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مقدمة

يسري نظام التعليم يف خمتلف دول العامل أبشكال وأساليب خمتلفة. يف السنوات األخرية، مت 
ربط هذا التدريب ابإلنرتنت واألنظمة الرقمية. تتزايد حصة األنشطة اإللكرتونية والرقمية يف التعليم 
كل عام، وتستخدم املدارس واجلامعات هذه املرافق بطرق خمتلفة. توسع استخدام اإلنرتنت واملرافق 
الرقمية أكثر من أي وقت مضى خالل وابء كوروان وأصبح أحد أهم أذرع نظام التعليم يف الدول.

تستخدم املؤسسات التعليمية هذه املرافق بطرق خمتلفة. يتم هذا االستخدام بشكل أساس 
بطريقتي، وتتمثل إحدى الطرق يف إنشاء مواقع ويب إلدارة عملية التدريب والطريقة األخرى هي 

إنشاء آليات ميكن من خالهلا إجراء التدريب.

يف هذا املقال، أنوي مناقشة نظام إدارة التعليم يف املدارس الرتكية. تركز هذه املراجعة بشكل 
أساس على موقع E-Okul أو موقع املدرسة اإللكرتونية. وهذا املوقع هو النظام املركزي واملرجع 
التعليم  إدارة  نظام  تستخدم  الرتكية  اجلامعات  تركيا؛ ألن كل  اجلامعي يف  قبل  ما  التعليم  ملكتب 
اخلاص با، وجيب االعرتاف أبنه ال يوجد موقع ويب واحد إلدارة ذلك. لكن يف حالة املدارس، 

لدينا موقع إلكرتوين مستقل ومرجعي، سأحاول تقدميه إبجياز.

من انحية أخرى، جيب أن يوضع يف االعتبار أن العراق حيتاج أيضاً إىل نظام شامل وموحد 
التالية،  ابملزااي  التعليمية  الشؤون  ملكتب  والشامل  املوحد  النظام  يتمتع  التعليمية.  الشؤون  إلدارة 

ومنها:

1. توفري معلومات دقيقة لتدريب املديري التعليم الستخدامها يف صنع القرار. 

2. منع الفساد الرتبوي بسبب زايدة السيطرة على العملية التعليمية. 

التعريف بالبوابة اإللكترونية للخدمات التعلمية )E-Okul( في تركيا
)E-Madrasa( خطوة نحو بوابة اإللكترونية للخدمات التعليمية العراقية

جابر عاشوري*

*  ابحث.
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3. تقليل التكاليف وأخطاء تسجيل الورق. 

4. زايدة السرعة والدقة يف تنفيذ األمور اإلدارية. 

نظام التعليم املدرسي يف تركيا حسب اإلحصائيات

يتم تنظيم التعليم قبل اجلامعي وكذلك التعليم اجلامعي يف تركيا من قبل وزارة الرتبية الوطنية. 
وحبسب معطيات وزارة الرتبية الوطنية، هناك ما جمموعه 18 مليوانً 241 ألفاً 881 طالباً وطالبة 

يف مرحلة ما قبل املدرسة والتعليم االبتدائي والثانوي يف تركيا.

بلغ عدد املعلمي العاملي يف مؤسسات التعليم النظامي مليوانً و117 ألفاً و686 يف العام 
الدراسي 2020-2019. ويبلغ إمجايل عدد الصفوف يف التعليم النظامي 727 ألًفا و 347 

صفاً دراسية، منها 588 ألًفا 10 يف املدارس احلكومية و139 ألًفا 337 يف املدارس اخلاصة.

7 ماليي 781 ألفاً 791 من الذين يتلقون تعليمهم يف املدارس احلكومية هم من الذكور 
و7 ماليي و408 آالف 87 طالبة. وبلغ عدد املتعلمي يف املدارس اخلاصة 804 آالف و170 
فىت و664 ألفاً و28 فتاة. ومن بي الطالب النشطي املسجلي يف التعليم املفتوح، 849 ألفاً 

و39 بني و734 ألفاً 766 بنتاً.

