
 
 

International Journal of Humanities and Educational Research 
 

Volume 2, Issue 3, October 2020, p.13-20 
 

İstanbul / Türkiye 
 

 

IJHER 

 International Journal of Humanities and Educational Research 
Volume 2, Issue 3, October 2020, p.13-20 

 

EDUCATION PROBLEMS 

IN IRAQ 2005-2018 

http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.3-2.2  

 

 

Saba Hussein MAWLA1 

 

Abstract 

 

The research found that education, in order to regain its status, 

must take into account a set of variables, including: modernizing 

educational systems in terms of increasing teacher sufficiency, 

improving curricula and teaching methods, paying attention to 

the education infrastructure, and leaving the scope of education 

by indoctrination to education by training, and when Iraq reaches 

the level of comprehensive enrollment in The education system 

will have achieved its obligations in the field of human rights, and 

it will also have achieved the goals set by the international 

community under the policy of "Education for All". 

The future of Iraq is the future of its children related to providing 

a safe and healthy environment for learning, character building, 
free critical thinking, armament with knowledge and willingness 

to assume responsibility, work, respect the law, cooperation and 

solidarity with others. 
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 2018-2005مشكالت التعليم في العراق 

 

 2صبا حسين مولى 
 

 ملخص
 

بمختلف مراحله يعد ركن مهم من اركان   التعليم  بان  البحث بتوضيح فكرة رئيسية ومهمة اال وهي  يهتم 
والتعليم االبتدائي هو   بالتعليم، المجتمع العراق، الن ثقافة المجتمع ترتبط بشكل مباشر   التثقيفية في العملية 

التنمّية الشاملة لمدارك   ك ينبغي تعميم التعليم االبتدائي، وضمان تلبّية  لذل  الطفل. البداّية الحقيقّية لعملّية 
 .حاجات التعلم األساسّية لكل األطفال، ومراعاة ثقافة المجتمع المحلي واحتياجاته واإلمكانات التي يوفرها 

شهدت الساحة التعليمية جملة من المشاكل اثرت على العملية التربوية في المدارس االبتدائية في العراق  
ولتوضيح الفكرة اعتمدنا على عدد من المصادر التي وضحت جوانب متعددة من ثنايا  ،  2005منذ عام  
( جعلنا  19)كوفيدونظرا لحداثة الموضوع الى جانب الوضع العام في ظل انتشار فايروس كورونا    البحث، 

 .نعتمد على المقاالت والدراسات الموجودة على مواقع االنترنيت
 

 .التعليم، الطالب، المعلم الكلمات المفتاحية: 
 

 الـمقـدمـــة
يعد التعليم االبتدائي ركنًا مهمًا من أركان العملية التعليمية في العراق، وهو النظام التربوي الرئيس الذي يوفر 
التنمّية الشاملة لمدارك الطفل؛ لذلك   البداّية الحقيقّية لعملّية  التربّية األساسّية لألطفال خارج نطاق األسرة؛ 

ّية حاجات التعلم األساسّية لكل األطفال، ومراعاة ثقافة المجتمع ينبغي تعميم التعليم االبتدائي، وضمان تلب
فضًًل عن كون هذه المرحلة هي البداّية الحقيقّية لعملّية التنمّية   يوفرها،المحلي واحتياجاته واإلمكانات التي  

 . الشاملة لمدارك الطفل
ية التربوية في المدارس االبتدائية ولتوضيح فكرة البحث، تحّدثنا بشكل مباشر عن المشاكل التي واجهت العمل

، واعتمدنا على عدد من المصادر التي وّضحت جوانب متعددة من البحث، ونظرا 2005في العراق منذ عام  
)كوفيد كورونا  فايروس  انتشار  ظل  في  العام  الوضع  جانب  إلى  الموضوع  على  19لحداثة  نعتمد  جعلنا   )

 . نترنيتالمقاالت والدراسات الموجودة على مواقع اال
التعليم  لكي يستعيد مكانته يجب األخذ بجملة من المتغيرات منها: تحديث النظم   وتوّصل البحث إلى أّن 
التعليمّية من حيث زيادة كفاية المدرس، وتحسين المناهج وطرق التدريس، واالهتمام بالبنّية التحتّية للتعليم،  

يب، وعندما يصل العراق إلى مستوى التسجيل الشامل في  والخروج من نطاق التعليم بالتلقين إلى تعليم بالتدر 
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نظام التعليم فانه يكون قد حقق التزاماته في مجال حقوق اإلنسان، ويكون قد حقق كذلك األهداف التي وضعها 
المجتمع الدولي في ظل سياسة "التعليم للجميع"، وسيكون قد حقق الغاية األهم وهي رفد المجتمع بأجيال قادرة 

 .نتاج المادي والفكري ومواكبة لتحديات العصرعلى اإل
إّن مستقبل العراق هو مستقبل أطفاله، يرتبط بتوفير البيئة اآلمنة والصحية للتعلم وبناء الشخصية والتفكير 
الحر أالنتقادي، والتسّلح بالمعرفة واالستعداد لتحمل المسؤولية والعمل واحترام القانون والتعاون والتضامن مع  

ن، ولتحقيق ذلك البد من ثورة في مناهج التعليم وتفعيل دور النشاطات الًلصفية والدروس التطبيقية اآلخري
 . للحصول على كوادر مسلحة بالعلوم العصرية

 
 ( 2018- 2005مشاكل العملية التربوية في المدارس االبتدائية )

إّن الحقائق التاريخية تؤكد بأّن العراق يمتلك نظاًما تعليمًيا ُيعدُّ من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة العربية، 
والدليل على ذلك أّن نسبة األمية في فترة السبعينات والثمانينات تكاد تقترب من الصفر، حيث كانت الجهات 

