
  
 

                                                                                               

   جمھــوریة العــراق
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  وزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة                                                             لإلحصاءالجھاز المركزي 
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  إحصاءات وحدات الرعایة االجتماعیة

  2012 لسنة في العراق 



رقم الصفحةرقم الجدول

1ـ
1ـ منهجية العمل

1ـ مؤشرات حتليلية 
14ـ

5ـ

26ـ
37ـ

48ـ

59ـ

610ـ

711ـ

812ـ

13ـ

914ـ

1015ـ

1116ـ

1217ـ

1318ـ

1419ـ

1520ـ

الموضوع

القسم األول : جداول جتميعية 

 عدد المستفیدین الداخلین الى دور الدولة لرعایة األحداث والبنات حسب المحافظة وفئات العمر والجنس لسنة 
2012

عدد المستفیدین المغادرین من دور الدولة لرعایة األحداث والبنات حسب أسباب المغادرة والجنس والمحافظة  
لسنة 2012

عدد العاملین في وحدات الرعایة االجتماعیة (على المالك) حسب الشهادة والجنس والمحافظة لسنة 2012

عدد وحدات الرعایة اإلجتماعیة حسب المحافظة ونوع الوحدة لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات حسب الحالة االجتماعیة والصحیة وفئات 
العمر والجنس لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 
2012

عدد وحدات الرعایة اإلجتماعیة وعدد المستفیدین الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین (الفعلي) حسب 
الجنس ونوع الوحدة لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في وحدات الرعایة األجتماعیة حسب نوع الوحدة وفئات العمر والجنس لسنة 2012

الفهرســـــــــت

عدد وحدات الرعایة اإلجتماعیة وعدد المستفیدین الموجودین والداخلین والمغادرین وعدد العاملین وعدد األسر 
المشمولة براتب شبكة الحمایة األجتماعیة خالل الفترة (2012-2008)

عدد العاملین في وحدات  الرعایة األجتماعیة (الفعلي) حسب الشهادة والجنس والمحافظة لسنة  2012

عدد الوحدات وعدد الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین (الفعلي) في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات 
حسب المحافظة لسنة 2012

عدد العاملین في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات (على المالك) حسب الشهادة والجنس والمحافظة لسنة  
2012

 مقدمة

عدد المستفیدین الموجودین في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات حسب المرحلة الدراسیة والجنس لسنة 
2012

عدد المستفیدین الموجودین في وحدات الرعایة األجتماعیة حسب نوع الوحدة والمحافظة  والجنس لسنة 2012

عدد المستفیدین الداخلین الى وحدات الرعایة األجتماعیة حسب فئات العمر  ونوع الوحدة والجنس لسنة  2012

القسم الثاني : دور الدولة لرعاية األحداث والبنات 



رقم الصفحةرقم الجدول الموضوع

الفهرســـــــــت

1621ـ

22ـ

1723ـ

1824ـ

1925ـ

2026ـ

2127ـ

2228ـ

2329ـ

2430ـ

2531ـ

2632ـ

2733ـ

2834ـ

2935ـ

3036ـ

3137ـ

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (دور الحنان للعاجزین كلیًا فقط) حسب الحالة 
العلمیة والجنس لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیا 
 ) حسب أسباب التواجد وفئات العمر والجنس لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین فقط) حسب الحالة العلمیة 
والجنس لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین فقط ) حسب فئات العمر 
والجنس والمحافظة لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( دور الحنان للعاجزین كلیًا فقط) حسب الحالة 
االجتماعیة والجنس والمحافظة لسنة 2012

عدد الوحدات والسعة وعدد الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین في دور رعایة المسنین والمقعدین 
(المسنین والمقعدین فقط) حسب المحافظة لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین  (المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین 
كلیاً ) حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیًا 
) حسب الحالة االجتماعیة والجنس والمحافظة لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین فقط ) حسب الحالة 
االجتماعیة والجنس والمحافظة لسنة 2012

عدد الوحدات والسعة وعدد الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین في دور رعایة المسنین والمقعدین (دور 
الحنان للعاجزین كلیًا فقط) حسب المحافظة لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین فقط) حسب أسباب التواجد 
وفئات العمر والجنس لسنة 2012

عدد العاملین في دور الدولة لرعایة األحداث والبنات (الفعلي) حسب الشهادة والجنس والمحافظة لسنة  2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (  دور الحنان للعاجزین كلیًا فقط ) حسب فئات 
العمر والجنس والمحافظة لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیاً ) 
حسب الحالة العلمیة والجنس لسنة 2012

القسم الثالث : دور رعاية املسنني واملقعدين 
عدد الوحدات والسعة وعدد الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین في دور رعایة المسنین والمقعدین 

(المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیاً ) حسب المحافظة لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( دور الحنان للعاجزین كلیًا فقط  ) حسب 
أسباب التواجد وفئات العمر والجنس لسنة 2012



رقم الصفحةرقم الجدول الموضوع

الفهرســـــــــت

3238ـ

3339ـ

3440ـ

3541ـ

3642ـ

3743ـ

3844ـ

3945ـ

4046ـ

4147ـ

4248ـ

4349ـ

50ــ
4451ـ

4552ـ

4653ـ
4754ـ

4856ـ عدد المستفیدین الموجودین في (معاهد التأهیل المهني والورش) حسب نوع العوق والتأهیل والتدریب والجنس
لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور ومعاهد رعایة المعوقین  والورش حسب فئات العمر والجنس والمحافظة
لسنة  2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور ومعاهد رعایة المعوقین حسب نوع العوق وفئات العمر والجنس لسنة
2012

عدد المستفیدین الموجودین في دور ومعاهد رعایة المعوقین حسب نوع العوق والجنس لسنة  2012

عدد الوحدات وعدد المستفیدین والداخلین والعاملین (الفعلي) في دور ومعاهد رعایة المعوقین حسب المحافظة
لسنة 2012

القسم الرابع : دور ومعاهد رعاية املعوقني

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین فقط) حسب نوع العوق 
وفئات العمر والجنس لسنة 2012

عدد المستفیدین الداخلین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین فقط ) حسب فئات العمر 
والجنس والمحافظة لسنة 2012

 عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین) ( الفعلي) حسب الشهادة 
والمحافظة والجنس لسنة 2012

عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیاً ) ( 
الفعلي) حسب الشهادة والمحافظة والجنس لسنة 2012

عدد المستفیدین الداخلین في دور  رعایة المسنین والمقعدین ( رعایة الحنان للعاجزین كلیًا ) حسب فئات العمر 
والجنس والمحافظة لسنة 2012

عدد المستفیدین المغادرین  في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین 
كلیاً ) حسب اسباب المغادرة والجنس والمحافظة لسنة 2012

 عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (دور الحنان للعاجزین كلیاً ) ( الفعلي) حسب 
الشهادة  والمحافظة والجنس لسنة 2012

عدد المستفیدین المغادرین  في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین فقط ) حسب اسباب 
المغادرة والجنس والمحافظة لسنة 2012

عدد المستفیدین المغادرین  في دور رعایة المسنین والمقعدین ( دور الحنان للعاجزین كلیًا فقط ) حسب اسباب 
المغادرة والجنس والمحافظة لسنة 2012

عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیًا 
)(على المالك) حسب الشهادة والمحافظة والجنس لسنة 2012

عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین فقط)(على المالك) حسب 
الشهادة والمحافظة والجنس لسنة 2012

عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (دور الحنان للعاجزین كلیًا فقط)(على المالك) 
حسب الشهادة والمحافظة والجنس لسنة 2012



رقم الصفحةرقم الجدول الموضوع

الفهرســـــــــت

4957ـ

5058ـ

5159ـ
5260ـ

5361ـ
5462ـ

5563ـ

64ـ

5665ـ
5766ـ

عدد األسر  المشمولة براتب شبكة الحمایة اإلجتماعیة والمبالغ المصروفة لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في (معاهد الصم والبكم) حسب المرحلة الدراسیة والجنس لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في (معاهد العوق الحركي والمكفوفین) حسب المرحلة الدراسیة والجنس لسنة
2012

احصائیة بعدد المشمولین بشبكة الحمایة االجتماعیة ( المستمرین فقط ) حسب الفئات والمحافظة لسنة 2012

عدد العاملین في دور ومعاهد رعایة المعوقین ( على المالك ) حسب الشهادة والجنس والمحافظة لسنة 2012

عدد العاملین في دور ومعاهد رعایة المعوقین ( الفعلي ) حسب الشهادة والجنس والمحافظة لسنة 2012

عدد المستفیدین الموجودین في (معاهد التخلف العقلي) حسب المرحلة الدراسیة والجنس لسنة 2012

عدد المستفیدین المغادرین من دور ومعاهد المعوقین حسب اسباب المغادرة والجنس لسنة 2012

القسم اخلامس : األسراملشمولة براتب شبكة احلماية األجتماعية 

عدد المستفیدین الداخلین في دور ومعاهد رعایة المعوقین حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2012



البیانیة األشكالفھرست   
 

رقم 
 الصفحة

رقم 
 الشكل

 الموضوع

2 1 
  اإلجتماعیةفي وحدات الرعایة الموجودین خارطة العراق موزع علیها عدد المستفیدین 

2012لسنة    

3 2 
خالل الفترة  اإلجتماعیة حسب الجنسوحدات الرعایة الى  الداخلینالمستفیدین مخطط لعدد 

)2008- 2012 (  

3 3 
خالل الفترة  اإلجتماعیة حسب الجنسالمغادرین من وحدات الرعایة  المستفیدین مخطط لعدد

)2008- 2012 (  

4 4 
 الفترة      خالل اإلجتماعیة حسب الجنسمخطط لعدد العاملین الفعلي في وحدات الرعایة 

)2008- 2012 (  
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 ــ األولـــــــــــــم القســ 

  داول تجمیعیةـــــــــــج

  



0112158نینوى 
0101012صالح الدین 

0101124كركوك 
0101012دیالى 
112422430بغداد 

0000033االنبار 
0112125بابل 

0101225كربالء 
0101146النجف 

0112136القادسیة
0101045المثنى

1113014ذي قار 
0101023واسط 

0101113میسان 
0101157البصرة 

214622116093المجموع 

براعم أطفال

* مالحظة دور الدولة لرعایة االحداث تقسم الى دور الدولة لالطفال حیث تكون بطبیعة الحال مختلطة ویطلق على الدار التي ترعى المستفیدین من االوالد (دار البراعم) وعلى الدار التي ترعى المستفیدات ( دار الزهور)

مجموعزهور

جدول رقم (2)
عدد وحدات الرعایة اإلجتماعیة حسب المحافظة ونوع الوحدة لسنة 2012

المحافظة
دور الدولة لرعایة االحداث والبنات

المجموع دور رعایة المعوقونالمسنون والمقعدون

  6



مجأذمجأذمجأذمجأذ

22288160448112581708157138231377608

11417249666154662209941140307259566

6022561291354776740111683481935416339951628

9329611700466110335251558528291819117116312802

العدد

  عدد وحدات الرعایة اإلجتماعیة وعدد المستفیدین الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین (الفعلي) حسب الجنس ونوع الوحدة لسنة 2012

دور الدولة لرعایة االحداث والبنات 

دور المسنین والمقعدین ودور الحنان

دور رعایة المعوقین

المجموع

جدول رقم (3)

الوحدات 
العاملونالمغادرونالداخلونالموجودون

  7 



عدد المستفیدین الموجودین في وحدات  الرعایة األجتماعیة حسب نوع الوحدة وفئات العمر والجنس لسنة 2012

جدول رقم (4)

مجأذمجأذمجأذمجأذ
1314271015031816445109
2922512241396520417089259
5132836176473319787043641068
8245127109196093599687014131114
773511291120519264783605310915
361248261339116139255178164342

00071219342862414081
0005541963834729375168
0002713404532777245117

20-
30-
40-

18-

عدد المستفیدین الموجودین في وحدات  الرعایة األجتماعیة حسب نوع الوحدة وفئات العمر والجنس لسنة 2012
دور رعایة المعوقون

6-
4-

9-
12-

المجموع المسنون والمقعدون ودور الحناندور الدولة لرعایة االحداث والبنات  الفئة العمریة 

