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م /تقرير نشاطات (مركز تنمية الطفولة المبكرة المجتمعي)
التقرير -4-
 مقدمة:٣رضٖٔ ٛزا اُروش٣ش األٗشطح أُ٘جضج ُِلرشج تً 72 – 70( ٖ٤اٗ ٕٞاالٝ ،)7000 ٍٝتغثة ذضآٖ االٓرذاٗاخ –
اُشٜش٣ح ٝاُ٤ٓٞ٤ح – أُذسع٤ح ُألطلاٍ شٜذخ ٛز ٙاُلرشج اُرشً٤ض ػِ ٠اهآح دسٝط اُرو٣ٞح تشٌَ ٌٓثق ًٔا ذْ ٛزا
االعثٞع أهآح علشج ذشك٤ٜ٤ح ُألطلاٍ ٗر٤جح ُٔا عثثر ٚاالٓرذاٗاخ ٖٓ ضـٞط ٗلغ٤ح ػِ ٠اُطلَ ك ٢اُث٤د
ٝأُذسعح.

 النشاطات التنموية لألطفال: -1ورشة تدريب األعمال اليدوية (الورشة الخامسة)
ٗلزخ ٛزا االعثٞع ٝسشح اػٔاٍ ٣ذ٣ٝح خاطح ترؼِ ْ٤اُخظ اُؼشتُ ٢ال٣اّ (ً 70 ،77 ،70اٗ ٕٞاالًٝ )ٍٝثو٤ح
اُٞسشاخ ذٜٔٓ ٠ُٞح اُرذس٣ة كٛ ٢ز ٙاُٞسشح ا٣ضا أُذسب (خِذٛ ٕٝاشْ ػٞدج) ،ذ٘اُٝد ٛز ٙاُٞسشح ذؼِْ٤
االطلاٍ أُشاسً ٖ٤اُخظ اٌُٞك ٢تأعرخذاّ اُذكاذش اُث٤اٗ٤ح أُجٜضج ٖٓ هثَ ٓ٘ظٔح اُ٤ٗٞ٤غقٝ ،ذشاٝح ػذد االطلاٍ
أُشاسً ٖ٤كٜ٤ا ت )01 – 00( ٖ٤طلَ ُِٔشادَ ت( ٖ٤اُشاتغ – اُغادط) االترذائ ٢د٤س ذْ ذـ٤٤ش أُجٔٞػح كًَ ٢
٤ُ ّٞ٣رْ ذؼِ ْ٤اًثش ػذد ٖٓ االطلاٍ ٝهاّ أُذسب ك ٢خراّ ًَ  ّٞ٣ترؼِ ًَ ْ٤طلَ ً٤ل٤ح ًراتح أعٔ ٚتٜزا اُخظ.
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 -2سفرة ترفيهية
تغثة كرشج االٓرذاٗاخ أُذسع٤ح – اُشٜش٣ح ٝاُ٤ٓٞ٤ح – اُر ٢ذرضآٖ ٛز ٙاال٣اّ ٣ؼاٗ ٢اؿِة االطلاٍ ك ٢أُجٔغ
ٖٓ ضـٞط ٗلغ٤ح تذ ٟرُي ػِٝ ٠اضذا ػِ ٠ذظشكاذٝ ْٜسدٝد اكؼآُ ْٜثَ اُثٌاء ؿ٤ش أُثشس ٝاالٗطٞاء ٝأَُِ،
ٝػِ ٚ٤كوذ أذخزخ اُرذات٤ش اُالصٓح ٝاُر٘غ٤ن ألططذاب االطلاٍ ك ٢علشج ذشك٤ٜ٤ح ذْ اهآرٜا ك ّٞ٣ ٢اُجٔؼح
أُظادف  07/72آُ ٠ذ٘٣ح اُؼاب اٌُاظٔ٤ح.

