 
lines 

Three 
lines & 
more 

Total 

 Nineveh 1.7 22.3 40.2 35.8 100.0 4.5 41.3 39.1 15.1 100.0 2.8 29.9 39.8 27.5 100.0 نينوى

 Kirkuk 0.6 31.1 40.9 27.5 100.0 2.3 50.3 33.3 14.1 100.0 1.0 36.2 38.9 23.9 100.0 كركوك

 Diala 1.1 11.2 48.3 39.4 100.0 13.3 26.1 40.0 20.6 100.0 8.2 19.9 43.5 28.4 100.0 ديالى

 Al‐Anbar 9.3 29.7 37.4 23.5 100.0 30.7 37.5 19.9 11.9 100.0 19.7 33.5 28.9 17.9 100.0 األنبار

 Baghdad 4.9 16.6 37.1 41.4 100.0 1.7 6.9 34.9 56.6 100.0 4.6 15.5 36.9 43.1 100.0 بغداد

 Babil 3.9 17.3 29.8 49.0 100.0 11.2 34.1 28.5 26.3 100.0 7.5 25.6 29.2 37.7 100.0 بابل

 Kerbela 2.8 23.7 37.3 36.2 100.0 7.8 28.5 35.8 27.9 100.0 4.3 25.2 36.8 33.6 100.0 كربالء

 Wasit 0.6 9.6 41.9 48.0 100.0 3.3 33.3 41.7 21.7 100.0 1.8 20.4 41.8 36.1 100.0 واسط

 Salah AL‐Deen 0.8 19.3 37.4 42.5 100.0 6.7 40.6 31.7 21.1 100.0 3.7 29.8 34.6 31.9 100.0 صالح الدين

 Al‐Najaf 3.6 26.3 34.1 36.0 100.0 13.3 37.2 20.0 29.4 100.0 6.5 29.6 29.9 34.1 100.0 النجف

 Al‐Qadisiya 4.5 25.3 30.9 39.3 100.0 17.4 48.3 25.8 8.4 100.0 10.7 36.4 28.5 24.4 100.0 القادسية

 Al‐Muthanna 10.7 23.9 31.0 34.4 100.0 16.7 41.7 22.8 18.9 100.0 13.8 33.0 26.8 26.4 100.0 المثنى

 Thi‐Qar 2.8 28.9 33.9 34.4 100.0 7.9 47.8 32.6 11.8 100.0 4.8 36.4 33.4 25.4 100.0 ذي قار

 Missan 0.6 19.2 33.7 46.5 100.0 5.0 36.1 38.9 20.0 100.0 2.1 24.9 35.5 37.5 100.0 ميسان

 Basrah 3.9 24.5 37.7 33.8 100.0 5.0 24.6 42.5 27.9 100.0 4.2 24.5 38.7 32.6 100.0 البصرة

 Total 3.7 20.4 37.3 38.5 100.0 9.8 34.1 33.3 22.9 100.0 5.7 24.8 36.0 33.5 100.0اإلجمالي
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 متوسط عدد خطوط الهاتف المحمول لألسرة :  5-2جدول 

Table 2‐5: average number of mobile phone lines of the household 
  

 المحافظة
 اإلجمالي ريف حضر

Governorate 
 Urban Rural Total 

 Nineveh 2.4 1.7 2.1 نينوى

 Kirkuk 2.1 1.7 2.0 كركوك

 Diala 2.6 1.8 2.1 ديالى

 Al‐Anbar 1.8 1.2 1.5 األنبار

 Baghdad 2.7 2.7 2.7 بغداد

 Babil 3.1 2.0 2.5 بابل

 Kerbela 2.6 2.1 2.4 كربالء

 Wasit 2.8 2.0 2.4 واسط

 Salah AL‐Deen 2.7 1.9 2.3 صالح الدين

 Al‐Najaf 2.4 1.9 2.2 النجف

 Al‐Qadisiya 2.7 1.3 2.0 القادسية

 Al‐Muthanna 2.3 1.6 1.9 المثنى

 Thi‐Qar 2.4 1.6 2.0 ذي قار

 Missan 2.9 1.9 2.6 ميسان

 Basrah 2.4 2.2 2.3 البصرة

 Total 2.6 1.8 2.3 اإلجمالي
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 عدد االفراد وعدد أجهزة الموبايل لألسر: 6-2جدول 

Table 2‐6 : Number of individuals and  number of mobile phones for households 

 المحافظة

 No .of individualsعدد االفراد            
 No. of mobileعدد أجهزة الموبايل           
phones 

Governorate   مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر

Urban Rural Total Urban Rural Total 

 Nineveh 1706656 1104435 2811091 596608 283633 880241 نينوى

 Kirkuk 631057 278471 909528 262798 75812 338610 كركوك

 Diala 645920 921595 1567514 261116 255541 516657 ديالى

 Al‐Anbar 777864 730725 1508589 202207 121493 323700 األنبار

 Baghdad 6246183 961401 7207584 2951219 421091 3372309 بغداد

 Babil 776804 876325 1653129 346950 222637 569587 بابل

 Kerbela 578396 312954 891350 243818 90732 334550 كربالء

 Wasit 560453 509209 1069662 244669 154370 399038 واسط

 Salah AL‐Deen 552102 653126 1205229 267200 181931 449131 صالح الدين

 Al‐Najaf 742042 345042 1087084 294644 96230 390874 النجف

 Al‐Qadisiya 518706 476250 994956 201731 95967 297698 القادسية

 Al‐Muthanna 271602 345385 616987 76170 56617 132787 المثنى

 Thi‐Qar 936813 684946 1621759 346464 154915 501379 ذي قار

 Missan 535881 291589 827470 212419 70695 283114 ميسان

 Basrah 1506876 415773 1922649 587793 144360 732154 البصرة

 Total 16987354 8907225 25894580 7095807 2426023 9521829 مجموع
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 )نسبي توزيع(والمحافظة ....) هاتف ثابت،موبايل،تلفزيون،(توزيع األسر حسب عدد األجهزة :  7-2جدول 
Table 2‐7 :distribution of households by number of devices(fixed telephone,mobile,...),by gov (percentage distribution)