15-

0002713404532777245117
000332154454497825103
00044236714418582785
00096461420009646142
0001015715800010157158

288160448417249666225612913547296117004661

`

40-

المجموع 

50-

70-
 70فأكثر

60-

  8



مجأذمجأذمجأذمجأذ
43317442327410269171187132319
11011000351550461561
1101104480291099133124
15015000432467582482
67901571081462541112688180012879242211

000000252045252045
1712292011316236989959158
1201214918167745012423568303
1701718133121791308252104356
1401400085381239938137
211132236291306819817485259
1916350004423676339102
150150006732998232114

707178255033837441115
190194011511307520518986275

288160448417249666225612913547296117004661

المجموع 

 جدول رقم (5)

دور رعایة المعوقون

عدد المستفیدین الموجودین في وحدات الرعایة األجتماعیة حسب نوع الوحدة والمحافظة والجنس لسنة 2012

المسنون والمقعدون ودور الحنان دور الدولة لرعایة االحداث والبناتالمحافظة 

بابل 
كربالء 

نینوى 
صالح الدین 

كركوك 
دیالى 
بغداد 

االنبار 

المجموع 

میسان 

النجف 
المثنى

القادسیة 
ذي قار 
واسط 

البصرة 

 9 



مجأذمجأذمجأذمجأذ
202141000257222648
117181011126818012475199
311142606286137423323148471
247315161167018614578223
1911302131254517014657203

71871868501188252134
00021316925181028
000448151227191635
0003474377714
000157222212337845
000291544112301646
000541569000541569
000261743000261743

1125817015466220767401116810335251558

30-

 70فأكثر
المجموع

40-
50-
60-
70-

6-
9-

12-

20-

15-
18-

4-

جدول رقم (6)

دور رعایة المعوقون
عدد المستفیدین الداخلین الى وحدات  الرعایة األجتماعیة حسب فئات العمر ونوع الوحدة والجنس لسنة  2012

المجموع الكلي المسنون والمقعدون ودور الحناندور الدولة لرعایة االحداث والبنات الفئات العمریة 

 10



مجأذأذأذأذأذأذأذأذ
002126112141518147305468122نینوى 

00883101358300221840صالح الدین 
003311264521034152944كركوك 
002211405561000181836دیالى 
0021015931725684231687917532354316931124بغداد 

0022110035161361282250االنبار 
00181951992213181819016398161بابل 

00222577875151312005566121كربالء 
001218682267131291006954123النجف 

002624996424251017307879157القادسیة
009123811182051100266288المثنى

0013204961041421000296392ذي قار 
004104311111237821295685واسط 

001071833954610282957میسان 
002129316121210613203589124البصرة 

0038136480175133201122339202323624298014442424المجموع 

جدول رقم (7)

عدد العاملین في وحدات الرعایة االجتماعیة (على المالك) حسب الشھادة والجنس والمحافظة لسنة 2012

بكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة المحافظة المجموع شهادات اخرىبدون مؤهل

 11



جدول رقم (8)

مجأذأذأذأذأذأذأذ
2328813102126239206877145نینوى 
61413292431001144155كركوك
30827035766388231718017833425428251367بغداد 
3511415571000202242دیالى 

963110267300221638صالح الدین
231100354244141529االنبار 

1921317112410141717016094154بابل 

المجموع شهادات اخرىبكالوریوس

جدول رقم (8)
عدد العاملین في وحدات  الرعایة األجتماعیة (الفعلي) حسب الشهادة والجنس والمحافظة لسنة  2012

دبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة المحافظة

1921317112410141717016094154بابل 
4634139106141517120010076176كربالء 
2418612202210191511618183164النجف 

24179995163615292575101176القادسیة
1216421631541210255176المثنى

1117366931411210255883ذي قار 
10161361372799003368101واسط 

14406441445610382462میسان 
2130817116751711015480134البصرة 

532499961761482241213462243315055117116312802المجموع 
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  –القسم الثاني ــ            
  

  دور الدولة لرعایة األحداث والبنات
  
  
  



مجأذمجأذمجأذمجأذ
2433174181533141428141832نینوى 

111011101130138917صالح الدین
21101111011505358كركوك
11501530360616824دیالى
4679015739337224295350109159بغداد 
2171229123189254065بابل

112012404202131629كربالء 
117017606303231538النجف 

2211132358213193150القادسیة
11401414014101111930المثنى
31916354377512194564ذي قار
115015000101182846واسط

1707000202101424میسان
11901980800022022البصرة 

23288160448112581708157138231377608المجموع 

0

جدول رقم (9)
عدد الوحدات وعدد الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین (الفعلي ) في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات حسب المحافظة لسنة 2012

العاملون الداخلونالموجودون الوحدات المحافظة  المغادرون

 14



مجأذأذأذأذأذأذأذأذ
1396641310866200433174نینوى

0010204040000011011صالح الدین
0000105040100011011كركوك
0000303060300015015دیالى
1199313181725924711106790157بغداد
000034113251000171229بابل

0000404020200012012كربالء
0000208050200017017النجف

00102386624000211132القادسیة
0000404040200014014المثنى
12194361710000191635ذي قار
0000004090200015015واسط

00000000502000707میسان
0000705030400019019البصرة

13142118513292457438361310288160448المجموع

-18المحافظة 12-

 جدول رقم (10)
عدد المستفیدین الموجودین في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2012 

المجموع الكلي 4- 6-9-20- 15-

 15 



جدول رقم (11)
عدد المستفیدین الموجودین في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات حسب الحالة االجتماعیة والصحیة وفئات العمر والجنس لسنة 2012 