720 طالباً يف التعليم النظامي هم يف مرحلة ما قبل املدرسة،  وإن 1 مليون و629 ألفاً 
و5 ماليي و279 ألفاً 945 يف املدرسة االبتدائية، و5 ماليي و701 ألف 564 يف الثانوية و 
5 ماليي 630 ألف 652 يف التعليم الثانوي. من أصل 5 ماليي و630 ألًفا و652 طالًبا يف 
التعليم الثانوي، و3 ماليي 412 ألفاً و564 طالًبا يف الثانوية العامة، و1 مليون 608 ألف 81 

يف املدارس الثانوية املهنية والفنية، و610 آالف و7 يف اثنوية اإلمام خطيب.

و686 يف  ألفاً  و117  مليوانً  النظامي  التعليم  العاملي يف مؤسسات  املعلمي  بلغ عدد 
العام الدراسي 2020-2019. وإن 942 ألفا و936 من هؤالء املعلمي يعملون يف املدارس 

احلكومية و174 ألفاً 750 منهم يعملون يف املدارس اخلاصة.
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يعمل 56 ألفاً 218 من املعلمي يف مرحلة ما قبل املدرسة، و309 ألفاً و247 يف املرحلة 
االبتدائية، و371 ألفاً و590 يف املرحلة الثانوية، و380 ألفاً 631 يف التعليم الثانوي.

يف التعليم النظامي، وهناك ما جمموعه 68 ألف 589 مدرسة، منها 54 ألفاً 715 مدارس 
حكومية، و13 ألفاً 870 مدرسة خاصة و4 مدارس تعليم مفتوحة. من بي هذه املدارس، هناك 
11 ألفاً 485 يف التعليم قبل املدرسي، و24 ألًفا 790 يف املدرسة االبتدائية، و19 ألًفا و268 
التعليم  الصفوف يف  يبلغ إمجايل عدد  الثانوي.  التعليم  ألًفا و46 يف  الثانوية، و13  املدرسة  يف 
النظامي 727 ألًفا و347 فصاًل، منها 588 ألًفا 10 يف املدارس احلكومية و139 ألًفا 337 

يف املدارس اخلاصة.1

حول موقع املدرسة اإللكرتونية

أنشأت وزارة التعليم الرتكية موقًعا إلكرتونًيا لتنظيم معلومات الطالب يف الدولة. حيتوي هذا 
املوقع على مجيع املعلومات حول الطالب من السنة األوىل لدخول املدرسة إىل احلصول على شهادة 
الثانوية العامة. الطالب أيضاً لديهم صفحتهم اخلاصة على هذا املوقع. عن طريق إدخال املعلومات 
 E-okul الشخصية، يدخلون إىل صفحتهم ويعرضون معلوماهتم التعليمية. هذا املوقع ، املسمى
أو املدرسة اإللكرتونية، ليس مسؤواًل عن تعليم الطالب، ولكن يتم تدريسهم من خالل املدارس 
الرتكية وجهاً لوجه. االمتحاانت هي أيضاً مكتوبة، ويدعم هذا املوقع يف الواقع نظام التعليم يف تركيا 

وحيتوي على معلومات حول الطالب يف خمتلف اجملاالت التعليمية.

1. https://www.timeturk.com/turkiye-de-kac-ogretmen-ve-ogrenci-var/
haber-1673301
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الصورة األوىل: الصفحة الرئيسية ملوقع املدرسة اإللكرتونية

 

ونية   الصورة األوىل: الصفحة الرئيسية لموقع المدرسة اإللكتر
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 الصورة الثانية: صفحة تسجيل دخول الطالب إىل صفحتهم الشخصية

  

 الصورة الثانية: صفحة تسجيل دخول الطالب إىل صفحتهم الشخصية 

 

 ( الحاىلي  الموقع  يحتوي  مجاًنا  https://e-okul.meb.gov.trال  خدماته  ويقدم  تجارية  خدمات  عىل   )

كية األسطنبولیة وبما  ي هذا البلد. هذا الموقع بالكامل بالغة التر
للمواطنير  األتراك وغتر األتراك المقيمير  ف 

كية.  ي اسطنبول التر
 أن جمهوره المستهدف هو الطالب األتراك، فإنه يقدم خدماته فقط ف 

إی التعلي  -تنتىمي  وزارة  إىل  المعلومات" المدرسة  "نظم  قسم  ويديرها  كية  التر العامة    2م  لـ"المديرية  التابع 

ي هذا البلد. بدأ   3للمعلومات" 
كية. يرسد الموقع جميع الخدمات المقدمة للطالب ف  التابعة لوزارة العلوم التر

ي  
ي    1هذا الموقع العمل ف 

تطبيق    ويستمر حتر يومنا هذا. يحتوي هذا الموقع أيًضا عىل  2007كانون الثان 

 خاص به لالستخدام عىل الهاتف المحمول. 