المحافظة

 )أجهزة(تلفزيون  هاتف محمول هاتف ثابت

Governorate

 Fixed line Telephone  Mobile phone  TV 

 اليوجد
جهاز 
 واحد

 جهازان
ثالثة 
أجهزة 
 فأكثر

 اليوجد مجموع
جهاز 
 واحد

 جهازان
ثالثة 
أجهزة 
 فأكثر

 اليوجد مجموع
جهاز 
 واحد

 جهازان
ثالثة 
أجهزة 
 فأكثر

 مجموع

No 
device 

One 
device 

Two 
devices 

Three 
devices 

& 
more 

Total 
No 

device 
One 
device 

Two 
devices 

Three 
devices 

& 
more 

Total 
No 

device 
One 
device 

Two 
devices 

Three 
devices 

& 
more 

Total 

 Nineveh 88.7 10.4 0.8 0.0 100.0 2.8 27.2 41.5 28.5 100.0 2.5 75.2 21.0 1.3 100.0 نينوى

 Kirkuk 92.4 7.6 0.0 0.0 100.0 1.0 35.3 39.4 24.3 100.0 0.9 88.0 9.6 1.4 100.0 كركوك

 Diala 87.1 10.8 1.8 0.4 100.0 8.2 19.1 48.2 24.5 100.0 2.0 84.6 12.7 0.7 100.0 ديالى

 Al‐Anbar 76.1 23.8 0.1 0.0 100.0 19.7 32.8 29.4 18.0 100.0 1.7 65.7 26.6 5.9 100.0 األنبار

 Baghdad 79.5 17.4 2.8 0.3 100.0 4.6 15.6 35.4 44.5 100.0 3.8 65.1 23.3 7.8 100.0 بغداد

 Babil 73.7 25.3 0.8 0.1 100.0 7.4 24.4 30.1 38.1 100.0 1.0 74.8 16.1 8.1 100.0 بابل

 Kerbela 72.8 26.2 0.7 0.2 100.0 4.3 24.8 37.2 33.7 100.0 2.0 74.0 15.7 8.3 100.0 كربالء

 Wasit 85.0 14.9 0.2 0.0 100.0 1.6 20.5 44.9 33.1 100.0 3.1 72.8 20.7 3.3 100.0 واسط

صالح
 Salah AL‐Deen 89.4 10.3 0.1 0.1 100.0 3.7 28.0 36.0 32.3 100.0 0.8 76.9 17.0 5.2 100.0 الدين

 Al‐Najaf 80.9 17.4 0.6 1.1 100.0 6.5 28.8 30.3 34.4 100.0 3.7 76.0 16.7 3.7 100.0 النجف

 Al‐Qadisiya 79.2 20.2 0.4 0.1 100.0 10.7 35.4 29.4 24.4 100.0 5.4 72.7 18.2 3.8 100.0 القادسية

 Al‐Muthanna 72.6 27.0 0.4 0.0 100.0 13.8 33.4 26.9 25.9 100.0 6.7 66.1 19.0 8.2 100.0 المثنى

 Thi‐Qar 87.8 12.2 0.0 0.0 100.0 4.8 36.1 33.6 25.4 100.0 2.2 79.6 13.8 4.4 100.0 ذي قار

 Missan 83.6 13.6 2.4 0.4 100.0 2.1 23.3 37.7 37.0 100.0 2.2 61.2 25.9 10.7 100.0 ميسان

 Basrah 90.9 9.1 0.0 0.0 100.0 4.2 23.4 39.7 32.7 100.0 2.6 82.5 11.0 3.9 100.0البصرة
 Total 82.9 15.7 1.2 0.2 100.0 5.6 24.1 36.6 33.7 100.0 2.8 73.0 18.9 5.3 100.0اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(والمحافظة ....) ،موبايل،تلفزيون،هاتف ثابت(توزيع األسر حسب عدد األجهزة :  7-2جدول /  1تابع

Cont. 1/ Table 2‐7 :distribution of households by number of devices(fixed telephone,mobile,...),by gov (percentage distribution) 

 المحافظة

 )أجهزة(راديو  )أجهزة(ستاليت 

Governorate 

 Satellite  Radio 

 جهازان جهاز واحد اليوجد
ثالثة 
أجهزة 
 فأكثر

 جهازان جهاز واحد اليوجد مجموع
ثالثة

أجهزة 
 فأكثر

 مجموع

No device 
One 
device 

Two 
devices 

Three 
devices & 
more 

Total No device 
One 
device 

Two 
devices 

Three 
devices & 
more 

Total 

 Nineveh 3.2 80.5 15.5 0.7 100.0 52.8 43.9 3.0 0.3 100.0 نينوى

 Kirkuk 2.2 90.9 6.3 0.6 100.0 81.9 17.9 0.2 0.0 100.0 كركوك

 Diala 2.0 86.3 11.3 0.4 100.0 60.0 36.5 2.8 0.6 100.0 ديالى

 Al‐Anbar 2.4 66.6 25.5 5.5 100.0 43.3 52.4 4.1 0.1 100.0 األنبار

 Baghdad 4.9 72.8 18.5 3.8 100.0 51.2 44.8 3.8 0.2 100.0 بغداد

 Babil 2.0 75.1 16.0 7.0 100.0 49.3 44.7 5.0 1.0 100.0 بابل

 Kerbela 2.4 75.9 14.9 6.8 100.0 36.8 43.2 11.1 9.0 100.0 كربالء

 Wasit 3.4 77.3 16.6 2.7 100.0 55.4 39.5 4.9 0.2 100.0 واسط

 Salah AL‐Deen 1.1 78.6 16.2 4.1 100.0 57.6 38.9 2.8 0.7 100.0 صالح الدين

 Al‐Najaf 5.1 75.7 15.9 3.3 100.0 70.9 23.3 5.9 0.0 100.0 النجف

 Al‐Qadisiya 8.0 73.9 14.8 3.3 100.0 47.2 48.2 4.2 0.4 100.0 القادسية

 Al‐Muthanna 8.8 65.5 18.2 7.5 100.0 70.2 28.9 0.8 0.0 100.0 المثنى

 Thi‐Qar 2.9 81.0 13.8 2.3 100.0 54.0 45.6 0.4 0.0 100.0 ذي قار

 Missan 2.8 65.8 21.3 10.2 100.0 31.0 59.4 6.1 3.5 100.0 ميسان

 Basrah 3.0 83.3 10.8 2.9 100.0 53.6 44.4 1.8 0.2 100.0 البصرة

 Total 3.7 76.7 16.1 3.5 100.0 53.5 42.2 3.6 0.7 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(والمحافظة ....) هاتف ثابت،موبايل،تلفزيون،(دد األجهزة توزيع األسر حسب ع:  7-2جدول / 2تابع 