مجأذأذأذأذأذأذأذأذ
0135924214279102009133124

003039116815000301646

03004065826300241337

4321002260010014721

5000025006000010818

002002104200007411مرض مزمن أحد األبوین أو كالهما

02234328242000122032

34412313861413116106443107طالق

فاقد األم

المجموع-4 20- 9-18- 12-

مجهول األبوین

حاالت التفكك 

عوق أحد األبوین أو كالهما

سجن أحد األبوین أوكالهما

فاقد األبوین

فاقد األب

15- 6- الحالة االجتماعیة والصحیة 

34412313861413116106443107طالق

10101110100000013215هجر

00000020100000303افتراق

01485032100000131124

000020013121007310

13142118513292457438361310288160448 المجموع

حاالت التفكك 
األسري

أخرى
التشرد والتسول
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أذ
437

191130
322153األول
342559الثاني
362460الثالث
382462الرابع

492271الخامس
252550السادس

214141355مجموع األبتدائیة
21223األول
14216الثاني
12113الثالث

47552مجموع المتوسطة
101الرابع

202الخامس
101السادس

404مجموع األعدادیة
000

288160448 المجموع الكلي

المرحلة الدراسیة

دون سن الریاض

األبتدائیـــة

المتوسطة

سن الریاض

الجنس

أخرى

جدول رقم (12) 
عدد المستفیدین الموجودین في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات حسب المرحلة الدراسیة والجنس لسنة 2012

األعدادیة

مج

 17 



مجأذأذأذأذأذأذأذأذ
75431223311100181533نینوى

00001000000000101صالح الدین

0000105040100011011كركوك

00002010000000303دیالى

11135414532492000393372بغداد

00001200000000123بابل

00002020000000404كربالء

00000040101000606النجف
00000202310000358القادسیة
0000404040200014014المثنى 

23200000000000437ذي قار

00000000000000000واسط

00000000000000000میسان

00005030000000808البصرة

202111731112471911710011258170المجموع

6-9- -12المحافظة
 عدد المستفیدین الداخلین الى دور الدولة لرعایة األحداث والبنات حسب المحافظة وفئات العمر والجنس لسنة 2012

جدول رقم (13) 

المجموع-15-18-20 4-
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مجأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذ
442511000101001000000062141428نینوى

00008000001000001000003013013صالح الدین

005000000000000000000000505كركوك

005010000000000000000000606دیالى

2413707000000000016730111242953بغداد

001003000000000000000005189بابل

001000000000100000000000202كربالء

000030000000000000000000303النجف
000010000000001001000000213القادسیة

001000000000000000000000101المثنى

4103200000000001000000107512ذي قار

000000000000000000000010101واسط

000000000000000020000000202میسان

000000000000000000000000000البصرة

1092815161100011110214773011288157138المجموع

جدول رقم (14)
عدد المستفیدین المغادرین من دور الدولة لرعایة األحداث والبنات حسب أسباب المغادرة والجنس والمحافظة  لسنة 2012

المجموع الكلي اخرى فصل بقرار  إكمال السن سوء سلوك
القانونیة

هروب 
وتسرب

بناء على 
طلبه

التخرجانقطاع بطلب  تسلیم الى التبني المحافظة
اسرته

وفاة مرض 

 19 



مجأذأذأذأذأذأذأذ
413031203340082533نینوى

0201013352008917صالح الدین
120100011000246كركوك
00104050440014418دیالى
11195202921516210123696132بغداد
410211486412700284068بابل

282332224100131629كربالء
361360458000221436النجف

111334314321200233356القادسیة
34240313130071724المثنى
101948562811000225173ذي قار
173101743100141428واسط

530403313110121224میسان
110000401112041620البصرة

561162363284039536467312213351564المجموع

بكلوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیةالمحافظة

جدول رقم (15)

المجموع شهادات اخرى
عدد العاملین في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات ( على المالك ) حسب الشهادة والجنس والمحافظة لسنة 2012  

 20



مجأذأذأذأذأذأذأذ
470362034300141832نینوى

1201102442008917صالح الدین
120101012000358كركوك
13104150540016824دیالى
233651777217132201050109159بغداد
5120106103311500254065بابل

374511223100131629كربالء
451301458061231538النجف

4534614611510193150القادسیة
793202011500111930المثنى
81635551811110194564ذي قار
7130144384200182846واسط

530403311310101424میسان
111010401120122022البصرة

741312057404229605975912231377608المجموع

                                                                                   جدول رقم (16)                                                                             
عدد العاملین في دور الدولة لرعایة األحداث والبنات (الفعلي) حسب الشهادة والجنس والمحافظة لسنة  2012

المجموع شهادات اخرىبكلوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة المحافظة

 21



 – لثالقسم الثاــ         
  

  المسنین والمقعدیندور رعایة 
  )دور المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیاً  (   
  
  



مجأذمجأذمجأذمجأذ

16042327431124325103510818نینوى

14804453822421113كركوك

2230108142250373370191130104153257بغداد

14420113133841000281038بابل

216414922171180181562110235137كربالء

13518133132521728141125النجف

15023629000347291039القادسیة

14817623176237075914میسان

16040135310212718131225البصرة

11739417249666154662209941140307259566المجموع

المغادرونالداخلون

جدول رقم ( 17)

 الموجودون
عدد الوحدات المحافظة 

عدد الوحدات والسعة وعدد الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیاً  ) حسب المحافظة لسنة 2012

 العاملون
السعة

 23



مجأذمجأذمجأذمجأذ

16042327431124325103510818نینوى

14804453822421113كركوك

1110683910720183896158283165بغداد

14420113133841000281038بابل

16022184000012618582381كربالء

135181331325347141125النجف

1502362900021728291039القادسیة

14817623176237075914میسان

16040135310212718131225البصرة

9515250142392119511708636122241177418المجموع

جدول رقم ( 18)

عدد الوحدات والسعة وعدد الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین فقط) حسب المحافظة لسنة 2012

السعةعدد الوحدات المحافظة 
 العاملونالمغادرونالداخلون الموجودون

 24



مجأذمجأذمجأذمجأذ

11044010314317153210515227092بغداد

1120127413118018303441256كربالء

2224167107274351550135186682148المجموع

جدول رقم ( 19)

عدد الوحدات والسعة وعدد الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین في دور رعایة المسنین والمقعدین (دور الحنان للعاجزین كلیًا فقط) حسب المحافظة لسنة 2012

السعةعدد الوحدات المحافظة 
 العاملونالمغادرونالداخلون الموجودون

 25



مجأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذ
0000000000000001105122111419423274نینوى

000000000000000000010003044كركوك

17226110991112130111362141928133616108142250بغداد

000000000000001163825302201131بابل

0400000014070550252234931531614922171كربالء

0000000000000000003058105181331النجف

0000000000000000001110212323629القادسیة

000000000000000000001433317623میسان

00000000000000001017663164401353البصرة

1112261109231119135511274033214423105469261417249666المجموع

المحافظة

جدول رقم (20)

