
مجموعزھوربراعم أطفال

01121058نینوى *
01010012صالح الدین *

01011024كركوك 
01010012دیالى 
1124212431بغداد 

00000033االنبار *
01121025بابل 

01011125كربالء 
01011046النجف 

01121036القادسیة
01010045المثنى

11130014ذي قار 
01010023واسط 

01011013میسان 
01011057البصرة 

2146221026094المجموع 

 * بسبب االوضاع االمنیة في المحافظات نینوى ، صالح الدین ، االنبار فأنھ لم تتوفر بیانات عن وحدات الرعایة االجتماعیة سوى االعداد فقط ولغایة منتصف عام 
2014

جدول رقم (2)

دور الدولة لرعایة االحداث والبنات

عدد وحدات الرعایة اإلجتماعیة حسب المحافظة ونوع الوحدة لسنة 2014

دور الحنان للعاجزین 
كلیًا دور رعایة المسنون والمقعدون

المجموع المعوقون المحافظة
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مجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكور

2224212436673521256845113218368586

10239134373923813010039139247105352

2157134291201535258336772139دور الحنان للعاجزین كلیًا

6020311151318254531385845528073561710461663

9426691543421273041811486483721020114915912740

العــــــــــــاملونالمغـــــــــــادرون

  عدد وحدات الرعایة اإلجتماعیة وعدد المستفیدین الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین (الفعلي) حسب الجنس ونوع الوحدة لسنة 2014

الوحدات 

دور الدولة لرعایة االحداث والبنات 

دور المسنین والمقعدین 

دور رعایة المعوقین

المجموع

جدول رقم (3)

العدد
الداخــــــــــــلونالموجـــــودون

 9



مجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكور

4-111526000000171229282755
6-1810280001231096817712880208
9-53237600051015505283788563316879

12-702999000914235683228906473651012
15-56298500091322475246721540288828
18-31184900020133313884222189115304

المجمــــــــــوع دور رعایة المعوقون دور الحنان للعاجزین كلیًاالمسنون والمقعدوندور الدولة لرعایة االحداث والبنات   الفئة 
العمریة

جدول رقم (4)

عدد المستفیدین الموجودین في وحدات  الرعایة األجتماعیة حسب نوع الوحدة وفئات العمر والجنس لسنة 2014

18-31184900020133313884222189115304
20-30300099181064114711850168
30-00000059411001822407763140
40-0007411241640212546524597
50-0001711281714315727849152143
60-0006138994261720378260142
70-00077351120000117736113

00077461230000007746123 70فأكثر
242124366239134373157134291203111513182266915434212المجموع 
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مجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكور

..............................نینوى 
..............................صالح الدین 

1901914519000693410310239141كركوك 
13013000000381856511869دیالى 
80731538656142281341621103588169112978512148بغداد 

..............................االنبار 
161329211435000693710610664170بابل 

110112019391290129655211722571296كربالء 
20020229310001568323919892290النجف 

252045318390001226518717893271القادسیة 
140140000001013813911538153المثنى

1518330000004523686041101ذي قار 
1701700000064411058141122واسط 

000148220005431856839107میسان 
12012311546000145141286188156344البصرة 

242124366239134373157134291203111513182266915434212المجموع 

.. لم تتوفر

المجموع  دور رعایة المعوقون

عدد المستفیدین الموجودین في وحدات الرعایة األجتماعیة حسب نوع الوحدة والمحافظة والجنس لسنة 2014

دور الحنان للعاجزین كلیًا دور الدولة لرعایة االحداث والبنات المسنون والمقعدون

 جدول رقم (5)

المحافظة 
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مجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكور
11152600000019423301949

871500011265711367479153
18143200022418093273200109309
231240001231088118913284216

9132200012377331108748135
426000606442367542579
0000001011201213013
000000571212719171431
00052721341511415
0005101510122022281038
000251035000202271037
0003294100000032941
0002573200000025732

735212592381302015355453138587304181148

30-

 70فأكثر
المجموع

40-
50-
60-
70-

12-

20-

15-
18-

جدول رقم (6)

4-

الفئات 
العمریة

6-
9-

دور رعایة المعوقون

عدد المستفیدین الداخلین الى وحدات  الرعایة األجتماعیة حسب فئات العمر ونوع الوحدة والجنس لسنة  2014