Cont.2 / Table 2‐7 :distribution of households by number of devices(fixed telephone,mobile,...),by gov (percentage distribution) 

 المحافظة

 )أجهزة(فاكس 

Governorate 
 Fax 

 مجموع ثالثة أجهزة فأكثر جهازان دجهاز واح اليوجد

No device One device Two devices 
Three devices & 

more 
Total 

 Nineveh 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 نينوى

 Kirkuk 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 كركوك

 Diala 99.2 0.1 0.0 0.6 100.0 ديالى

 Al‐Anbar 99.9 0.1 0.0 0.0 100.0 األنبار

 Baghdad 99.6 0.4 0.0 0.0 100.0 دبغدا

 Babil 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 بابل

 Kerbela 99.8 0.2 0.0 0.0 100.0 كربالء

 Wasit 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 واسط

 Salah AL‐Deen 99.7 0.3 0.0 0.0 100.0 صالح الدين

 Al‐Najaf 99.8 0.0 0.2 0.0 100.0 النجف

 Al‐Qadisiya 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 القادسية

 Al‐Muthanna 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 المثنى

 Thi‐Qar 99.8 0.2 0.0 0.0 100.0 ذي قار

 Missan 99.4 0.4 0.0 0.2 100.0 ميسان

 Basrah 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 البصرة

 Total 99.8 0.2 0.0 0.0 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(والبيئة ....) هاتف ثابت،موبايل،تلفزيون،(ألجهزة توزيع األسر حسب عدد ا:  8-2جدول 
Table 2‐8 :distribution of households by number of devices(fixed  telephone,mobile,...),by environment  (percentage distribution) 

 األجهزة
 اإلجمالي ريف حضر

Devices 
 Urban Rural Total 

 Fixed line Telephone        تهاتف ثاب

 No device 76.2 97.1 82.9 اليوجد

 One device 22.0 2.3 15.7 جهاز واحد

 Two devices 1.5 0.6 1.2 جهازان

 Three devices  &more 0.3 0.1 0.2 ثالثة أجهزة فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع

 Mobile phone        هاتف محمول

 No device 3.7 9.7 5.6 اليوجد

 One device 19.8 33.1 24.1 جهاز واحد

 Two devices 37.8 33.9 36.6 جهازان

 Three devices  &more 38.7 23.2 33.7 ثالثة أجهزة فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع

 TV        )أجهزة(تلفزيون 

 No device 2.6 3.3 2.8 اليوجد

 One device 68.0 83.7 73.0 جهاز واحد

 Two devices 22.3 11.6 18.9 جهازان

 Three devices  &more 7.1 1.4 5.3 ثالثة أجهزة فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع

 Satellite       )أجهزة(ستاليت 

 No device 3.3 4.4 3.7 اليوجد

 One device 72.7 85.4 76.7 جهاز واحد

 Two devices 19.4 8.9 16.1 جهازان

 Three devices  &more 4.6 1.2 3.5 ثالثة أجهزة فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 )توزيع نسبي(والبيئة ....) هاتف ثابت،موبايل،تلفزيون،(توزيع األسر حسب عدد األجهزة :  8- 2جدول /تابع
Cont. / Table 2‐8 :distribution of households by number of devices(fixed  telephone,mobile,...),by environment  (percentage distribution) 

 األجهزة
 اإلجمالي ريف حضر

Devices 
Urban Rural Total 

 Radio )أجهزة(راديو 

 No device 52.4 55.7 53.5 اليوجد

 One device 43.0 40.7 42.2 جهاز واحد

 Two devices 3.8 3.0 3.6 جهازان

 Three devices  &more 0.7 0.6 0.7 ثالثة أجهزة فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع

 Fax )أجهزة(فاكس 

 No device 99.8 99.8 99.8 اليوجد

 One device 0.2 0.1 0.2 جهاز واحد

 Two devices 0.0 0.0 0.0 جهازان

 Three devices  &more 0.0 0.1 0.0 ثالثة أجهزة فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع

 Grand total المجموع الكلي

 No device 39.7 45.0 41.4 اليوجد

 One device 37.6 40.9 38.7 جهاز واحد

 Two devices 14.2 9.7 12.7 جهازان

 Three devices  &more 8.6 4.5 7.2 ثالثة أجهزة فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 نسبة األسر التي تمتلك الهاتف المحمول  حسب جهة األشتراك والمحافظة :  9-2دول ج
Table 2‐9 : Percentage of households have mobile  by name of company  & gov 

 المحافظة
 عدد األسر المستجيبة أخرى إتصالنا أمنية آسيا سيل )أثير، عراقنا(زين 

Governorate 
zain(Iraqna,Atheer) Asia cell Omnia Itsaluna other 

No.of respondent 
households 

 Nineveh 0.6 87.4 0.2 0.0 13.5 536نينوى

 Kirkuk 5.9 98.3 0.0 0.0 1.0 534كركوك

 Diala 79.7 37.0 0.0 0.0 0.0 538ديالى

 Al‐Anbar 80.0 1.3 0.0 0.0 0.7 529األنبار

 Baghdad 81.5 61.3 0.0 0.6 0.1 885بغداد

 Babil 91.3 18.1 1.0 0.0 0.0 537بابل

 Kerbela 91.2 28.6 0.6 0.0 0.0 538كربالء

 Wasit 93.8 25.1 0.0 0.0 0.0 534واسط

 Salah AL‐Deen 28.6 81.2 0.0 0.0 2.7 536صالح الدين

 Al‐Najaf 93.3 10.9 2.2 0.7 0.8 540النجف

 Al‐Qadisiya 88.7 7.4 0.3 0.0 0.0 533القادسية

 Al‐Muthanna 83.5 11.4 0.0 0.0 0.3 532المثنى

 Thi‐Qar 94.6 7.7 0.0 0.0 2.0 538ذي قار

 Missan 80.5 55.0 0.0 0.0 0.0 539ميسان

 Basrah 83.8 47.5 0.0 0.2 0.0 531البصرة

 Total 70.5 47.1 0.2 0.2 1.8 8380اإلجمالي

 سر التي تمتلك الهاتف المحمول  حسب جهة األشتراك والبيئة نسبة األ: 10-2جدول
Table2‐10 : Percentage of households have mobile by name of company  & environment (percentage distribution) 