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین  (المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیاً ) حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2012
المجموع الكلي-60-70 -40-30-20-18  70فأكثر  -6-9-12-15-50
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مجأذأذأذأذأذأذ
01105122111419423274

0000010003044

102317281336166839107

1163825302201131

02145315316221840

00003058105181331

00001110212323629

0000001433317623

001017663164401353

2411104021105469261250142392 المجموع

نینوى

بغداد

كربالء

البصرة

النجف 

میسان

القادسیة

بابل

كركوك

70- المجموع-40 70- فأكثر

جدول رقم (21)

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین فقط ) حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2012

المحافظة
50-60-
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مجأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذ

17226110991112130110360110240103143بغداد

0400000014070550250220401274131كربالء

11122611092311191355112536221142167107274المجموع

المجموع الكلي-15-30 18-20-40- 50-60-

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (  دور الحنان للعاجزین كلیًا فقط ) حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2012

جدول رقم (22)

المحافظة
6-9-12-
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جدول رقم (23)

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیاً ) حسب الحالة العلمیة والجنس لسنة 2012

مجالجنسالحالة العلمیة أناثذكور
253183436امي

591877یقرأ ویكتب
573491ابتدائیة

18725متوسطة
13417اعدادیة

707دبلوم
9312بكالوریوس
000دبلوم عالي

000ماجستیر
101دكتوراه
000اخرى

417249666المجموع
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مجالجنس

18

18

74
57

أناثذكور
76165

اعدادیة
دبلوم

ابتدائیة
7متوسطة

4

34

جدول رقم (24)

امي
الحالة العلمیة

یقرأ ویكتب
89

91
56

17
7

25

0
13

7
3

0

9

ماجستیر
دكتوراه

بكالوریوس
0دبلوم عالي

0

اخرى
المجموع

00
00

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین فقط) حسب الحالة العلمیة والجنس لسنة 2012

12

250142392

101
00
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000اخرى
167107274المجموع

000ماجستیر
000دكتوراه

000بكالوریوس
000دبلوم عالي

000اعدادیة
000دبلوم

000ابتدائیة
000متوسطة

164107271امي
303یقرأ ویكتب

جدول رقم (25)

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (دور الحنان للعاجزین كلیًا فقط) حسب الحالة العلمیة والجنس لسنة 2012

مجالجنسالحالة العلمیة أناثذكور

 31



مجأذأذأذأذأذأذ
2252010961820423274

0000111010314

621241382148941108146254

9462421300201131

13135266572014918167

4472631400181331

922044404023629

502024451014923

21411927620401353

263146381563353752161417249666

جدول رقم (26)

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیًا ) حسب الحالة االجتماعیة والجنس والمحافظة لسنة 2012

المجموع الكليمفترقأرملمطلقمتزوجأعزب المحافظة

القادسیة
میسان
البصرة

المجموع

نینوى
كركوك
بغداد
بابل

كربالء
النجف 
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مجأذأذأذأذأذأذ
2252010961820423274

0000111010314

221813721489416839107

9462421300201131

4352665720221840

4472631400181331

922044404023629

502024451014923

21411927620401353

9640381463353752161250142392

النجف 

المجموع

نینوى

بغداد

كربالء

البصرة

القادسیة

بابل

كركوك

میسان

 المحافظة

جدول رقم (27)

أرمل المجموع الكليمفترقمطلقمتزوجأعزب

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین فقط) حسب الحالة االجتماعیة والجنس والمحافظة لسنة 2012
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مجأذأذأذأذأذأذ
401060100000040107147

1270000000001270127

16710601000000167107274 المجموع

بغداد
كربالء

جدول رقم (28)

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (دور الحنان للعاجزین كلیًا فقط) حسب الحالة االجتماعیة والجنس والمحافظة لسنة 2012

المجموع الكليمفترقأرملمطلقمتزوجأعزب المحافظة
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مجأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذ
العجز بسبب 

العوق
02003040401111407122295202274101024448146127

العجز بسبب 
00000000000000000000002202426486201636الشیخوخة

040000233045932821721051763513741049454148مرض مزمن

13111034652112672324133733272910138281215268220عدم وجود معیل

01102111740318117001400001121331322504999رغبة االهل

01010001322021470010000000101000141327التسول

00000000000300400020000000000000639اخرى

11122611092311191355112536752412631684720813632236348417249666المجموع

70- 15-40- 20- المجموع-9 45-50-55-65- 75 فأكثر-12 18-30-60-

جدول رقم (29)
عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیا  ) حسب أسباب التواجد وفئات العمر والجنس لسنة 2012

-75-6سبب التواجد
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مجأذأذأذأذأذأذأذأذأذ
221020227410102444302656العجز بسبب العوق

0000000002426486181432العجز بسبب الشیخوخة

2110103176351374104662995مرض مزمن

320133733272910138281211546161عدم وجود معیل

000000001121331322192746رغبة االهل

0000000000101000202التسول

0000000000000000000اخرى

7521631264720813632236348250142392المجموع

سبب التواجد 

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین فقط ) حسب أسباب التواجد وفئات العمر والجنس لسنة 2012
المجموع-60  75 فأكثر

جدول رقم (30)

55-70-75- 65- 45-50-

 36



مجأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذ
02003040401111407128500512071العجز بسبب العوق

00000000000000000022224العجز بسبب الشیخوخة

04000023304593286220282553مرض مزمن

131110346521126724000372259عدم وجود معیل

011021117403181171400312253رغبة االهل

01010001322021471000121325التسول

00000000000300402000639اخرى

11122611092311191355112536221142167107274المجموع

المجموع-9-12-15-18-20-3060- 40-50-

جدول رقم (31)
عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (دور الحنان للعاجزین كلیا فقط ) حسب أسباب التواجد وفئات العمر

والجنس لسنة 2012

6-سبب التواجد 
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مجأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذ
0000000000000000000000000شلل نصفي 