المجموع الكلي دور الحنان للعاجزین كلیًادور الدولة لرعایة االحداث والبنات  المسنون والمقعدون 
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

..............................نینوى 
..............................صالح الدین 

6614283631123173855كركوك 
3311405571500202444دیالى 
242212494370100251879420447385277841311بغداد 

..............................االنبار 
181761513217161815006284146بابل 

572568774141417008871159كربالء 
162171440157261920239199190النجف 

28208876163617303079100179القادسیة
11162621041941100236285المثنى

101858911314312363369102ذي قار 
10534310421141704346195واسط 

14744152142710243761میسان 
2027218219214714013393126البصرة 

43537794133160212823722023735855103115222553المجموع 

المجموع  دبلوماعدادیة

عدد العاملین في وحدات الرعایة االجتماعیة (على المالك) حسب الشھادة والجنس والمحافظة لسنة 2014

المحافظة

جدول رقم (7)

شھادات اخرىبكالوریوس متوسطةابتدائیة 
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور
..............................نینوى 

..............................صالح الدین
101218383631023224769كركوك
3411405571500202545دیالى 
2972265043731003518710820451416148011415بغداد

..............................االنبار 
181761613237171819006292154بابل 

572569774141417008872160كربالء 
1724715401582719192393103196النجف 

362581087164117313088114202القادسیة
11162621142041100236487المثنى

102048911315312463372105ذي قار 
158453104221518044167108واسط 

18744184133710313970میسان 
2027319219214715013495129البصرة 

51241196144165219953812183786358114915912740المجموع 

المحافظة
ابتدائیة 

عدد العاملین في وحدات  الرعایة األجتماعیة (الفعلي) حسب الشھادة والجنس والمحافظة لسنة  2014
جدول رقم (8)

المجموع  شھادات اخرىبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطة
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مجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكور

........................2نینوى 
........................1صالح الدین

1190192020004812كركوك
11301340460616723دیالى
4807315345358041307151120171بغداد 

........................0االنبار 
2161329426426263561بابل

11101100000081321كربالء 
120020606505192241النجف 

22520454812088283967القادسیة
114014606404111728المثنى
3151833279257276087ذي قار
117017000202192140واسط
10000000004610میسان

11201200040452025البصرة 
2224212436673521256845113218368586المجموع 

0

جدول رقم (9)

العاملون المغادرونالداخلونالموجودون

عدد الوحدات وعدد الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین (الفعلي ) في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات حسب المحافظة لسنة 2014

 الوحدات المحافظة 
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

0................................نینوى
0................................صالح الدین

0000206060500019019كركوك
0000203050300013013دیالى
111515722121715811513208073153بغداد

..................................االنبار 
00002384650100161329بابل

0000404020100011011كربالء
00001010060300020020النجف

000013238485200252045القادسیة
0020305040000014014المثنى
00133682350200151833ذي قار
0000003080501017017واسط
00000000000000000میسان
0000103040400012012البصرة

11151810532370295629311830242124366المجموع

4- 6-9-12-15-18-
 جدول رقم (10)

عدد المستفیدین الموجودین في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2014 

المجموع الكلي-20 المحافظة
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جدول رقم (11)
المجموع 20- 9-18- 12-

عدد المستفیدین الموجودین في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات حسب الحالة االجتماعیة والصحیة وفئات العمر والجنس لسنة 2014 

15- 6- 4-
مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

11201652852312156008529114

1020508113011018523

0001114182722022729

43120120663200161430

00000000100000101

00000000000000000مرض مزمن أحد األبوین أو كالھما

22433535210000141630

المجموع 20- 9-18- 12-

مجھول األبوین
عوق أحد األبوین أو كالھما

سجن أحد األبوین أوكالھما

فاقد األبوین

فاقد األب

15- 6-

فاقد األم

4-
الحالة االجتماعیة والصحیة 

16741511199534200513586طالق

110000040121003710ھجر

01000000000000011افتراق

10201105020000021021

01002014810400111021

11151810532370295629311830242124366 المجموع

حاالت التفكك 
األسري

أخرى
التشرد والتسول
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جدول رقم (12) 