دشطا ػِ ٠االطلاٍ ذْ االعرؼاٗح ُر٘ل٤ز ٛزا اُ٘شاط تـ( )2أكشاد ٖٓ اٌُادس أضاكح اُ ٠ادذٗ ٟغاء أُجٔغ ،ذٔ٤ضخ
ٛز ٙأُذ٘٣ح توشتٜا ٖٓ أُجٔغ ٝهِح ػذد اُضائش٤ُ ٖ٣غ َٜتزُي اُغ٤طشج ػِ ٠االطلاٍ أُشاسًٝ ٖ٤اػطائ ْٜكغذح
ٖٓ اُرج ٍٞتذش٣ح داخِٜأً ،ا عجِد اُشدِح اهثاال ِٓذٞظ ٖٓ االطلاٍ تذ ٟرُي ٝاضذا ٖٓ خالٍ ذضاػق ػذد
االطلاٍ ػٖ أُخطظ ُ ،ٚد٤س خطظ أُشًض الططذاب اػذاد ذرشاٝح ت )00-00( ٖ٤طلَ ُ٤رضاػق اُؼذد تشٌَ
ِٓذٞظ در ٠تِؾ ػذد أُشاسً ٖ٤ك ٢اُغلشج ( )22طلَ ٖٓ ًال اُج٘غً ٖٓٝ ٖ٤اكح االػٔاس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شٜذ طثاح  ّٞ٣اُجٔؼح ٗشاط ٝد٣ٞ٤ح االطلاٍ ٝاسذذائ ْٜأُالتظ اُجِٔ٤ح ٝذجٔؼ ْٜكٝ ٢هد ٓثٌش آاّ أُشًض هثَ
عاػاخ ٖٓ أُٞػذ أُذذد ٓ٘رظش ٖ٣هذ ّٝاُغ٤اساخ اُخاطح تاُ٘وَ ُ٤رْ تزُي ذشذ٤ثٝ ْٜطؼذ ْٛٝاُ ٠اُغ٤اساخ
ٝتؼذ أًاٍ ذغج َ٤اعٔائٝ ْٜدظش االػذاد ذْ أُثاششج تاُشدِح.

ٝكٞس ٝط ٍٞاالطلاٍ اٗطِوٞا جٔ٤ؼا ك ٢دذائن أُذ٘٣ح ٓرِٜل ٖ٤ألسذ٤اد االُؼاب ٝاخررٔد اُغلشج ترجٔغ االطلاٍ
ك ٢دذائن أُذ٘٣ح ٝذ٘اٝ ٍٝجثح اُـذاء أُؼذج ٓغثوا ٝاُرواط اُظٞس اُجٔاػ٤ح.
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 -3دروس التقوية
 مادة اللغة العربية:تعرض معلم اللغة العربية لمرحلة االبتدائية (عباس علي مطشر) الى حادث سير أدى الى عدم قدرته على
مواصلة التدريس في الفترة الحالية ،وتم التعاقد مع الست (صابرين فيصل عبدالحسن) (*بكلوريوس علوم
سياسية ذات خبرة في تدريس اللغة العربية التقل عن  5سنوات) لتدريس مادة اللغة العربية للمراحل (االول –
الثالث) متوسط لذا تولت تدريس المراحل االبتدائية ايضا ،وبلغ مجموع ساعات دراسة مادة اللغة العربية خالل
فترة التقرير ( )6ساعات ،للمراحل بين (الرابع ابتدائي – الثاني متوسط) ،وتدرج عدد االطفال المشاركين في
هذه الدروس بين ( )16 – 5طفل واختلف هذا العدد من يوم آلخر.
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 مادة الرياضيات:بلغت ساعات تدريس مادة الرياضيات لهذا االسبوع ( )0ساعات للمراحل األبتدائية ،تولت التدريس فيها الست
(اطياف عيسى نعيم) وبلغ عدد االطفال ( )9طالب من مرحلة السادس االبتدائي و( )7طالب من مرحلة الخامس
االبتدائي و( )14طالب من مرحلة الرابع االبتدائي.