0000000000000000000000000شلل احادي

0000313617431065210001202444شلل رباعي

101100000014030300000031114شلل تشنجي

0000000000000000000000000شلل اطراف

0000000000000020202020808بتر األطراف السفلي أو العلوي

000000000010104052000011213تخلف عقلي بسیط

000000011010008351031016824تخلف عقلي متوسط

001130724740516388162356760117593268تخلف عقلي شدید

0000000000000000000000000صرع

0000000000000000000100011الكآبة المزمنة 

0000000000000002100000123كل انواع الذهان

0000000000000000200000202الصم والبكم 

0000000000000000000000000ضعف البصر

0000000000000010000100112فاقد البصر

000000000030206020000013013اخرى

1022611094947611342114336241091132250142392المجموع

-60-50 نوع العوق  12-40- 30-

جدول رقم (32)

20- 6-9-15-18-

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین فقط) حسب نوع العوق وفئات العمر والجنس لسنة 2012

المجموع 4-
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مجأذأذأذأذأذأذ
001042143127311243

0000030050538

00233512634201838

1172172810233841

0000000000000

0000003200325

0000000000000

0000001433317623

000041303110212

1110528135415261711951170

میسان

بابل

القادسیة

عدد المستفیدین الداخلین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین فقط ) حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2012

جدول رقم (33)

المجموع     أكثر من 70        

النجف 

كركوك

المجموع

50-70- 60-

نینوى

بغداد

كربالء

المحافظة
40-

البصرة
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مجأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذ

10605121310104030202171532بغداد

0000000040204020501018018كربالء

10605121712144235212351550المجموع

المجموع الكلي-50-60 -40

جدول رقم (34)

عدد المستفیدین الداخلین في دور ( رعایة الحنان للعاجزین كلیًا ) حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2012

المحافظة
6-9-12-15-18-20-30-
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مجأذأذأذأذأذأذأذأذ

127000000820051251035

11000100100000224

00810021360063191130

00000000000000000

00135000020000115621

13601200040002021728

00000000100024347

30202000000000707

00310000100030718

29142684121208001899941140

جدول رقم (35)

أخرى هروب وتسرب
المحافظة

بناءًا على طلبه

المجموع
البصرة

النجف 

نینوى

بغداد

عدد المستفیدین المغادرین  في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیاً ) حسب اسباب المغادرة والجنس والمحافظة لسنة 2012

وفاةقرار بفصل

كركوك

میسان

كربالء

القادسیة

سوء سلوك

بابل

المجموع تسلیم الى اسرته
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مجأذأذأذأذأذأذأذأذ
127000000820051251035

11000100100000224

000000213200439615

00000000000000000

00105000020000112618

13601200040002021728

00000000100024347

30202000000000707

00310000100030718

29141574121204001698636122

قرار بفصل

بابل

المحافظة

كركوك

المجموع

النجف 
القادسیة

كربالء

البصرة

نینوى

میسان

جدول رقم (36)

المجموع وفاة تسلیم الى اسرتهبناءًا على طلبه

بغداد

سوء سلوك
عدد المستفیدین المغادرین  في دور رعایة المسنین والمقعدین ( المسنین والمقعدین فقط ) حسب اسباب المغادرة والجنس والمحافظة لسنة 2012

أخرى  هروب وتسرب
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مجأذأذأذأذأذأذأذأذ

0081000004002010515بغداد

00300000000000303كربالء

00111000004002013518المجموع

ً على  بناءا
طلبھ

تسلیم الى 
المجموع الكليأخرىقرار بفصلاسرتھ

جدول رقم (37)

عدد المستفیدین المغادرین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( دور الحنان للعاجزین كلیاً فقط) حسب أسباب المغادرة والجنس والمحافظة لسنة 2012

ھروب وفاةسوء سلوك
وتسرب المحافظة
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مجأذأذأذأذأذأذأذ
6402010010007714نینوى

001000210300347كركوك

46675710910158217992171بغداد

833341726100281038بابل

1493140005100261137كربالء

85500081430025934القادسیة

31020200041100211132النجف

000400101100257میسان

1171203001000131225البصرة

96105201920141943718121204161365المجموع

جدول رقم (38)
عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیًا )(على المالك) حسب الشهادة والمحافظة والجنس لسنة 2012

المحافظة
المجموعشهادات اخرىبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة
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مجأذأذأذأذأذأذأذ
6402010010007714نینوى

001000210300347كركوك

36152096108200562379بغداد

833341726100281038بابل

000000000000000كربالء

31020200041100211132القادسیة

85500081430025934النجف 

000400101100257میسان

1171203001000131225البصرة

724414111511194251110015581236المجموع

جدول رقم (39)

شهادات اخرى بكالوریوسدبلوماعدادیة ابتدائیة
المحافظة

عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین فقط)(على المالك) حسب الشهادة والمحافظة والجنس لسنة 2012

المجموعمتوسطة
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مجأذأذأذأذأذأذأذ

10523713007621236992بغداد

1493140005100261137كربالء

2461685300127214980129المجموع

جدول رقم (40)

عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (دور الحنان للعاجزین كلیاً فقط)(على المالك) حسب الشھادة والمحافظة والجنس لسنة 2012

المحافظة
المجموعشھادات اخرىبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة
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مجأذأذأذأذأذأذأذ
64020100410010818نینوى

05110210030021113كركوك

591101111111121201812104153257بغداد

833341726100281038بابل

5426115170901140010235137كربالء

852004014100141125النجف

1165000815300291039القادسیة

4002011303005914میسان

1171203001000131225البصرة

16116634263223288513412307259566المجموع

عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین ودور الحنان للعاجزین كلیاً ) ( الفعلي) حسب الشهادة والمحافظة والجنس لسنة 2012
جدول رقم (41)

المحافظة 
المجموع الكليشهادات اخرىبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة
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مجأذأذأذأذأذأذأذ
64020100410010818نینوى

05110210030021113كركوك

495884108211312008283165بغداد

833341726100281038بابل

321674130006300582381كربالء

852004014100141125النجف

1165000815300291039القادسیة

4002011303005914میسان

1171203001000131225البصرة

12910427182720198392700241177418المجموع

المجموع الكلي

جدول رقم (42)
  عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (المسنین والمقعدین) ( الفعلي) حسب الشهادة والمحافظة والجنس لسنة 2012