أناثذكور
211839
25732

231033األول
211132الثاني
131730الثالث
241640الرابع

301242الخامس
20929السادس

13175206مجموع األبتدائیة
21425األول
13821الثاني
10313الثالث

441559مجموع المتوسطة
246الرابع

134الخامس
628السادس

9918مجموع األعدادیة
12012

242124366
أخرى

المجموع الكلي

المرحلة الدراسیة
الجنس

دون سن الریاض

األبتدائیـــة

مجموع

سن الریاض

المتوسطة

عدد المستفیدین الموجودین في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات حسب المرحلة الدراسیة والجنس لسنة 2014

األعدادیة
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جدول رقم (13) 

مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور
..................................نینوى

..................................صالح الدین
00001010000000202كركوك
00002020000000404دیالى
1115641051006112000453580بغداد
00000141000000426بابل

00000000000000000كربالء
00001030101000606النجف

000026100111004812القادسیة
00101020200000606المثنى 
00131200010100279ذي قار
00000000000000000واسط
00000000000000000میسان
00000000000000000البصرة

111587181423191342007352125المجموع

المجموع-15-18-20 4-6-9- المحافظة

 عدد المستفیدین الداخلین الى دور الدولة لرعایة األحداث والبنات حسب المحافظة وفئات العمر والجنس لسنة 2014

12-
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

......................................................نینوى

......................................................صالح الدین

000000000000000000000000000كركوك

000060000000000000000000606دیالى

وفاة انقطاع بطلب  تسلیم الى 
اسرتھ

عدد المستفیدین المغادرین من دور الدولة لرعایة األحداث والبنات حسب أسباب المغادرة والجنس والمحافظة  لسنة 2014

المجموع الكلي اخرى فصل بقرار  بناء على 
التخرجطلبھ

إكمال 
السن 

القانونیة

جدول رقم (14)

سوء سلوكالتبني المحافظة ھروب مرض 
وتسرب

000060000000000000000000606دیالى

641012500000100133117213110413071بغداد

004000000000000000000002426بابل

000000000000000000000000000كربالء

000030000000000000002000505النجف

000005000000000000000003088القادسیة

100020000000000000100000404المثنى

121000010000000002000000257ذي قار

000000000000000020000000202واسط

000000000000000000000000000میسان

000010000000000020000010404البصرة

861511410010001001371382331256845113المجموع
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

..............................نینوى
..............................صالح الدین

2203010220004812كركوك
12104050540016622دیالى
18375135751913260846110156بغداد
58310573310700263561بابل

17122112310081321كربالء
271361288300192241النجف

10834435501110233154القادسیة
751312032200111526المثنى
81757772921236275885ذي قار
312131284304141832واسط
3201000112004610میسان
39000403240052025البصرة

631052247373425635275418203342545المجموع

عدد العاملین في دور الدولة لرعایة االحداث والبنات ( على المالك ) حسب الشھادة والجنس والمحافظة لسنة 2014  

ابتدائیة
المحافظة

بكلوریوسدبلوممتوسطة
جدول رقم (15)

المجموع شھادات اخرى اعدادیة

  22



مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

..............................نینوى
..............................صالح الدین

2203010220004812كركوك
13104050540016723دیالى
184451367519132641151120171بغداد
58310573310700263561بابل

17122112310081321كربالء
271361288300192241النجف

151135435801210283967القادسیة
751313042200111728المثنى
81947772921246276087ذي قار
613231295404192140واسط
3201000112004610میسان
39000403240052025البصرة
711182249383525685377921218368586المجموع

جدول رقم (16)                                                                             

عدد العاملین في دور الدولة لرعایة األحداث والبنات (الفعلي) حسب الشھادة والجنس والمحافظة لسنة  2014

المجموع شھادات اخرىبكلوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة
المحافظة
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مجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكور

..........................1نینوى

1481451962871871320كركوك

211086561422383131114211429143بغداد

1442114359514771427936بابل

160201939831110414131427كربالء

13522931122148412291342النجف

150318392032316319301040القادسیة

1481482236912319928میسان

16031154611920207278816البصرة

10455239134373923813010039139247105352المجموع

جدول رقم ( 17)

السعةعدد الوحدات 

عدد الوحدات والسعة وعدد الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین (الفعلي) في دور رعایة المسنین والمقعدین حسب المحافظة لسنة 2014

المحافظة 
 العاملونالمغادرونالداخلون الموجودون
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور
..........................

