
Educa� onal Development for Orphans
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In addi� on to the other educa� onal projects ini� ated by the Al-Burhan 
Founda� on, The Educa� onal Development for the Orphans is aimed at 
orphans residing in the area of Kut. This project was inaugurated in the 
2017/2018 academic year.

Many orphaned children in Iraq lack the opportuni� es to gain an educa� on 
due to diffi  cult living condi� ons, forcing them to seek work in order to support 
themselves and other family members; a situa� on which also prevents them 
from enjoying their childhood.



3

على غرار المشاریع التعلیمیة األخرى التي أطلقتھا مؤسسة البرھان الخیریة، یھدف ھذا المشروع إلى 
اإلرتقاء بالمستوى التعلیمي لألطفال األیتام من مدینة الكوت. حیث تم البدء بھذا المشروع في العام 

الدراسي 2017/2018 ویخطط لإلستمرار بھ خالل السنوات القادمة.

لألسف، كثیٌر من األطفال األیتام الذین ینتمون إلى عائالت فقیرة ال یحظون بفرصة التعلیم وذلك 
لصعوبة ظروفھم المعیشیة، مما إضطرھم ذلك الى العمل في سن مبكرة لدعم أُسرھم في كسب مدخول 

مادي، ومنعھم ایضاً من قضاء طفولتھم بشكل صحیح واإللتحاق بالمدارس لتنمیة مھاراتھم التعلیمیة.



Throughout the academic year, Al-Burhan Founda� on off ers monthly salaries 
to the orphans enrolled in the program, allowing them to go to school 
regularly and to develop their level of educa� on. In coordina� on with the 
school the students a� end, ABF follows up on their studies and removes any 
obstacles which may stand in their path towards academic success. 

As of 2017, more than 80 students joined the scheme and the Founda� on 
hopes to increase the number of students, so that no child in the area of Kut 
will be le�  without access to learning. Through this project, ABF fulfi ls its 
philosophy of suppor� ng Iraq and its ci� zens for a be� er and brighter future. 
This goal however can only be achieved if every member of society, regardless 
of their social status or wealth, is given the chance to gain an educa� on, in 
turn allowing them to contribute to the future of Iraq.
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یوفر ھذا المشروع رواتب شھریة لألطفال األیتام على مدار العام الدراسي مما یجعلھم قادرین على 
الذھاب إلى المدرسة بإنتظام وتحمل نفقات الدراسة. وتقوم المؤسسة بالتنسیق مع المدرسة لمتابعة 

شوون الطالب ومستواھم الدراسي ومساعدتھم في مواجھة أي عقبات قد تقف عائقاً في طریقھم نحو 
النجاح.

إنضم أكثر من 80 طالب وطالبة إلى البرنامج منذ عام 2017 وتأمل المؤسسة إلحاق أكبر عدد ممكن 
من األطفال األیتام بھذا المشروع. تحقق مؤسسة البرھان الخیریة من خالل ھذا المشروع ھدفھا في 
دعم العراق ومواطنیھ وذلك لبناء مستقبٍل أفضل وأكثر إشراقاً. ومع ذلك، ال یمكن تحقیق ھذا الھدف 

إال إذا أتیحت فرصة التعلیم لكل فرد في المجتمع للمساھمة في رسم مستقبل بلدنا الحبیب.
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 Young girl enjoying the amusement park

فتاة شابة تتمتع بمتنزه

Children rest a� er a busy academic year

استراحوا األطفال بعد السنة الدراسیة المشغولة



Al-Burhan Foundati on
Working for a bett er Iraq
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Al-Burhan Founda� on has been ac� vely involved in several charitable projects all accross Iraq, from 
building new homes for the homeless to providing vital daily essen� als for families in distress. 

Please pick up the Al-Burhan Founda� on booklet to learn more.

Find us on:

تجدید مرقد السیدة رقیة بنت االمام الحسن (ع)

تجدید جامع ومرقد السید تاج الدین، حفید االمام السجاد (ع)

إغاثة العوائل المھجرة

تحدیث دار البراعم لألیتام في الكوت

مشروع مساكن أسماء هللا الحسنى

تجدید وصیانة شارع مطار بغداد الدولي

مشروع مساكن سور القرآن الكریم

مدرسة البرھان اإلبتدائیة المختلطة

مركز عماد البرھان لمحو األُمیّة

برنامج التبرعات المالیة

مشروع الحلم

مشروع التنمیة العلمیة لألطفال االیتام

مشروع صیانة وتنظیف الشارع الریاضي لمطار بغداد الدولي

مشروع توزیع المیاه

ف إنشاء بوابة سيطرة النجف اال��

مشروع سنابل البرھان

مشروع غیث البرھان

•   Sayida Ruqaya Shrine Renova� on

•   Taj Al-Deen Shrine Renova� on

•   Displaced Families Aid

•   Kut Orphanage Modernisa� on

•   Asmaa Allah Al-Husna Project

•   BIAP Road Renova� on

•   Suwar Al-Quran Housing Project

•   Al-Burhan Co-Ed Primary School

•   Imad Burhan Centre for Eradica� on of Illiteracy

•   Dona� on Scheme

•   The Dream Project

•   Educa� onal Development for Orphans Project

•   BIAP Road Clean Project for Pedestrians

•   Water Distribu� on Project

•   Najaf Checkpoint

•   Sanabel Al-Burhan Project

•   Gaith Al-Burhan Project



AlBurhanGroup.com
facebook.com/alburhanfounda� on

www.alburhanfounda� on.com