 البيئة
 عدد األسر المستجيبة أخرى إتصالنا أمنية آسيا سيل )أثير، عراقنا(زين 

Environment 
zain(Iraqna,Atheer) Asia cell Omnia Itsaluna other 

No.of respondent 
households 

 urban 72.653.20.20.31.15705حضر
 Rural 66.234.10.10.03.32675ريف

 Total 70.5 47.1 0.2 0.2 1.8 8380 اإلجمالي
 Sub total don't equal grand total the household share more than one side *كة ألكثر من جهة المجاميع الفرعية التساوي المجموع الكلي كون األسرة مشتر* 
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 نسبة األسر التي تمتلك الهاتف المحمول  حسب نوع األشتراك والمحافظة :  11-2جدول 
Table  2‐11 : Percentage of households have mobile phone by type of sharing & gov (percentage distribution)

 المحافظة
 عدد األسر المستجيبة ال أعرف إشتراك فاتورة بطاقة مدفوعة مسبقاً

Governorate 
Card Bill sharing Don't know 

No.of respondent 
households 

 Nineveh 97.2 0.0 0.0 531 نينوى

 Kirkuk 98.9 0.0 0.0 532 كركوك

 Diala 91.8 0.0 0.0 538 ديالى

 Al‐Anbar 80.4 0.0 0.0 528 األنبار

 Baghdad 94.9 0.1 0.0 884 بغداد

 Babil 92.6 0.0 0.0 537 بابل

 Kerbela 95.7 0.0 0.0 538 كربالء

 Wasit 98.2 0.0 0.0 532 واسط

 Salah AL‐Deen 96.0 0.1 0.0 535 صالح الدين

 Al‐Najaf 93.5 1.0 0.0 539 النجف

 Al‐Qadisiya 89.0 0.0 0.0 533 القادسية

 Al‐Muthanna 86.2 0.0 0.1 532 المثنى

 Thi‐Qar 95.2 0.0 0.0 535 ذي قار

 Missan 97.9 0.0 0.0 539 ميسان

 Basrah 95.6 0.2 0.2 529 البصرة

 Total 94.1 0.1 0.02 8362 اإلجمالي

 األشتراك  والبيئة نسبة األسر التي تمتلك الهاتف المحمول  حسب نوع :  12-2جدول 
Table2‐12 : Percentage of households have mobile phone by type of sharing & environment (percentage distribution)

 البيئة
عدد األسر المستجيبةال أعرف إشتراك فاتورةبطاقة مدفوعة مسبقاً

Environment  Card Bill sharing Don't know 
No.of respondent 

households 
 urban 96.1 0.2 0.0 5692حضر
 Rural 90.0 0.0 0.0 2670ريف

 Total 94.1 0.1 0.02 8362اإلجمالي
 Sub total don't equal grand total the household share more than one side *المجاميع الفرعية التساوي المجموع الكلي كون األسرة مشتركة ألكثر من جهة * 
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 )توزيع نسبي(توزيع األسر حسب نوع األجهزة المتوفرة لديها والمحافظة :  13-2جدول 
Table  2‐13 :distribution of households by type of devices & gov (percentage distribution)

 المحافظة

 أجهزة إتصاالت أخرى الحاسوب الكفي  الحاسوب الشخصي أو المحمول

Governorate  PC or Labtop Palmtop Other communication devices 

 مجموع غير متوفر متوفر مجموع غير متوفر متوفر مجموع غير متوفر متوفر

Available Unavailable Total Available Unavailable Total Available Unavailable Total 

 Nineveh 19.7 80.3 100.0 0.3 99.7 100.0 0.3 99.7 100.0نينوى

 Kirkuk 20.0 80.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0كركوك

 Diala 15.5 84.5 100.0 0.1 99.9 100.0 0.2 99.8 100.0ديالى

 Al‐Anbar 14.9 85.1 100.0 0.1 99.9 100.0 0.1 99.9 100.0األنبار

 Baghdad 23.6 76.4 100.0 0.3 99.7 100.0 0.3 99.7 100.0بغداد

 Babil 13.0 87.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0بابل

 Kerbela 12.3 87.7 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0كربالء

 Wasit 14.7 85.3 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0واسط

 Salah AL‐Deen 26.0 74.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.1 99.9 100.0صالح الدين

 Al‐Najaf 14.1 85.9 100.0 0.3 99.7 100.0 0.2 99.8 100.0النجف

 Al‐Qadisiya 8.5 91.5 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0القادسية

 Al‐Muthanna 4.9 95.1 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0المثنى

 Thi‐Qar 10.3 89.7 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0ذي قار

 Missan 17.0 83.0 100.0 0.2 99.8 100.0 0.0 100.0 100.0ميسان

 Basrah 18.6 81.4 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0البصرة

 Total 18.1 81.9 100.0 0.1 99.9 100.0 0.1 99.9 100.0اإلجمالي

 )توزيع نسبي(توفرة لديها والبيئة توزيع األسر حسب نوع األجهزة الم:  14-2جدول 
Table 2‐14 :distribution of households by type of devices & environment (percentage distribution)

 البيئة

 أجهزة إتصاالت أخرىالحاسوب الكفيالحاسوب الشخصي أو المحمول

Environment 
PC or Labtop Palmtop Other communication devices 

 مجموع غير متوفرمتوفرمجموعغير متوفرمتوفرمجموعغير متوفرمتوفر
Available Unavailable Total Available Unavailable Total Available Unavailable Total 