000001826214519

31561110291538248656142

0000449189211435

330010105422201939

0000403315622931

1041142844131839

006385000014822

002110615642311546

741711613877357746239134373

جدول رقم (18)

50-60-

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2014

المجموع

نینوى

بغداد

كربالء

البصرة

المجموع

میسان

بابل

النجف 

70- فأكثر

القادسیة

40-70-

كركوك

المحافظة
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جدول رقم (19)

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین  حسب الحالة العلمیة والجنس لسنة 2014

50
36

21

المجموعالجنس

3066
34

أناثذكور
73198

اعدادیة
دبلوم

0

ابتدائیة
4متوسطة

5

16

امي

الحالة العلمیة

یقرأ ویكتب
125

0

5

24

2
16

3
4 4

20

00

بكالوریوس
0دبلوم عالي

0

8

01

0

اخرى
المجموع

00 ماجستیر
دكتوراه

239134373

1
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

..........................نینوى

318101320014519كركوك

26162481799221018656142بغداد

8300432672211435بابل

11410473810201939كربالء

619342330022931النجف 

10212361320031839القادسیة

844102210014822میسان

20730345400311546البصرة

9238611638293048183239134373المجموع

المجموع الكليمفترقمطلقمتزوجأعزب

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین حسب الحالة االجتماعیة والجنس والمحافظة لسنة 2014

 المحافظة

جدول رقم (20)

أرمل
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

2262349962736222412667العجز بسبب العوق

10750048111181512159544397العجز بسبب الشیخوخة

000314213003928321461460مرض مزمن

014142129105269831698039119عدم وجود معیل

3000200400610253161026رغبة االھل

1100000000010000123التسول

0000000010000000101اخرى

74171123838301811592437224024239134373المجموع

50-65- 55-75-

عدد المستفیدین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین حسب أسباب التواجد وفئات العمر والجنس لسنة 2014

المجموع-60  75 فأكثر
جدول رقم (21)

سبب التواجد 
45-70-
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

..........................نینوى

0000003131628كركوك

411332629023831بغداد

00001273109514بابل

01003240108311كربالء

000030207212214النجف 

1010101820020323القادسیة

0036000000369میسان

000153214411920البصرة

5251025103292579238130المجموع

40-

عدد المستفیدین الداخلین في دور رعایة المسنین والمقعدین حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2014

جدول رقم (22)

المجموع     أكثر من 70        
المحافظة

50-70- 60-
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

..................................نینوى

71000000000000718كركوك

810170101590000311142بغداد

010062000300117714بابل

0053100020002110414كربالء

220000002100418412النجف 

10110212110000016319القادسیة

00000000120000123میسان

0095000060500220727البصرة

276159163312715507510039139المجموع

جدول رقم (23)
المجموع وفاة أخرى تسلیم الى اسرتھبناءًا على طلبھ سوء سلوك قرار بفصل

المحافظة

عدد المستفیدین المغادرین  في دور رعایة المسنین والمقعدین حسب اسباب المغادرة والجنس والمحافظة لسنة 2014

ھروب وتسرب
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

..............................نینوى

110000111400369كركوك

691770137301040110229131بغداد

64306140800027532بابل

1071210001500131427كربالء

2720161017200271138 النجف

85501181520027936القادسیة

71131111111012719میسان

7303020010008816البصرة

11045198381317434181121989308المجموع

عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین (على المالك) حسب الشھادة والمحافظة والجنس لسنة 2014

المجموعمتوسطة

جدول رقم (24)

شھادات اخرى بكالوریوسدبلوماعدادیة ابتدائیة
المحافظة
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

..............................نینوى

56030011130071320كركوك

811770137301040111429143بغداد

64316141820027936بابل

1071210001500131427كربالء

3821161127100291342النجف

1165011815200301040القادسیة

111131430211019928میسان

7303020010008816البصرة

1345219133816205351811247105352المجموع

المجموع الكلي

  عدد العاملین الموجودین في دور رعایة المسنین والمقعدین ( الفعلي) حسب الشھادة والمحافظة والجنس لسنة 2014