 
2MEBBİS  –Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri   
3 http://bigm.meb.gov.tr/  

جتارية  خدمات  على   )https://e-okul.meb.gov.tr( احلايل  املوقع  حيتوي  ال 
املوقع ابلكامل  البلد. هذا  املقيمي يف هذا  األتراك  األتراك وغري  للمواطني  ويقدم خدماته جمااًن 
ابلغة الرتكية األسطنبولية ومبا أن مجهوره املستهدف هو الطالب األتراك، فإنه يقدم خدماته فقط 

يف اسطنبول الرتكية.

تنتمي إی- املدرسة إىل وزارة التعليم الرتكية ويديرها قسم “نظم املعلومات”2 التابع لـ«املديرية 
العامة للمعلومات«3 التابعة لوزارة العلوم الرتكية. يسرد املوقع مجيع اخلدمات املقدمة للطالب يف 
هذا البلد. بدأ هذا املوقع العمل يف 1 كانون الثاين 2007 ويستمر حىت يومنا هذا. حيتوي هذا 

املوقع أيًضا على تطبيق خاص به لالستخدام على اهلاتف احملمول.

2. Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri – MEBBİS 
3. http://bigm.meb.gov.tr/ 
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الصورة الثالثة: النسخة احملمولة من املدرسة اإللكرتونية

تقوم مجيع املدارس احلكومية واخلاصة وكذلك املؤسسات التعليمية اخلاصة بعملها اإلداري 
من خالل هذا املوقع. وميكن استخدام هذا املوقع للدخول إىل املوقع وأيًضا من خالل حساب 

الطالب على موقع احلكومة اإللكرتونية.

خدمات املدرسة اإللكرتونية للطالب واخلرجيي

إىل  الدخول  تسجيل  طريق  عن  تقريًبا  اإلدارية  احتياجاهتم  من  أي  تلبية  للطالب  ميكن 
صفحتهم اخلاصة على هذا املوقع. الستخدام املوقع، ويتم إعطاء كل طالب اسم مستخدم وكلمة 
مرور وميكن للطالب استخدامه للدخول إىل املوقع. يف حالة نسيان كلمة املرور ، سيتم منح الطالب 

كلمة مرور جديدة بناًء على آلية حمددة.

حيتوي هذا املوقع أيًضا على معلومات حول طالب يف سنوات خمتلفة. وبذه الطريقة، ميكن 
للطالب عرض الدرجات والقضااي األكادميية املتعلقة بسنواته السابقة على هذا املوقع.

من بي خدمات هذا املوقع للطالب ما يلي:
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تسجيل الطالب. . 1
نقل الطالب من مدرسة إىل أخرى. . 2
احتجاح الطالب على نتائج االمتحان وطلب املراجعة.. 3
إدخال درجات الطالب. . 4
أايم تغيب الطالب. . 5
معلومات االمتحاانت. . 6
التسجيل يف امتحاانت التعليم املركزي. . 7
عملية االنتخاابت الفردية أو اجملال للطالب.. 8
استالم أنواع األوراق )مبا يف ذلك شهادات التقدير وما شابه ذلك املمنوحة للطالب(. . 9

 متابعة مناهج الطالب كل أسبوع. 01. 
 أنواع الشهادات والنصوص. . 11
 أوراق امتحان القبول. . 12
اإلعالانت. . 13

الصورة الرابعة: مثال من إحدى صفحات الطالب اخلاصة ، قسم الدرجات

 

 الصورة الرابعة: مثال من إحدى صفحات الطالب الخاصة ، قسم الدرجات 

 

إىل  دبلومه  ما  شخص  قدم  إذا  أنه  ي  يعت  وهذا  الشهادات.  تأكيد  الموقع  لهذا  األخرى  الخدمات  تشمل 

نت باستخدام هذا الموقع. وكل ما عليك فعله   مؤسسة، فيمكن لتلك المؤسسة التحقق من دقتها عتر اإلنتر

ي قسم "التحقق من الشهادة" عىل موقع الويب  
لتحديد صحة هو إدخال تفاصيل صاحب هذا المستند ف 

 أو عدم دقة المستند المطالب به. 