 Urban 23.3 76.7 100.0 0.2 99.8 100.0 0.2 99.8 100.0حضر
 Rural 7.1 92.9 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0ريف

 Total 18.1 81.9 100.0 0.1 99.9 100.0 0.1 99.9 100.0اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(توزيع األسر حسب نوع وعدد األجهزة المتوفرة والمحافظة :  15-2جدول 

Table 2‐15: distribution of households by type and number of devices & gov (percentage distribution) 

 المحافظة

 أجهزة إتصاالت أخرى الحاسوب الكفي  الحاسوب  الشخصي أو المحمول

Governorate 

PC or Labtop Palmtop Other  communication devices 

 ال يوجد
جهاز 
 واحد

أثنان 
 فأكثر

 ال يوجد مجموع
جهاز 
 واحد

أثنان 
 فأكثر

 ال يوجد مجموع
جهاز 
 واحد

أثنان 
 فأكثر

 مجموع

No 
device 

One 
device 

Two 
devices 
& more 

Total 
No 

device 
One 
device 

Two 
devices 
& more 

Total 
No 

device 
One 
device 

Two 
devices 
& more 

Total 

 Nineveh 80.3 18.6 1.1 100.0 99.7 0.3 0.0 100.0 99.7 0.3 0.0 100.0 نينوى

 Kirkuk 80.0 19.5 0.6 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 كركوك

 Diala 84.5 14.8 0.7 100.0 99.9 0.0 0.1 100.0 99.8 0.1 0.1 100.0 ديالى

 Al‐Anbar 85.1 14.6 0.3 100.0 99.9 0.1 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 100.0 األنبار

 Baghdad 76.3 19.8 3.9 100.0 99.7 0.3 0.0 100.0 99.7 0.3 0.0 100.0 بغداد

 Babil 87.0 12.1 0.8 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 بلبا

 Kerbela 87.5 10.2 2.3 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 كربالء

 Wasit 85.3 14.7 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 واسط

 Salah AL‐Deen 74.0 23.0 3.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 100.0 صالح الدين

 Al‐Najaf 85.9 13.9 0.2 100.0 99.7 0.3 0.0 100.0 99.8 0.2 0.0 100.0 النجف

 Al‐Qadisiya 91.5 8.1 0.4 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 القادسية

 Al‐Muthanna 95.1 4.3 0.6 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 المثنى

 Thi‐Qar 89.7 9.9 0.4 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 ذي قار

 Missan 83.0 16.2 0.7 100.0 99.6 0.4 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 ميسان

 Basrah 81.4 18.3 0.3 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 البصرة

 Total 81.8 16.5 1.7 100.0 99.9 0.1 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(توزيع األسر حسب نوع وعدد األجهزة المتوفرة والبيئة :  16-2جدول 

 )percentage distribution)Table 2‐16 :distribution of households by type and number of devices  &environment  

 ألجهزةا
 اإلجمالي ريف حضر

Devices 
 Urban Rural Total 

 PC or Labtop       الحاسوب الشخصي أو المحمول

 No device 76.6 92.9 81.8 ال يوجد

 One device 21.0 6.7 16.5 جهاز واحد

 Two devices  &more 2.3 0.4 1.7 أثنان فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع

 Palmtop       كفي الحاسوب ال

 No device 99.8 100.0 99.9 ال يوجد

 One device 0.2 0.0 0.1 جهاز واحد

 Two devices  &more 0.0 0.0 0.0 أثنان فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع

 Other  communication devices       أجهزة إتصاالت أخرى

 No device 99.8 100.0 99.9 ال يوجد

 One device 0.2 0.0 0.1 از واحدجه

 Two devices  &more 0.0 0.0 0.0 أثنان فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 )توزيع نسبي(توزيع األسر حسب نوع األجهزة وعدد المستخدمين والمحافظة :  17-2جدول 

Table 2‐17 :distribution of households by type of devices and users number & gov(percentage distribution) 

 المحافظة

 أجهزة إتصاالت أخرى الحاسوب الكفي  الحاسوب الشخصي أو المحمول

Governorate 

PC or Labtop Palmtop Other  communication devices 

 ال يوجد
مستخدم 
 واحد

أثنان 
 فأكثر

 ال يوجد مجموع
مستخدم 
 واحد

أثنان 
 فأكثر

 ال يوجد عمجمو
مستخدم 
 واحد

أثنان 
 فأكثر

 مجموع

No user 
One 
user 

Two 
users & 
more 

Total No user 
One 
user 

Two 
users & 
more 

Total No user 
One 
user 

Two 
users & 
more 

Total 

 Nineveh 80.3 2.2 17.5 100.0 99.7 0.3 0.0 100.0 99.7 0.3 0.0 100.0 نينوى

 Kirkuk 80.0 8.5 11.6 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 كركوك

 Diala 84.5 2.9 12.6 100.0 99.9 0.1 0.0 100.0 99.8 0.2 0.0 100.0 ديالى

 Al‐Anbar 85.1 2.6 12.4 100.0 99.9 0.1 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 100.0 األنبار

 Baghdad 76.3 3.7 20.0 100.0 99.7 0.3 0.0 100.0 99.7 0.1 0.1 100.0 بغداد

 Babil 87.0 1.7 11.3 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 بابل

 Kerbela 87.5 3.8 8.7 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 كربالء

 Wasit 85.3 6.2 8.5 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 واسط

 Salah AL‐Deen 74.0 9.7 16.3 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 100.0 صالح الدين

 Al‐Najaf 85.9 4.9 9.2 100.0 99.7 0.3 0.0 100.0 99.8 0.0 0.2 100.0 النجف

 Al‐Qadisiya 91.5 3.4 5.1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 القادسية

 Al‐Muthanna 95.1 1.8 3.1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 المثنى

 Thi‐Qar 89.7 2.9 7.4 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 ذي قار

 Missan 83.0 7.0 10.0 100.0 99.6 0.2 0.2 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 ميسان

 Basrah 81.4 8.2 10.5 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 البصرة