شھادات اخرىبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة

جدول رقم (25)

المحافظة 
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مجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكور

1120281341625152012820196584بغداد

11041290129150151301348755كربالء

2224157134291201535258336772139المجموع

عدد الوحدات والسعة وعدد الموجودین والداخلین والمغادرین والعاملین (الفعلي) في دور الحنان للعاجزین كلیًا  حسب المحافظة لسنة 2014

السعةعدد الوحدات 
 الموجودون

المحافظة 

جدول رقم ( 26)

 العاملونالمغادرونالداخلون
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

12510914913313090410161140228134162بغداد

0000000017090590240160401290129كربالء

1251091491320139959412416171442157134291المجموع

40- 50-60-

جدول رقم (27)

المحافظة

عدد المستفیدین الموجودین في دور الحنان للعاجزین كلیًا  حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2014

المجموع الكلي-6-9-12-15-30 18-20-
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000اخرى

157134291المجموع

000ماجستیر

000دكتوراه

000بكالوریوس

000دبلوم عالي

000اعدادیة

000دبلوم

000ابتدائیة

000متوسطة

157134291امي

000یقرأ ویكتب

عدد المستفیدین الموجودین في دور الحنان للعاجزین كلیًا حسب الحالة العلمیة والجنس لسنة 2014

مجموعالجنس
أناثذكور

جدول رقم (28)

الحالة العلمیة
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

281320200000028134162

1290000000001290129

15713202000000157134291 المجموع

بغداد

كربالء

عدد المستفیدین الموجودین في دور الحنان للعاجزین كلیًا حسب الحالة االجتماعیة والجنس والمحافظة لسنة 2014

المجموع الكليمفترقأرملمطلقمتزوجأعزب

جدول رقم (29)

 المحافظة
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

125109142326155019301200000073134207العجز بسبب العوق

00000000000000000000000العجز بسبب الشیخوخة

00000000000000000000000مرض مزمن

000000305202003000000078078عدم وجود معیل

00000000000000000000000رغبة االھل

00000000102000000000303التسول

00000030000000000000303اخرى

1251091429266850413042000000157134291المجموع

المجموع60- 40-50-60-
سبب التواجد 

جدول رقم (30)

عدد المستفیدین الموجودین في دور الحنان للعاجزین كلیا حسب أسباب التواجد وفئات العمر والجنس لسنة 2014

-6-9-12-18-30-50
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور
0012510914913613191410160140232134166شلل نصفي 

0000000000000000200000202شلل احادي

0000000000202020000000606شلل رباعي

0000000000400000300000707شلل تشنجي

0000000000200000000000202شلل اطراف
بتر األطراف السفلي أو 

0000000000000000000010101العلوي

00000000003040240120302048048تخلف عقلي بسیط

0000000000201015060700031031تخلف عقلي متوسط

0000000000101012010501021021تخلف عقلي شدید

0000000000000010000000101صرع

0000000000000000000000000الكآبة المزمنة 

0000000000000000000000000كل انواع الذھان

0000000000000030002000505الصم والبكم 

0000000000000000000000000ضعف البصر

0000000000000000000000000فاقد البصر

0000000000000010000000101اخرى

001251091491320139959412416171442157134291المجموع

4-50-60- 12-40- 30-
جدول رقم (31)

 نوع العوق 
20- 6-9-15-18-

عدد المستفیدین الموجودین في دور الحنان للعاجزین كلیًا حسب نوع العوق وفئات العمر والجنس لسنة 2014

المجموع
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

1122121200000701000051520بغداد

0000000060105020100015015كربالء

11221212601057211000201535المجموع

المجموع الكلي-50-60 -40

جدول رقم (32)

عدد المستفیدین الداخلین في دور رعایة الحنان للعاجزین كلیًا حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2014

6-9-12-
المحافظة

15-18-20-30-
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

0015000032008112820بغداد

1020000080200013013كربالء

10350000112208125833المجموع

أخرى تسلیم الى اسرتھ

عدد المستفیدین المغادرین في دورالحنان للعاجزین كلیًا  حسب أسباب المغادرة والجنس والمحافظة لسنة 2014