المحافظة 
شهادات اخرىبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة

 48



مجأذأذأذأذأذأذأذ

10523713007612227092بغداد

22104140905100441256كربالء

3262785390127126682148المجموع

المجموع الكلي

جدول رقم (43)
  عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (دور الحنان للعاجزین كلیاً ) ( الفعلي) حسب الشھادة  والمحافظة والجنس لسنة 2012

المحافظة 
شھادات اخرىبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة
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  – الرابعالقسم ــ          
  

  دور ومعاھد رعایة المعوقین
  
  
  



مجموعأذمجموعأذمجموعأذ
510271173643094494594نینوى

135155035155014721صالح الدین
2802910942135592534كركوك
143246743246741418دیالى
2410806871767393190583351557908بغداد

3252045252045141529االنبار
26236989101974451بابل

27450124131831173754كربالء
4181912724815634457101النجف

313067197131326276087القادسیة
48538123221032143246المثنى
1442367481261319ذي قار
267329913821154055واسط

1503383991823124میسان
519875273341852394887البصرة

6022561291354776740111686339951628المجموع

جدول رقم (44)
 عدد الوحدات وعدد المستفیدین والداخلین والعاملین (الفعلي) في دور ومعاهد رعایة المعوقین  حسب المحافظة لسنة 2012

 العاملون الفعليعدد الداخلینعدد المستفیدین  الوحدات المحافظة 
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مجأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذ

4330162313197533514124120000000010271173نینوى

32119154501000000000000000351550صالح الدین 

178345171311310000000000000008029109كركوك

00221185845400000000000000432467دیالى 

23133181792741642512327039272017154117454144000010806871767بغداد

315358723422000000000000252045األنبار

94181321712101210000000000000623698بابل 

562819241414734000000000000007450124كربالء

178452861235014571127030000000018191272النجف 

21383549194112000000000000000013067197القادسیة

1212518261521410000000000000008538123المثنى 

813173157400000000000000000442367ذي قار 

32131323102068100000000000000673299واسط 

001292222927000000000000000503383میسان 

16943194735869330030000000000019875273البصرة

12271659380630359558312113673428363445324541440000225612913547المجموع

المحافظة
70- 6-9-12-60-

عدد المستفیدین الموجودین في دور ومعاھد رعایة المعوقین والورش حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة  2012

جدول رقم (45)

المجموع70 فأكثر 20-30-40-50- 15-18-
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أناثذكور

9284461374

33942

520387907

27936

527

7304271157

000

131124

225612913547

مستعصي

اصابة عمل

الجنس 

أخرى

مرض

حادث

حرب

وراثي

المجموع

جدول رقم (46)

المجموع نوع العوق

        عدد المستفیدین الموجودین في دور ومعاهد رعایة المعوقین حسب نوع العوق والجنس لسنة  2012

والدي

 53



مجأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذ
1280010233103110000017119070006937106شلل نصفي ایمن وایسر

000000000000000000000000000شلل احادي

96005201000000000000000014923شلل رباعي

0000112121110000000000006410شلل تشنجي

1300020142410810821001000000007437111شلل االطراف السفلى او العلیا

000011000101300004310000061824بتر االطراف السفلى او العلیا

13702293523111000000000000511667الفتحة الوالدیة في القلب

000011000000000000000000112الربو المزمن

00000010000000000000000101سكر مزمن ومضاعفاتھ

02000062625100000000000017724فتحات الظھر

0000318110000000002000000111425تاخر النمو القزمیة

0000820002010000000000008513استقصاء الدماغ

000000210110000000000000325السمنة المفرطة

0000221102210000000000005611التھاب المفاصل التشنجي

001554117562645712400220000000017161232تخلف عقلي بسیط

00107151671246511943151550112791307400452222674تخلف عقلي متوسط الشدة

0015014640210000000000000035742تخلف عقلي شدید

0381281454301120000000000008422106الصرع

008125100000000000000000020626الكابة المزمنة

000000000000000000000000000انفصام الشخصیة

000010100000000000000000202كل انواع الذھان

المجموع الكلي-6 9-70-

 جدول رقم (47)                  
     عدد المستفیدین الموجودین في دور ومعاهد رعایة المعوقین حسب نوع العوق وفئات العمر والجنس لسنة  2012                      

20-30-40- 15-60- 50- 18-
نوع العوق

4-12-
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مجأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذ
000384118134215376000200000454186الصم

0000313007314239111501640000514091البكم 

0150441917919612311574258221310000000581334915الصم والبكم 

000000000000000000000000000فقدان سمع بسیط

0010033192618969310061550040000018767254فقدان سمع متوسط

001703742615611502722332201000000158176334فقدان سمع شدید

00001171381027121212010000000005954113ضعف البصر

00002182100000000000000000231841رؤیة االشباح

000030000000000000000000303تحسس الضوء

0020362230242917000000000000009763160فاقد البصر

5742011328220000000000000222446أخرى

52341396564132861536752026412114228213736442645414400225612913547المجموع

تابع جدول رقم (47)                  
30-70- 4-12-50- 20- المجموع الكلي-18-60 -40-15نوع العوق 9- 6-
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مجأذأذأذأذأذأذ
515426136517114287210297خیاطة

49041020003095095نجارة

21018010001041041كهرباء

2304630000030636طابعة

0100000000011زراعة

2801541102036642سیرامیك

1702101012421728صناعة الورد

0000000000000خیزران

505010000011011اعمال تجمیعیة

11236121000161026حیاكة

1324410303024630اخرى

21859104158182162156361246607المجموع

جدول رقم (48)
عدد المستفیدین الموجودین في ( معاهد التأهیل المهني والورش ) حسب نوع العوق والتأهیل والتدریب والجنس لسنة 2012

نوع التدریب 
والتأهیل

المجموعمتعدد العوقعوق بصريعوق حركيعوق سمعي عوق عقلي
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المجموع

950المجموع الكلي

مجموع االبتدائیة

االبتدائیة

0

السابع

االول 
الثاني
الثالث

5

7831311

5

11

1567 617

528

5

116

260

87

82

71

212

225

الجنس 

الثامن

169

149

125

143

6

7557

110

جدول رقم (49)
عدد المستفیدین الموجودین في  (معاهد الصم والبكم) حسب المرحلة الدراسیة والجنس لسنة 2012