 Total 81.8 4.3 13.9 100.0 99.9 0.1 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 100.0 اإلجمالي
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 )توزيع نسبي(توزيع األسر حسب نوع األجهزة وعدد المستخدمين والبيئة :  18-2جدول

Table 2‐18 : distribution of households by type of devices and users number & environment (percentage distribution) 

 األجهزة
 اإلجمالي ريف حضر

Devices 
 Urban Rural Total 

 PC or Labtop       الحاسوب الشخصي أو المحمول

 No user 76.6 92.9 81.8 ال يوجد

 One user 5.1 2.6 4.3 مستخدم واحد

 Two users  &more 18.3 4.5 13.9 أثنان فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع

 Palmtop       الحاسوب الكفي 

 No user 99.8 100.0 99.9 ال يوجد

 One user 0.2 0.0 0.1 مستخدم واحد

 Two users  &more 0.0 0.0 0.0 أثنان فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع

 Other  communication devices       أجهزة إتصاالت أخرى

 No user 99.8 100.0 99.9 ال يوجد

 One user 0.1 0.0 0.1 مستخدم واحد

 Two users  &more 0.1 0.0 0.0 أثنان فأكثر

 Total 100.0 100.0 100.0 مجموع
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 أو محمول في المنزل حسب السبب والمحافظة ) مكتبي(نسبة األسر التي ال تمتلك حاسوب شخصي : 19-2جدول 
Table 2‐19 : Proportion of households not having PCs or laptops at home by reason for not having & gov 

 المحافظة
 عدم القدرة المالية

عدم المعرفة في كيفية إستخدام 
 الحاسوب

 عدد األسر المستجيبة أسباب أخرى  عدم الحاجة للكومبيوتر
Governorate 

Too costly to afford 
Lack of knowledge in 

how to use PC 
No need for PC Other reasons 

No.of respondent 
households 

 Nineveh 67.7 71.3 29.3 1.4 528نينوى

 Kirkuk 31.2 64.7 8.7 1.9 529كركوك

 Diala 44.0 64.6 28.7 0.6 535ديالى

 Al‐Anbar 50.2 60.7 26.5 0.4 523األنبار

 Baghdad 52.5 50.9 42.6 2.3 881بغداد

 Babil 71.6 63.8 23.6 1.1 535بابل

 Kerbela 62.2 60.1 39.3 2.1 536كربالء

 Wasit 51.4 55.6 28.2 3.8 531واسط

 Salah AL‐Deen 55.8 64.1 41.0 0.8 533صالح الدين

 Al‐Najaf 62.1 65.7 43.2 2.3 540النجف

 Al‐Qadisiya 63.5 75.8 60.7 1.4 529القادسية

 Al‐Muthanna 59.3 66.3 48.9 3.1 529المثنى

 Thi‐Qar 68.9 67.1 31.6 0.7 532ذي قار

 Missan 46.7 60.0 24.7 0.9 538ميسان

 Basrah 49.6 57.4 33.0 0.2 527البصرة

 Total 55.6 60.4 35.1 1.6 8326اإلجمالي

 لمنزل حسب السبب والبيئة أو محمول في ا) مكتبي(نسبة األسر التي ال تمتلك حاسوب شخصي :  20-2جدول 
Table 2‐20 :Proportion of households not having PCs or laptops at home by reason for not having & environment 

 البيئة
 عدم القدرة المالية

عدم المعرفة في كيفية إستخدام 
 الحاسوب

 عدد األسر المستجيبة أسباب أخرى  عدم الحاجة للكومبيوتر
Environment 

Too costly to afford 
Lack of knowledge in 

how to use PC 
No need for PC Other reasons 

No.of respondent 
households 

 urban 54.8 53.9 32.3 1.7 5663حضر
 Rural 57.3 74.3 41.1 1.4 2663ريف

 Total 55.6 60.4 35.1 1.6 8326اإلجمالي
التساوي المجموع الكلي كون األسرة ال تمتلك كومبيوتر شخصي  المجاميع الفرعية* 

 ألكثر من سبب 
* Sub total don't equal grand total because household not having PCs or Laptop at more than one 
reason 
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 )توزيع نسبي(نترنت والمحافظة توزيع األسر حسب طرق اإلتصال المستخدمة داخل المنزل للحصول على خدمة األ:  21-2جدول 
Table 2‐21 :distribution of householdes by means of communication used at home to have internet access & gov (percentage distribution)  

 المحافظة

األتصال عن طريق الهاتف الثابت 
 مع توقف المكالمات الهاتفية

الثابت األتصال عن طريق الهاتف 
 مع إمكانية إجراء المكالمات

األتصال باألنترنت عن طريق الهاتف  )حزمة عريضة(السلكي 
 المحمول

Governorate  Dial‐up Dsl Wireless By mobile 
 مجموع النعم مجموعالنعم مجموع النعم مجموعالنعم 
Yes  No Total Yes  No Total Yes  No Total Yes  No Total 

 Nineveh 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 2.1 97.9 100.0 1.8 98.2 100.0نينوى

 Kirkuk 0.2 99.8 100.0 0.0 100.0 100.0 6.2 93.8 100.0 1.0 99.0 100.0كركوك

 Diala 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 8.9 91.1 100.0 0.1 99.9 100.0ديالى

 Al‐Anbar 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 9.5 90.5 100.0 1.0 99.0 100.0األنبار

 Baghdad 1.1 98.9 100.0 0.4 99.6 100.0 7.5 92.5 100.0 3.3 96.7 100.0بغداد

 Babil 0.1 99.9 100.0 0.0 100.0 100.0 4.5 95.5 100.0 0.6 99.4 100.0بابل

 Kerbela 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 4.0 96.0 100.0 0.9 99.1 100.0كربالء

 Wasit 0.0 100.0 100.0 0.2 99.8 100.0 4.8 95.2 100.0 0.3 99.7 100.0واسط

 Salah AL‐Deen 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 11.5 88.5 100.0 4.0 96.0 100.0صالح الدين