ھروب وتسربوفاةسوء سلوك

جدول رقم (33)

بناءًا على طلبھ
المحافظة

المجموع الكليقرار بفصل
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

10511104216800196584بغداد

365413000510048755كربالء

4656523421119006772139المجموع

المجموعشھادات اخرى
المحافظة

جدول رقم (34)

عدد العاملین الموجودین في دورالحنان للعاجزین كلیًا (على المالك) حسب الشھادة والمحافظة والجنس لسنة 2014

بكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

10511104216800196584بغداد

365413000510048755كربالء

4656523421119006772139المجموع

المحافظة 
المجموع الكلي

جدول رقم (35)

  عدد العاملین الموجودین في دور  الحنان للعاجزین كلیًا( الفعلي) حسب الشھادة  والمحافظة والجنس لسنة 2014

شھادات اخرىبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة
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مجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكور
..................5نینوى

..................1صالح الدین
26934103161127112637كركوك

13818562241822دیالى
24110358816912521223744305871017بغداد

..................3االنبار
2693710653288194857بابل

2655211791019193857كربالء
4156832393637734568113النجف

312265187171027306595القادسیة
41013813913619124759المثنى
1452368651161218ذي قار
26441105522678224668واسط

154318559339282432میسان
5145141286302555216788البصرة

6020311151318254531385861710461663المجموع

جدول رقم (36)
 عدد الوحدات وعدد المستفیدین والداخلین والعاملین (الفعلي) في دور ومعاھد رعایة المعوقین  حسب المحافظة لسنة 2014

 الوحدات 
عدد الداخلینعدد المستفیدین 

المحافظة 
عدد العاملین 
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور
......................................................نینوى

......................................................صالح الدین 

112714221116731000000000000006934103كركوك

001361241380000000000000000381856دیالى 

5534261155259152219134933310422178211257171720010011035881691بغداد

......................................................األنبار

53219191821532000000000000006937106بابل 

005102815282542000000000000006552117كربالء

117372061264014531315050000000015683239النجف 

002817482236191070000000000000012265187القادسیة

1992393210229510000000000000010138139المثنى 

008511112145300000000000000452368ذي قار 

462012211216635000000000000006441105واسط 

0016414162291111000000000000543185میسان 

3120462241252166260150908010000000145141286البصرة

12680505283568322475246138841064118222125572717200100203111513182المجموع

جدول رقم (37)

المحافظة
70- 6-9-12-60-

عدد المستفیدین الموجودین في دور ومعاھد رعایة المعوقین والورش حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة  2014

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

7913801171

000

290147437

471562

022

7124881200

000

191119310

203111513182

المجموع نوع العوق

والدي

أخرى

جدول رقم (38)

حرب

        عدد المستفیدین الموجودین في دور ومعاھد رعایة المعوقین حسب نوع العوق والجنس لسنة  2014

مستعصي

اصابة عمل

الجنــــس 

مرض

حادث

وراثي

المجموع
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور
شلل نصفي ایمن 

وایسر
0000105933400000000000000221234

000000030010000000100000235شلل احادي

00113370200000000000000013417شلل رباعي

001189655222202000101000281947شلل تشنجي

شلل االطراف 
السفلى او العلیا

00432113271287110120218000007338111

بتر االطراف 
000001000000000000001000112السفلى او العلیا

الفتحة الوالدیة في 
القلب

00005082230000001000000016521

000000000000000000100000101الربو المزمن

سكر مزمن 
ومضاعفاتھ

000000000000000000100000101

00004541300000000000000011617فتحات الظھر

0001302000000000002020009110تاخر النمو القزمیة

0001740000000000000000007512استقصاء الدماغ

000010012100000000000000325السمنة المفرطة

التھاب المفاصل 
000000100000000020000000303التشنجي

00222511257321470003052243220012541166تخلف عقلي بسیط

تخلف عقلي 
001168432814382252812612010723100305122427متوسط الشدة

6-60-
 جدول رقم (39)                  