8643129صف خاص

ریاض االطفال

أناثذكورالمرحلة الدراسیة
8146127

الخامس
السادس

الرابع

279

187

132

111
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 رابع
خامس

 سادس

أناث

اعدادیة
0
0
0

3710األول متوسط 
مجموع االبتدائیة

االبتدائیة

السادس
الخامس

223122345

38
251035
2117

52
311243الرابع
3121الثالث

107
482270الثاني
6740االول 

جدول رقم (50)
عدد المستفیدین الموجودین في (معاهد العوق الحركي والمكفوفین) حسب المرحلة الدراسیة والجنس لسنة 2012

000
ذكور

المجموعالجنس 
ریاض االطفال

المرحلة الدراسیة

الثاني متوسط 
الثالث متوسط 

مجموع المتوسطة  

المجموع الكلي 
مجموع اعدادیة

368
0

4
3

233

10

0

0
0
0

4
2

13

8
5

23

135
0

0
0
0
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381

المرحلة الدراسیة

277متوسط

أساس 
ذكور

الجنس 

712293المجموع

263117

104

1005

جدول رقم (51)
عدد المستفیدین الموجودین في (معاهد التخلف العقلي ) حسب المرحلة الدراسیة والجنس لسنة 2012

17272244متقدم 

المجموع

380

أناث
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مجأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذأذ
0083167551521452136110000643094نینوى

012112915450100000000000351550صالح الدین
001272224111320000000000421355كركوك
000022118584540000000000432467دیالى
23191315166613175313930126863222111393190583بغداد

0031535872342200000000252045االنبار
004454020000000000000091019بابل

0036991300000000000000131831كربالء
011422187250020010000000481563النجف

00001083401000000000000131326القادسیة
00156531110000000000000221032المثنى
00480000000000000000004812ذي قار
009642000000000000000013821واسط
00004554000000000000009918میسان
001911001084330030000000341852البصرة

251126828613711670125456850169151243221117674011168المجموع

-9-6-4المحافظة

جدول رقم (52)
عدد المستفیدین الداخلین في دور ومعاھد رعایة المعوقین حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2012 

المجموع الكلي-15-18-20-30-40-50-60 12-
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عدد المستفیدین المغادرین من دور ومعاهد المعوقین حسب أسباب المغادرة والجنس لسنة 2012
جدول رقم (53)

15373التخرج
أناثذكور

226

المجموع الكلي الجنس أسباب المغادرة

7714تسلیم الى اسرته
533386بناء على طلبه

6511مرض
11920فصل بقرار

261137الهروب
202وفاة

271744ألكمال السن القانوني

2

0
0

0
0
0

0

348193المجموع
3225اخرى

11 انقطاع بطلب

541
57

3142

000التبني 

0
2

سوء سلوك 
تقاعد

انتهاء عضویة 
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مجأذأذأذأذأذأذأذ
1191713121510330393675نینوى

86300002310014923صالح الدین
210026231734102131كركوك
22010005260041418دیالى
1531092145446620153481463022316541857بغداد

22110035161361282250االنبار
66051130120110174855بابل

68231531341000163955كربالء
6235146380800262955النجف

76153312214230303767القادسیة
6814187174800194564المثنى
31011426100071219ذي قار
33121104194721154257واسط

541030540400141226میسان
9122141142941200186179البصرة

2291793793851476428210123847295639681531المجموع

جدول رقم (54)
عدد العاملین في دور ومعاهد رعایة المعوقین ( على المالك ) حسب الشهادة والجنس والمحافظة لسنة 2012

المجموع شهادات اخرىبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیةالمحافظة
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المجموع شهادات اخرى

جدول رقم (55)
عدد العاملین في دور ومعاهد رعایة المعوقین ( الفعلي ) حسب الشهادة والجنس والمحافظة لسنة 2012

بكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة
مجأذأذأذأذأذأذأذ

1311889182315520494594نینوى
84300002310014721صالح الدین

57012613170192534كركوك
22010005260041418دیالى
1901222245456920154451402927351557908بغداد

231100354244141529االنبار
6604113090110174451بابل

7822153134900173754كربالء
128392017613310004457101النجف

96153442991115276087القادسیة

المجموع شهادات اخرى بكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیةالمحافظة

96153442991115276087القادسیة
5710143143710143246المثنى
31011426010061319ذي قار
3312294195700154055واسط

510040100400023124میسان
912714197415900394887البصرة

2792014993901586527911322637386339951628المجموع
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  – الخامسالقسم  -      
  

  ماعیةاالجتشبكة الحمایة براتب  ةمشمولاألسر ال
  

  



4366483.287نینوى
1498715.755صالح الدین

1272513.714كركوك
2203426.282دیالى
6816474.012بغداد

2151925.276االنبار
2911134.989بابل

1715620.094كربالء
2125623.950النجف

1898823.273القادسیة
1326114.888المثنى
2879836.676ذي قار
2229631.568واسط
1740819.627میسان
2997830.675البصرة

381345474.066المجموع

جدول رقم ( 56  )

عدد األسر  المشمولة براتب شبكة الحمایة اإلجتماعیة والمبالغ المصروفة لسنة 2012  

المبلغ المصروف (ملیون دینار)عدد االسر المحافظة
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المجموعطالب یتیمعاطلمشلولكفیفعجز مرضعجز شیخوخةطالب متزوجیتیم قاصرالمحافظة
39716159962899963311436335043664نینوى 

93702606771263113862488114987صالح الدین 
253982464234055832663674012725كركوك 
891419242268203144116095022034دیالى 
32839012101254781174908919604068164بغداد 

701615201297811611125707021519االنبار 
39167475840873141120185029111بابل 

811133159133288220549535017156كربالء 
68284291814241011677150021256النجف 

4422218313841642124512468018988القادسیة
681983815201537313215471013261المثنى

5362706184433856323288028798ذي قار 
10110929114880432164912214022296واسط 
901363349428010688097676017408میسان 
119144661516539206815142979029978البصرة 

166518215638712603111401291701548691381345المجموع 

جدول رقم (57)
احصائیة بعدد المشمولین بشبكة الحمایة االجتماعیة ( المستمرین فقط ) حسب الفئات والمحافظة لسنة 2012
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