 Al‐Najaf 1.4 98.6 100.0 2.6 97.4 100.0 2.3 97.7 100.0 1.9 98.1 100.0النجف

 Al‐Qadisiya 0.1 99.9 100.0 0.1 99.9 100.0 3.7 96.3 100.0 0.1 99.9 100.0القادسية

 Al‐Muthanna 0.1 99.9 100.0 0.1 99.9 100.0 1.7 98.3 100.0 0.0 100.0 100.0المثنى

 Thi‐Qar 0.3 99.7 100.0 0.0 100.0 100.0 3.6 96.4 100.0 1.7 98.3 100.0ذي قار

 Missan 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 8.3 91.7 100.0 0.6 99.4 100.0ميسان

 Basrah 0.2 99.8 100.0 1.1 98.9 100.0 5.7 94.3 100.0 0.8 99.2 100.0البصرة

 Total 0.4 99.6 100.0 0.3 99.7 100.0 6.1 93.9 100.0 1.8 98.2 100.0اإلجمالي

 )توزيع نسبي(حسب طرق اإلتصال المستخدمة داخل المنزل للحصول على خدمة األنترنت والبيئة  توزيع األسر:  22-2جدول 
Table2‐22 :distribution of householdes by means of communication used at home to have internet access,environment (percentage distribution)

 المحافظة

تف الثابت األتصال عن طريق الها
 مع توقف المكالمات الهاتفية

األتصال عن طريق الهاتف الثابت 
 مع إمكانية إجراء المكالمات

األتصال باألنترنت عن طريق الهاتف  )حزمة عريضة(السلكي 
 المحمول

Governorate  Dial‐up Dsl Wireless By mobile 
 وعمجم النعم مجموعالنعم مجموع النعم مجموعالنعم 
Yes  No Total Yes  No Total Yes  No Total Yes  No Total 

 urban 0.6 99.4 100.0 0.4 99.6 100.0 8.0 92.0 100.0 2.4 97.6 100.0حضر
 Rural 0.1 99.9 100.0 0.1 99.9 100.0 2.0 98.0 100.0 0.6 99.4 100.0ريف

 Total 0.4 99.6 100.0 0.3 99.7 100.0 6.1 93.9 100.0 1.8 98.2 100.0اإلجمالي
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 نسبة األسر التي ال تستعمل األنترنت في المنزل حسب سبب عدم اإلستعمال والمحافظة :  23-2جدول 
Table 2‐23 :Proportion of houeholds not using internet at home by reason for not using & gov 

 المحافظة

توفر إمكانية إستعمال 
ان آخر غير األنترنت في مك
 المنزل

تكلفة األجهزة الالزمة 
)Hard ware ( غالية

 وخارج اإلمكانيات المادية 

تكلفة خدمة 
األنترنت غالية  

عدم المعرفة في 
كيفية إستخدام 

 األنترنت

عدم وجود محتوى 
 عربي أو محلي

أسباب إجتماعية 
أسباب متعلقة / 

 بالقيم
 أخرى 

عدد األسر 
 المستجيبة

Governorate  Availabilty of internet 
access at another place 

other than home 

Unaffordable high 
cost of the necessary 

hardware 

High cost ot 
internet 

Lack of 
knowledge in 
how to use 
internet 

Non‐availiability 
of arabic or local 

packages 
Social reason Other 

No.of 
respondent 
households 

 Nineveh 15.6 87.3 89.3 82.4 25.9 25.2 3.1 524نينوى
 Kirkuk 9.2 64.9 69.7 81.1 24.2 16.4 0.4 522كركوك
 Diala 7.5 42.9 42.3 75.5 0.2 13.9 0.9 533ديالى
 Al‐Anbar 7.3 38.8 29.0 48.2 1.6 3.7 0.3 520األنبار
 Baghdad 10.3 52.7 57.1 47.1 27.7 33.2 1.3 880بغداد
 Babil 24.8 77.1 61.6 67.5 9.1 6.9 0.7 533 بابل

 Kerbela 8.1 34.5 43.4 68.2 1.3 4.0 1.1 535كربالء
 Wasit 6.5 9.0 7.2 86.5 0.2 1.7 0.3 529واسط

 Salah AL‐Deen 8.4 57.7 70.9 75.2 13.5 16.8 0.6 531صالح الدين
 Al‐Najaf 12.1 47.1 54.2 72.5 6.4 10.6 2.7 540النجف

 Al‐Qadisiya 4.9 74.6 75.3 71.3 10.0 0.6 0.1 526القادسية
 Al‐Muthanna 21.5 49.8 54.5 78.2 11.0 22.9 7.9 517المثنى
 Thi‐Qar 12.8 53.1 75.6 74.1 16.9 9.2 3.6 529ذي قار
 Missan 8.2 26.7 29.1 64.5 4.3 3.8 0.6 535ميسان
 Basrah 12.8 42.2 47.2 71.9 0.0 0.7 0.2 526البصرة
 Total 11.3 53.5 56.9 65.4 15.1 17.1 1.4 8280اإلجمالي

 نسبة األسر التي ال تستعمل اإلنترنت في المنزل حسب سبب عدم اإلستعمال والبيئة : 24-2جدول 
Table 2‐24 : Proportion of houeholds not using internet at home by reason for not using & environment 

 البيئة

توفر إمكانية إستعمال 
األنترنت في مكان آخر غير 

 المنزل

تكلفة األجهزة الالزمة 
)Hard ware ( غالية

 وخارج اإلمكانيات المادية 

تكلفة خدمة 
األنترنت غالية  

عدم المعرفة في 
كيفية إستخدام 

 األنترنت

عدم وجود محتوى 
 عربي أو محلي

أسباب إجتماعية 
أسباب متعلقة / 

 بالقيم
 أخرى 

عدد األسر 
 المستجيبة

Environment  Availabilty of internet 
access at another place 

other than home 

Unaffordable high 
cost of the necessary 

hardware 

High cost ot 
internet 

Lack of 
knowledge in 
how to use 
internet 

Non‐availiability 
of arabic or local 

packages 
Social reason Other 

No.of 
respondent 
households 

 urban 12.1 54.5 58.0 59.5 17.5 19.5 1.3 5635حضر
 Rural 9.5 51.2 54.4 78.0 10.1 12.1 1.6 2645 ريف