 مادة اللغة االنكليزية:باشرت الست (نجاة فاضل كاظم) (*بكالوريوس علوم بنات جامعة بغداد) بتدريس مادة اللغة االنكليزية للمراحل
من (الرابع ابتدائي – الثالث متوسط) وبلغ عدد ساعات الدراسة خالل فترة التقرير ( )4ساعات ،وشارك فيها
( )7طالب من مرحلة االول متوسط ،و( )9طالب من مرحلة السادس االبتدائي و( )7طالب من مرحلة الخامس
االبتدائي و( )10طالب من مرحلة الرابع االبتدائي.
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 كؼاُ٤اخ دػْ االٛاُ:٢ندوة توعية اجتماعية (الندوة االولى)
شهدت ندوة التوعية االجتماعية التي اقيمت يوم السبت المصادف ( 03كانون االول) بقيادة الدكتورة (طاهرة داخل
طاهر) اقباال واسعا من االهالي للحضور والمشاركة فيها والسؤال الدائم عن مواعيد الندوات القادمة واحدى
اسباب ذلك هو تغيير موعد أقامتها الى الساعة الثالثة بعد الظهر اضافة الى أستخدام المدربة أسلوب بسيط محبب
في ايصال المعلومة حيث بلغ عدد المشاركات فيها ( )07مشاركة.

ناقشت المدربة حقوق المرأة في األسالم وعززت ذلك بامثلة من اآليات القرآنية واالحاديث النبوية الشريفة وبينت
حقوق المرأة بالتفصيل مثل حقها في العمل والتعليم والملكية وغيرها ،واستعرضت االمثال الشعبية المتداولة في
المجتمع التي فيها انتهاك لحقوق المرأة وانتقاص من شأنها كما صححت كثير من المفاهيم المتداولة في المجتمع
الخاطئة التي طرحتها النساء المشاركات.
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 خذٓاخ ُِٔغرل٤ذ:ٖ٣٣ذشص (ٓشًض ذ٘ٔ٤ح اُطلُٞح أُثٌشج أُجرٔؼ )٢ػِ ٠االعرٔاع ُٔشاًَ اٛاُ ٢أُجٔغ ٝذغج َ٤ادر٤اجاذٝ ْٜاُغؼ٢
اُذائْ ك ٢ذٞك٤شٛا هذس أُغرطاع د٤س ٣ؼذ ٛزا ٖٓ ا٣ُٞٝاخ اٛذاف أُشًض ٝال٣وَ شأٗا ػٖ اُرؼِٝ ْ٤اُرٞػ٤ح ٝذثٖٓ ٖ٤
خالٍ االدرٌاى ٓغ االٛاُ ٢ك ٢أُشًض ال جذ ٖٓ ٟٝاُرٞػ٤ح ٝاُرؼِ ْ٤تذ ٕٝذٞك٤ش االدر٤اجاخ اُر ٢ذغرذٞر اٛرٔاّ
ٝذلٌ٤ش االٛاُ ٢تاُذسجح االًٔ ٠ُٝا ذؼذ ػ٘ظش جزب ُِذضٞس ٝأُشاسًح اُلؼاُح ك ٢االٗشطح ُزا ذضٖٔ ٛزا االعثٞع
ػذد ٖٓ أُثادساخ ِٓخظح ادٗا.ٙ

 تصليح سقف احدى عوائل المجمع :تادس أُشًض ترذَٔ ذٌاُ٤ق ذظِ٤خ عوق ًشكإ ػائِح (أّ ػثذهللا) ٖٓ
عٌ٘ح أُجٔغ اُر ٢ذشٌ ٖٓ ٞذذٞٛس اُٞضغ االهرظادٝ ١هِح اُذخَ اُٝ ،٢ٓٞ٤تؼذ أًاٍ اٗجاص اُؼَٔ صاسخ
اُؼائِح أُشًض ٝػثشخ ػٖ شٌشٛا اُجض َ٣ػِٛ ٠ز ٙاُخذٓح.
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 توزيع مواد علي احدى العوائل ذات الدخل المحدود :تادس ًادس أُشًض تض٣اسج ػائِح (أّ آ٣ح)  ٢ٛٝادذٟ
اُؼٞائَ راخ اُذخَ أُذذٝد ٖٓٔ ٣ؼاٗٝ ٖٓ ٕٞضغ اهرظاد ١ع٤ئ د٤س ذٔرِي ٛز ٙاُؼائِح ( )0اطلاٍ ٣ؼإٗٞ
ٖٓ ضٔٞس جضء ٖٓ اُذٓاؽ اد ٟاُ ٠دذٝز شَِ ستاػٞٓ( ٢ضذح تاُظٞس) د٤س هاّ أُشًض تششاء ٓٞاد
اطلاٍ (دلاظاخ ٝدِ٤ة اطلاٍ) ٝذغِٜٔ٤ا ا٣اًٞ٘ ْٛع ٖٓ اٗٞاع أُغاػذج ٝذوذ ْ٣اُخذٓاخ.