سيكون  الطريقة،  بهذه  الموقع.  هذا  عىل  االجتماعية  أنشطتهم  بعض  تسجيل  أيًضا  للطالب  ويمكن 

دراية   عىل  المدرسة  ومسؤولو  المثال، المعلمون  سبيل  عىل  مناسب.  بشكل  وسيعاملونها  األنشطة  بهذه 

وستكون  الثقافية.  أو  الرياضية  أو  الدراسية  الرحالت  أو  النوادي  أو  المعارض  بعض  إنشاء  للطلبة  ويمكن 

 وزارة العلوم أيًضا عىل دراية بكل هذه األنشطة. 

ونية ألولياء أمور الطالب   خدمات المدرسة اإللكتر
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تشمل اخلدمات األخرى هلذا املوقع أتكيد الشهادات. وهذا يعين أنه إذا قدم شخص ما 
دبلومه إىل مؤسسة، فيمكن لتلك املؤسسة التحقق من دقتها عرب اإلنرتنت ابستخدام هذا املوقع. 
وكل ما عليك فعله هو إدخال تفاصيل صاحب هذا املستند يف قسم »التحقق من الشهادة« على 

موقع الويب لتحديد صحة أو عدم دقة املستند املطالب به.

وميكن للطالب أيًضا تسجيل بعض أنشطتهم االجتماعية على هذا املوقع. بذه الطريقة، 
املعلمون ومسؤولو املدرسة على دراية بذه األنشطة وسيعاملوهنا بشكل مناسب. على  سيكون 
سبيل املثال، وميكن للطلبة إنشاء بعض املعارض أو النوادي أو الرحالت الدراسية أو الرايضية أو 

الثقافية. وستكون وزارة العلوم أيًضا على دراية بكل هذه األنشطة.

خدمات املدرسة اإللكرتونية ألولياء أمور الطالب

يوجد قسم خاص يف هذا املوقع يسمى »نظام املعلومات للوصي«. ميكن للوالدين الذين 
لديهم اسم املستخدم، وكلمة املرور، الدخول إىل هذا املوقع وعرض معلومات حول احلالة التعليمية 
احلصول  األمور  التعليمية، وميكن ألولياء  الطالب حلالتهم  إخفاء  إمكانية  يلغي  ألطفاهلم. وهذا 
على الدرجات، واملناهج، وسلوك الطفل يف املدرسة، ومواعيد االمتحاانت، والتغيب، واإلعالانت 
املدرسية، ونتائج بعض االختبارات اخلاصة )مثل امتحان القبول يف مدارس حكومية خمتارة(. تسمى 

مدارس األانضول(   وعرض مثل هذه القضااي املتعلقة أبطفاهلم عرب اإلنرتنت.
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الصورة اخلامسة: مثال على صفحة ألولياء أمور الطالب، قسم عرض درجات الطالب

ي  
ف  خاص  قسم  اسم يوجد  لديهم  الذين  للوالدين  يمكن   ." للوصي المعلومات  "نظام  يسىم  الموقع  هذا 

ألطفالهم.  التعليمية  الحالة  حول  معلومات  وعرض  الموقع  هذا  إىل  الدخول  المرور،  وكلمة  المستخدم، 

الدرجات،   عىل  الحصول  األمور  ألولياء  ويمكن  التعليمية،  لحالتهم  الطالب  إخفاء  إمكانية  ي 
يلع  وهذا 

ونتائج والمن المدرسية،  واإلعالنات  والتغيب،  االمتحانات،  ومواعيد  المدرسة،  ي 
ف  الطفل  وسلوك  اهج، 

األناضول(   مدارس  تسىم  مختارة(.  حكومية  مدارس  ي 
ف  القبول  امتحان  )مثل  الخاصة  االختبارات   بعض 

نت.   وعرض مثل هذه القضايا المتعلقة بأطفالهم عتر اإلنتر

 

 

 صفحة ألولياء أمور الطالب، قسم عرض درجات الطالب الصورة الخامسة: مثال عىل 

 

  

قسم املسؤولنی واملعلمنی

الطلبة.  معلومات حول  نفسه إلدخال  املوقع  أيًضا  واملدرسة  املعلمون ومسؤول  يستخدم 
ويدخلون إىل موقع الويب بعد إدخال معلوماهتم الشخصية وإدخال املعلومات اخلاصة ابلطالب 
الدرجات واحلضور واملالحظات حول سلوك  املعلومات  على وفق اختصاصاهتم. وتتضمن هذه 

الطالب.