 Total 11.3 53.5 56.9 65.4 15.1 17.1 1.4 8280اإلجمالي
Sub total don't equal grand total because household not using internet at home for more than one reason * يع الفرعية التساوي المجموع الكلي كون األسرة ال تستعمل األنترنت في المنزل ألكثر من سبب المجام* 
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 )الف دينار شهرياً(ظة والبيئة متوسط إنفاق األسرة على خدمات اإلتصاالت حسب المحاف:  25-2جدول 
Table 2‐25 : Average expenditure of housholds for communication by type of service,gov & environment

 المحافظة

 اإلجماليريفحضر

Governorate 

UrbanRuralTotal 
إتصاالت 
الهاتف 
 األرضي

إتصاالت 
الهاتف 
 المحمول

خدمات 
 األنترنت

دمات البريد المحلي خ
والدولي و معلومات 

 أخرى

إتصاالت 
الهاتف 
 األرضي

إتصاالت 
الهاتف 
 المحمول

خدمات 
 األنترنت

خدمات البريد المحلي 
والدولي و معلومات 

 أخرى

إتصاالت 
الهاتف 
 األرضي

إتصاالت 
الهاتف 
 المحمول

خدمات 
 األنترنت

خدمات البريد المحلي 
والدولي و معلومات 

 أخرى

fixed 
telephone 

mobile 
internet 
services 

local 
post,international  
srevices & other 
information 
services 

fixed 
telephone 

mobile 
internet 
services 

local 
post,international  
srevices & other 
information 
services 

fixed 
telephone 

mobile 
internet 
services 

local 
post,international  
srevices & other 
information 
services 

 Nineveh 9 23 23 0 0 16 20 0 9 21 22 0 نينوى

 Kirkuk 13 26 29 0 0 21 27 0 13 25 29 0 كركوك

 Diala 31 41 37 10 0 29 18 0 31 35 34 10 ديالى

 Al‐Anbar 13 65 41 10 15 42 42 0 13 55 41 10 األنبار

 Baghdad 31 45 44 30 13 41 20 0 31 44 42 30 بغداد

 Babil 7 43 29 100 11 26 40 0 8 35 29 100 بابل

 Kerbela 22 37 30 40 22 29 22 0 22 34 29 40 كربالء

 Wasit 30 48 40 0 0 40 19 0 30 45 36 0 واسط

صالح 
 14 48 41 0 6 40 48 0 12 44 43 0 الدين

Salah AL‐
Deen 

 Al‐Najaf 23 44 33 15 11 46 38 0 23 45 34 15 النجف

 Al‐Qadisiya 0 41 35 0 0 24 33 0 0 34 35 0 القادسية

 48 37 36 0 32 27 14 0 47 32 35 0 المثنى
Al‐
Muthanna 

 Thi‐Qar 9 37 31 0 0 27 13 0 9 33 29 0 ذي قار
 Missan 0 50 43 0 0 30 25 0 0 43 42 0 ميسان
 Basrah 42 33 27 23 40 32 34 0 42 33 29 23 البصرة
 Total 25 41 37 27 14 31 27 0 25 38 35 27 اإلجمالي
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 شهراً األخيرة  12نسبة األسر حسب المشاكل التي تعانيها األسرة عند استخدام األنترنت خالل الـ : 26-2جدول 
Table 2‐26 :Proportion of households by problems 

 المحافظة

انقطاع التيار 
 لكهربائيا

انقطاع الخدمة 
 بشكل متكرر 

 بطء السرعة
كثرة الفايروسات التي تدخل 

 الحاسوب 
عدم امكانية الدخول الى بعض 

 المواقع 
عدد األسر 
 المستجيبة

Governorate  break 
electricity 

break services speed slowly 
Many computer 

viruses 
Lack of access to certain 

sites 

No.of 
respondent 
households 

 Nineveh 90.9 40.0 74.2 18.9 44.0 54 نينوى

 Kirkuk 96.2 39.2 75.8 32.8 11.3 28 كركوك

 Diala 100.0 57.6 86.6 93.9 33.6 62 ديالى

 Al‐Anbar 95.3 93.7 78.3 61.4 10.7 52 األنبار

 Baghdad 97.2 42.3 59.9 54.9 53.5 73 بغداد

 Babil 100.0 78.3 82.6 69.6 60.9 23 بابل

 Kerbela 18 .. .. .. .. .. كربالء

 Wasit 84.3 70.1 74.8 21.3 14.2 41 واسط

 Salah AL‐Deen 94.6 56.2 73.4 46.6 21.2 66 صالح الدين

 Al‐Najaf 66.2 28.9 80.3 38.0 38.0 21 النجف

 Al‐Qadisiya 95.2 66.5 71.2 47.9 47.9 20 القادسية

 Al‐Muthanna 12 .. .. .. .. .. المثنى

 Thi‐Qar 100.0 100.0 100.0 96.2 80.8 25 ذي قار

 Missan 69.0 66.7 90.5 42.9 9.5 42 ميسان

 Basrah 77.6 15.4 30.7 74.0 38.8 29 البصرة

 Total 92.8 51.4 69.4 52.5 41.0 566 اإلجمالي

ة ال تمتلك كومبيوتر شخصي المجاميع الفرعية التساوي المجموع الكلي كون األسر* 
 ألكثر من سبب 

* Sub total don't equal grand total because household not having PCs or Laptop at mor 
than one reason 

 عدد المشاهدات غير كافي* 
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אאאאאאאא،אא،
אאאאאאאאא

אאאאא 
F1EFCEאאאאאאאאאF2Eא

אאאאאF3EאאF4Eאא
אאFEאאK 

 
38K FB29EאאאאFB14Eא

F1Eאאאאאא
אאאאאאF1Eאאאא

אאF2EאאאאאאF3E
א 

39K FB30E–אאאאא
אאאאאאאא

אאאאאאFB23Eאאא 

B25אאאאאאא
אF2Eאאאאא

אאאאא
אאאאאאאאאא

אאאאאאאאא
אאK 

40K FB31EאאאאאK 
41K FB32E Jאאאאאאא12א

אFCEאאאאא
אאK 
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