نوع العوق
15-

     عدد المستفیدین الموجودین في دور ومعاھد رعایة المعوقین حسب نوع العوق وفئات العمر والجنس لسنة  2014                      

20-30-40-70- 18- المجموع الكلي-12 50- 4-9-
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

005213524713942000000303000652590تخلف عقلي شدید

000010183841000001020000030838الصرع

000001000000000000010000022الكابة المزمنة

000000000000000000001000101انفصام الشخصیة

000000000000005010000000606كل انواع الذھان

0000371261712103000000000001422971الصم

000000100000000000110000213البكم 

2066421429115413913985271495413811673200560409969الصم والبكم 

0031191115813725000000000000523284فقدان سمع بسیط

000015735171711630300000000007341114فقدان سمع متوسط

008645313722533333432000100000017999278فقدان سمع شدید

00221267310410000000000000321547ضعف البصر

000000002000000000000000202رؤیة االشباح

000011100000000000000000213تحسس الضوء

005026223712229310000000010009444138فاقد البصر

151210481767284216123786290901001301500271186457أخرى

1712109685052835683224752461388410641182221255727172001203111513182المجموع

المجموع الكلي 70- 50- 18- 6- 4-30- 20-
نوع العوق

15- 9-40- 12-

تابع جدول رقم (39)                  

60-



مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

208344620016174571116خیاطة

6028110000035136نجارة

1019000000020020كھرباء

409301000013417طابعة

0030100000404زراعة

1713120108031233سیرامیك

0000320000325صناعة الورد

0000000000000خیزران

0000000000000اعمال تجمیعیة

0000000070707حیاكة

2027272510958786977146اخرى

683692742314683825227157384المجموع

عدد المستفیدین الموجودین في ( معاھد التأھیل المھني والورش ) حسب نوع العوق والتأھیل والتدریب والجنس لسنة 2014

المجموعمتعدد العوقعوق بصريعوق حركيعوق سمعي عوق عقلي
جدول رقم (40)

نوع التدریب 
والتأھیل
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أناثذكور

6745112

10472176

166107273االول 

16575240الثاني

13071201الثالث

12086206الرابع

11275187الخامس

9459153السادس

246السابع

112الثامن

7904781268مجموع االبتدائیة

9615951556 المجموع الكلي

االبتدائیة

الجنس 

صف خاص

ریاض االطفال

المرحلة الدراسیة

عدد المستفیدین الموجودین في  (معاھد الصم والبكم) حسب المرحلة الدراسیة والجنس لسنة 2014
جدول رقم (41)

المجموع
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أناثذكور
000

482674

472269

472067

361349

331851

351550

246114360

12618

5914

8412

251944

404 رابع

426خامس

415 سادس

12315

283136419

الخامس
السادس

مجموع االبتدائیة

االبتدائیة

مجموع المتوسطة  

المجموع الكلي 
مجموع اعدادیة

عدد المستفیدین الموجودین في (معاھد العوق الحركي والمكفوفین) حسب المرحلة الدراسیة والجنس لسنة 2014

المرحلة الدراسیة

جدول رقم (42)

اعدادیة

األول متوسط 

المجموعالجنس 

ریاض االطفال

الثالث متوسط 

الثالث

الثاني متوسط 

الثاني
االول 

الرابع
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أناثذكور

262108370

181112293

11743160

560263823 المجموع

متقدم 

المجموع

جدول رقم (43)

المرحلة الدراسیة

متوسط

أساس 

الجنس 

عدد المستفیدین الموجودین في (معاھد التخلف العقلي ) حسب المرحلة الدراسیة والجنس 
لسنة 2014
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

..................................................نینوى

..................................................صالح الدین

0011963331000000000000161127كركوك

0000200000000000000000202دیالى

21212080463615301331201201274022020252122374بغداد

..................................................االنبار

00631671314152320000000000532881بابل

001355221000000000000091019كربالء

0021650271910110000010000363773النجف

00001591011000000000000171027القادسیة

005620600000000000000013619المثنى

00006500000000000000006511ذي قار

0032279131065300000000000522678واسط

17315274716138000000000000593392میسان

001118620273600000000000302555البصرة

19465711809310881773344231201274122020545313858المجموع

المحافظة
المجموع الكلي-50-60 12-

جدول رقم (44)
عدد المستفیدین الداخلین في دور ومعاھد رعایة المعوقین حسب فئات العمر والجنس والمحافظة لسنة 2014 