الذين يقومون بتدريسهم يف  أيًضا الوصول إىل معلومات حول الطالب  وميكن للمعلمي 
ذلك الوقت من خالل هذا املوقع. وتشمل هذه احلالة املالية لألسرة، واألمراض اخلاصة ابلطالب ، 

واملعلومات املماثلة اليت تساعد املعلم على تقدمي خدمات أفضل للطالب.

وميكن للمعلمي أيضاً رؤية مجيع املعلومات املتعلقة ابملدرسي أنفسهم، مبا يف ذلك املدرسة 
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اليت يدرسون فيها واملواد التعليمية اليت يقومون بتدريسها وما شابه ذلك.

يشغلون  الذين  أولئك  جلميع  أيًضا  ولكن  للمعلمي،  فقط  ليست خمصصة  املرافق  وهذه 
مناصب إدارية يف املدارس، مثل مديري املدارس ونواب مديري املدارس ومديري املناطق التعليمية 

وما شابه ذلك، من خالل املوقع واإلدارات تفسها اخلاصة بم.

الطالب  سلوك  حول  طالب  لكل  مالحظات  تدوين  املدرسة  ومسؤويل  للمدرسي  ميكن 
وخصائصه. ميكن عرض هذه املالحظات من قبل بعض املعلمي واإلداريي اآلخرين، اعتماًدا على 

مؤهالهتم.

الصورة السادسة: عينة من صفحة املعلمي املخصصة ، قسم إلدخال الدرجات

 

 الشكل السادسة: عينة من صفحة المعلمير  المخصصة ، قسم إلدخال الدرجات 

 

ونية والرؤى القادمة   أنشطة المدرسة اإللكتر

ي تركيا عىل هذا الموقع. ويتم  -إي
مدرسة موقع ديناميكي ونشط للغاية، وتتوفر معلومات ماليير  الطالب ف 

الدرجات،   عن  واإلعالن  االمتحانات،  مواعيد  تحديد  يتم  يومًيا.  الموقع  هذا  ي 
ف  البيانات  ماليير   إدخال 

الموقع   األمور  أولياء  ويزور  الطالب،  غيابات  وتسجيل  اإلعالنات،  إبالغهم  وإصدار  ويتم  ي 
ون  اإللكتر

ي المستقبل. يتلقر األشخاص شهادتهم من هذا الموقع 
بالدرجات السابقة ألطفالهم وتقويم االمتحانات ف 

وما شابه ذلك؛  العلوم  وزارة  إىل  للطالب  العلمية  السفر  إخطار خطط  ويتم  مكان عملهم،  إىل  ويقدمونها 

، فليس من المبالغة اعتبار هذا الموقع أ ي تركيا. وبالطبع يجب أال يغيب  وبالتاىلي
حد أكتر المواقع نشاًطا ف 

ي الظاهر، ال يغتر الموقع شيًئا سوى اإلعالنات  
عن البال أن كل هذه األنشطة تتم "داخل" هذا الموقع، وف 

والذين   تركيا،  ي 
ف  ومسؤوىلي التعليم  ومعلميهم  أمورهم  أولياء  وهؤالء الطلبة هم  بعد  -العامة لوزارة العلوم. 

 يدخلون إىل الموقع ويتلقون المعلومات المسموح لهم بتلقيها.   -معلوماتهم الخاصة إدخال
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التعريف ابلبوابة اإللكرتونية للخدمات التعلمية )E-Okul( يف تركيا