 توفير فرص عمل لعدد من شباب المجمع:
ذْ اُغؼ ٢ك ٢ػذج ٓذاٝالخ أل٣جاد كشص ػَٔ ُِشثاب تاػٔاس ٓا ت )70-02( ٖ٤ع٘ح ٖٓ أُرغشتٖٓ ٖ٤
اُذساعح ٝاُز٣ ٖ٣وضٜٗ ٕٞاس ْٛك ٢عادح أُجٔغ ت ٖ٤ذذخ ٖ٤اُغجائش ٝؿ٤شٓ ٖٓ ٙظاٛش اُض٤اعٝ ،هذ عثن إ
طِة ا ِْٜٛأُغاػذج ك ٢ذٞك٤ش كشص اُؼَٔ ُ ْٜالٗرشاُٝ ٖٓ ْٜاهؼٝ ْٜذذغٝ ٖ٤ضؼ ْٜاالجرٔاػٝ ٢أُاد١
ٛ ُْٜ ٌٕٞ٤ُٝذف ك ٢د٤اذٝ ،ْٜذْ األذلام ٓغ ادذ أُطاػْ كٓ ٢ذ٘٣ح اٌُاظٔ٤ح أُوذعح ُرشـ ٖٓ )0( َ٤اُؼٔاٍ
تشاذة ٓ ٢ٓٞ٣وذاس )010000( ٙاُق د٘٣اس ٝتذٝاّ ُٔذج ( )07عاػح ٣رخِِ ٚاعرشادح.
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 تادسخ ٓؤعغح أّ اُ٤ر ْ٤ترذش٣ش ًرة سعٔ٤ح ٓٝخاطثاخ ُجٜاخ دٌ٤ٓٞح ُرٞك٤ش خذٓاخ ألٛاُ ٢أُجٔغ ك ٢ػذج
ٓجاالخ ٜٓ٘ا (االٓ٘ – ٢اُخذٓ – ٢اُظذٝ )٢ذْ ٓ٘اهشح ادر٤اجاخ أُجٔغ ٓغ ٓغؤ ٍٝأُجٔغ الضاكح
ٓورشداذ ْٜكٔ٤ا ٣خض ذٞك٤ش اُخذٓاخ ٝع٤رضٖٔ اُروش٣ش اُوادّ أُخاطثاخ اُشعٔ٤ح تاُرلاط.َ٤

 الخاتمة:خالٍ كرشج أهآح االٗشطح ٣رْ اُذذ٣س ٓطٞال ٖٓ هثَ ًادس أُشًض ٓغ االطلاٍ  ٖٓٝاُز ٖ٣داٞٓٝا ػِ ٠أُشاسًح
ٝاُذضٞس ٓ٘ز اكرراح أُشًض در ٠االٕ ٝعؤاُ ْٜػٖ اُخذٓاخ اُرٞ٣ ٢كشٛا ُ ْٜأُشًض ٝاالعرٔاع اُ ٠اسائًٔ ْٜا ذْ
عؤاُ ْٜػٖ ٓذ ٟكائذذ ٖٓ ْٜاألٗشطح أُوذٓح ٓٝذ ٟسضا ْٛػٖ ذؼآَ أُذستٓ ٖ٤ؼ ،ْٜػثش اٌُث٤ش ٓ٘ ْٜػٖ عؼادذْٜ
تٞجٞد ٛزا أٌُإ اُخاص تٝ ْٜاُز٣ ١رٔ٤ض توشتُ ْٜ٘ٓ ٚزا ال٣ذراج ػ٘اء اًِ ٝلح ك ٢اُر٘وَ ًٔا ذ٘ٞػد اسائْٜ
تخظٞص االٗشطح أُوذٓح ت ٖ٤ذشً٤ض ْٛػِ ٠جاٗة اُرشكٝ ٚ٤اُش٣اضح  ٖٓ ْٜ٘ٓٝطِة اُرٞجُ ٚر٘ل٤ز االٗشطح اُذ٤٘٣ح.
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