
 في كربالء

  في منطقة بدعة  ١، افتتحت الجمعية مركز النور ٢٠٠٦في منتصف شهر ايار
في  ٢اسود بواقع صفاً واحداً في مدرسة األجيال االبتدائية، ومركز النور 

 .صفوف في ثانوية ماريا القبطية ٤منطقة حي الغدير بواقع 

  كربالء وممثل عن نقابة حضر االفتتاح مدير اإلشراف التربوي في مديرية تربية
  .المعلمين وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني 

    كما تبنت جمعية المعلمين استحصال الموافقات الالزمة من
  .مديرية التربية في المحافظة

   وجه مدير التعليم العام في مديرية تربية كربالء كتاب شكر إلى جمعية األمل
  .األمية في هذه المنطقة العراقية، لمبادرتها بفتح مراكز لمحو

   أبدت المجالس المحلية استعدادها للتعاون في سبيل إنجاح المشروع ، والرغبة
  .في استمرارية عمل الجمعية في هذه المنطقة

   ،قامت مديرية التربية بتزويد الجمعية بمنهاج الصف األول والثاني االبتدائي
  .سير البرنامج  باإلضافة إلى تعيين مشرفين تربويين لإلشراف على

   منطقة بدعة اسود ( ، ففي مركز النور األول ) ١٣٠(بلغ العدد الكلي للدارسات
  .دارسة) ١٠١(، )حي الغدير(دارسة، أما مركز النور الثاني ) ٢٩(، )

   دارسة، بسبب األعراف العشائرية،  ٢٠نسبة التسرب من الدراسة بحدود
  .وتردي األوضاع االقتصادية واألمنية

  اجتماعات مستمرة مع الدارسات، لتوثيق عالقتهن مع الجمعية، والتعرف عقد
  .على مشاكلهن

   فتح دورات تدريبية لتعليم النساء الحرف اليدوية ، بالتعاون مع مديرية الشباب
  .والرياضة في كربالء

 أعطاء محاضرات عن حقوق اإلنسان والمواطنة للدارسات.  

 ر التدريسي في تعلم الكومبيوتر ، تقديم مقترح بضرورة رفع قدرات الكاد
  .والتوعية في مجال حقوق اإلنسان، النوع االجتماعي، حقوق المرأة

  لمركزي النور األول  ٢٠٠٧شباط  ٢٠- ١٩بتاريخ   ُأقيمت دورات الخياطة ،
  .والثاني

  أجريت االمتحانات ٢٠٠٧شباط  ٢٤ – ٢٣بتاريخ ،
تقدم في  ولوحظ بأن هناك. المركزين     للطالبات في كال

  .المستوى التعليمي للدراسات



  

   قدم المشرف التربوي تقارير شهرية عن زياراته الميدانية للمراكز ، مقيماً وضع
الدراسات والمعلمات بشكلٍ إيجابي ، باكتساب الدارسات خالل بضعة أشهر مهارة القراءة 

الصحي  والكتابة ومهارات الحرف اليدوية، ولوحظ تطور ملموس في مستوى وعيهن
 .واالجتماعي ، ومشاركتهن في الحصص الدراسية

  