أنشطة املدرسة اإللكرتونية والرؤى القادمة

إي-مدرسة موقع ديناميكي ونشط للغاية، وتتوفر معلومات ماليي الطالب يف تركيا على 
االمتحاانت،  مواعيد  يتم حتديد  يومًيا.  املوقع  هذا  البياانت يف  ماليي  إدخال  ويتم  املوقع.  هذا 
األمور  أولياء  ويزور  الطالب،  غياابت  وتسجيل  اإلعالانت،  وإصدار  الدرجات،  عن  واإلعالن 
املوقع اإللكرتوين ويتم إبالغهم ابلدرجات السابقة ألطفاهلم وتقومي االمتحاانت يف املستقبل. يتلقى 
األشخاص شهادهتم من هذا املوقع ويقدموهنا إىل مكان عملهم، ويتم إخطار خطط السفر العلمية 
للطالب إىل وزارة العلوم وما شابه ذلك؛ وابلتايل، فليس من املبالغة اعتبار هذا املوقع أحد أكثر 
املواقع نشاطًا يف تركيا. وابلطبع جيب أال يغيب عن البال أن كل هذه األنشطة تتم »داخل« هذا 
املوقع، ويف الظاهر، ال يغري املوقع شيًئا سوى اإلعالانت العامة لوزارة العلوم. وهؤالء الطلبة هم 
أولياء أمورهم ومعلميهم ومسؤويل التعليم يف تركيا، والذين -بعد إدخال معلوماهتم اخلاصة- يدخلون 

إىل املوقع ويتلقون املعلومات املسموح هلم بتلقيها.

هذا املوقع هو يف األساس موقع آمن، ومل ترد أي تقارير عن اخرتاق هذا املوقع. ولكن هناك 
تقارير تفيد أبن النظام يتباطأ أثناء االختبارات وعند إدخال نتائج االمتحاانت، حيث يزور ماليي 
الطالب واملعلمي املوقع يف نفس الوقت. يف بعض احلاالت، أتثرت املعلومات اليت أدخلها املعلمون 

على هذا املوقع واشتكى بعض املعلمي من هذه املشكلة.4

دروس املدرسة اإللكرتونية للعراق: حنو إي-مدرسة العراقية

وكما اتضح فإن موقع املدرسة اإللكرتونية يف تركيا استطاع أن يؤدي دورًا مهًما يف نشر 
املعلومات الدقيقة ملدير التعليم والتدريب الذي ال يعمل يف بناء العقد يف تنفيذ الشؤون اإلدارية. 

وكما هو موضح، فقد استطاع موقع املدرسة اإللكرتونية أن حيقق هذه النجاحات يف جمال 
التعليم املدرسي يف تركيا: وخطأ تسجيل األوراق هو السرعة والدقة املفرطة يف تنفيذ الشئون اإلدارية.

موقع  إنشاء  على  العمل  العراق  على  وجيب  العراقي،  اجملتمع  احتياجات  هي كل  وهذه 

4. https://www.youtube.com/watch?v=i7mzrWKwoXY
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إلكرتوين شامل لدعم التعليم املدرسي يف البالد.

للقيام بذلك، جيب أن يكون لدى قسم الشؤون الفنية والرقمية بوزارة العلوم أواًل خطة شاملة 
لتصميم موقع مرجعي يف هذا اجملال. مث قم بتعليم استخدام هذا املوقع لعدد من املوظفي ومديري 
املدارس. بعد ذلك، من وقت حمدد وعلى األقل ابلنسبة لطالب الصف األول، ابدأ يف إدخال 
معلومات الدراسة يف هذا املوقع. وال ميكن وضع هذه املسؤولية يف البداية إال على مديري املدارس. 
ومن املمكن أيًضا يف البداية تضمي جزء فقط من عادات الطالب، مثل التسجيل والنصوص، 

على موقع الويب وإضافة خدمات أخرى تدرجيًيا.

يف هذه احلالة، ويف أسوأ احلاالت، يف اثين عشر عاًما أخرى على األكثر، وسيكون لدى 
العراق نظام دعم معلومايت كامل يف جمال التعليم.

وإذا زادت احتماالت حتقيق هذا اهلدف؛ فيمكن زايدة سرعة هذا العمل. وبعبارة أخرى: 
فقد أدى ذلك إىل زايدة كل من خدمات املوقع ومعلومات طالب السنوات العليا يف املوقع. يف 

هذه احلالة ، ميكن تغطية مجيع الطالب العراقيي بواسطة هذا املوقع يف سنوات أقل.

الالزمة  القواني  إعداد  من  املذكورة  األهداف  لتحقيق  جاد  قرار  هنالك  حال  وعلى كل 
وإقرارها، وتوفري البنية التحتية واإلجراءات الفنية، ويف هناية التدريب استخدام هذه األدوات شرطاً 

إلجناز إي-املدرسة العراقية. 