15-18-20-30-40- 4-6-9-
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392
112

0
23

1
2
9
0

104
0
3
0

11
78

735

5755بناء على طلبھ
255137التخرج

ذكور

عدد المستفیدین المغادرین من دور ومعاھد المعوقین حسب أسباب المغادرة والجنس لسنة 2014

1310فصل بقرار
00تسلیم الى اسرتھ

11وفاة
10مرض

0

0
3
0 انتھاء عضویة 

2 7الھروب
0التبني 

7

0

455280المجموع
4533اخرى

4 انقطاع بطلب

0

0
سوء سلوك 

تقاعد

6638ألكمال السن القانوني

جدول رقم (45)

المجموع الكلي أسباب المغادرة
أناث

الجنس 
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مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

..............................نینوى

..............................صالح الدین

33112723723102434كركوك
210100052110041822دیالى
1451073629528215167651664729360580940بغداد

..............................االنبار
7505213013080094453بابل

106031631251000193756كربالء
1274111813517415234566111النجف

1070422330121720296089القادسیة
41113184162900124759المثنى
21012415100061117ذي قار
741309213101400204363واسط
443004112040082432میسان

101521521321141001206585البصرة

21617148768216138304105271533654210191561المجموع

المجموع 
جدول رقم (46)

عدد العاملین في دور ومعاھد رعایة المعوقین ( على المالك ) حسب الشھادة والجنس والمحافظة لسنة 2014

شھادات اخرىبكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة
المحافظة
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عدد العاملین في دور ومعاھد رعایة المعوقین ( الفعلي ) حسب الشھادة والجنس والمحافظة لسنة 2014

مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

..............................نینوى

..............................صالح الدین

341237230723112637كركوك

210100052110041822دیالى

18811437295482251677916647294305871017بغداد

جدول رقم (47)

المحافظة
المجموع شھادات اخرى

عدد العاملین في دور ومعاھد رعایة المعوقین ( الفعلي ) حسب الشھادة والجنس والمحافظة لسنة 2014

بكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة

بغداد
..............................االنبار

75052150130100094857بابل

106041631251000193857كربالء

1294111813517415234568113النجف

1080533332121720306595القادسیة

41113184162900124759المثنى

21012416100061218ذي قار

971309213101400224668واسط

443004112040082432میسان

101531621321141101216788البصرة

26118550808616448307119274533661710461663المجموع
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المبلغ المصروف (بااللف عدد المستفیدین
المبلغ المصروف عدد المستفیداتدینار)

بااللف دینار)
عدد المستفیدین 

والمستفیدات
المبلغ المصروف (بااللف 

دینار)

4655151,229,6234912659,112,07595677110,341,698نینوى
1879919,713,7502313329,911,6504193249,625,400صالح الدین

1375814,902,1201332415,049,1252708229,951,245كركوك
2459028,057,4671392518,831,6753851546,889,142دیالى
8573889,646,294125290167,585,025211028257,231,319بغداد

2317425,968,5602036328,093,5754353754,062,135االنبار
3071936,182,8832323226,339,1005395162,521,983بابل

1906521,454,6211756023,043,3003662544,497,921كربالء
2216724,739,0292166227,835,0504382952,574,079النجف

2035223,626,1272130426,993,4754165650,619,602القادسیة
1555717,371,5101502919,456,6503058636,828,160المثنى
3863144,538,4602800336,326,7756663480,865,235ذي قار
2197226,357,8171899024,193,5004096250,551,317واسط
2023122,590,7661918322,914,3003941445,505,066میسان
3271133,771,8904015850,652,9007286984,424,790البصرة

434015480,150,917450282576,338,1758842971,056,489,092المجموع

المحافظة
المجموعدائرة الرعایة االجتماعیة (المرأة )دائرة الرعایة االجتماعیة (الذكور)

عدد المستفیدین المشمولین برواتب دائرة الرعایة االجتماعیة للذكور واالناث والمبالغ المصروفة لسنة 2014  
جدول رقم ( 48  )
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