كل من يحول دون    الشخص للعقوبةلزاًما، ويتعرض  المسؤولة ترعى حمًلت محو األمية، وأصبح التعليم إ
 . حصول أبنائه على مبادئ القراءة والكتابة األساسية

الثانية   الخليج  العراق بعد حرب  التي اجتاحت  السياسية  الظروف  الوضع طويًل، بفعل  ،  1991لم يستمر 
اق، وقد تأّثر التعليم بهذا أدخلت البًلد بشكل عام في نفق مظلم، نتيجة الحصار الدولي الذي فرض على العر 

الحصار كغيره من  جوانب الحياة األخرى، وانخفضت نسبة اإلنفاق الحكومية عليه، وزاد الوضع سوًءا بعد  
الحروب  2003عام   بسبب  مدارسهم؛  ترك  األطفال  مًليين  واضطر  جديد،  من  للمجتمع  األمية  ، وعادت 

هلية، وأصبحت ساحات للصراع الطائفي والسياسي، مّما والنزاعات الطائفية، وضعفت الجامعات الحكومية واأل
يهدد بكارثة كبيرة ستعيشها األجيال القادمة، التي لم يتسن لها العيش بشكل طبيعي بعيًدا عن كل هذه المشاكل 

 .3واألزمات
وفي نظرة  هناك حقيقة تعليمية مهمة، توّضح بأّن العملية التربوية تتحدد بالمدرسة والمعلم والطالب والمنهاج،

التربوية بعد نجد أّن المدارس تفتقر في بًلد الرافدين إلى أبرز معالم النجاح،  تحليلية إلى مشاكل العملية 
فبنائها القديم وعدم ترميمها بين فتره وأخرى وخلوها من المستلزمات األساسية التي يفترض توافرها في المدارس  

مستوى التعليم وضعف    واضحة لترديف الواحد كان نتيجة الجيدة، وتكدس أعداد كبيرة من الطًلب في الص
لمنظمات دولية  الحاضر، فتقارير  االقبال عليه. ومّما زاد األمر سوءا، وجود مدارس من الطين في وقتنا 
وإقليمية تشير إلى وجود ما يزيد على ألف مدرسة طينية في العديد من محافظات العراق؛ السيما المناطق 

خلو هذه المدارس بطبيعة الحال إلى المستلزمات األساسية التي تتوافر في المدارس العادية،  الريفية منها، وت

 
3   ( بتأريخ  اضيف  الرشيد،  موسوعة  محمد،  سنان  العراق،  في  للتعليم  مستقبلية  االلكتروني:  2011/  3/  29رؤية  الموقع  ينظر  م(. 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc13.html . 
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فًل مكتبات أو مًلعب أو مرافق صحية تصلح لًلستخدام البشري، ويفتقر الطًلب فيها إلى الرعاية الطبية،  
 .4وتغزوها األمراض كل شتاء، وتنهار بعض صفوفها وغرفها بسبب غزارة األمطار 

كس قلة أعداد المدارس أن يكون الدوام مزدوج أو ثًلثي في بعض المناطق، وهذا ينعكس بشكل وبآخر انع
الفنية والرياضة تؤخذ من قبل مدرسات  على تقليص وقت الفرص المخصصة للطالب، إلى جانب دروس 

 . ضغط على التًلميذالمواد األساسية )الرياضيات، العربي، االنكليزي( إلكمال المنهج، وهذا بحد ذاته يمّثل 
أدى إلى تدمير ما   2004 -ما عرف _ بتنظيم الدولة االسًلمية    المعارك ضد كما ال يمكننا أن ننسى، بأّن  

مدرسة دماًرا كلًيا، وأكثر من ألفي مدرسة متضررة، ما زال كثير منها بحاجة إلى إعمار، ما    230ال يقل عن  
 .5يشير إلى أّن العراق خسر عدًدا كبيًرا من المدارس لم تستطع وزارة التربية تعويضها في بناء المدارس

، المنهاج 2005ل المهمة التي ظهرت على الساحة التعليمية بعد  أّما الجانب اآلخر الذي يمكن عّده أحد مشاك
المتبع في المدارس االبتدائية، فأول ما وصف به بأّنه غير منسجم مع المستوى العقلي اإلدراكي للطالب، إلى  

ر  جانب كونه يؤكد على التلقين أكثر من تركيزه على التدريب والجانب والتفاعلي للطالب، إلى جانب أّن الكاد 
التعليمي أشار أكثر من مرة على الرغم من وجود دورات تدريبية للكادر خًلل العطل الصيفية لغرض التدريب 
على المنهج الجديد إال أّنه توجد صعوبة في إيصال المادة إلى الطالب بشكل سهل لكون المادة هي بحد ذاتها 

شكل واضح أّن الكتب الدراسية أغلبها يحصل معقدة وغير منسجمة مع مستوى الطلبة، كما ال بد من اإلشارة وب
 .6الطالب عليها بعد فترة من الدوام إلى جانب كونها قديمة وممزقة وغير مناسبة للدراسة 

وبقدر تعّلق األمر بالكادر التعليمي في المدارس االبتدائية، نجد استخدام العنف من أهم األشياء التي برزت 
التعليمية بعد عام   البعد عن  2005على الساحة  ، فوجدنا أسلوب العنف وتعنيف الطًلب بشكل بعيد كل 

مجال التوجيه أو التعّلم أو التربية، فاالعتداء الجسدي  والكًلم القاسي على الطالب، من المشاكل التي أّثرت 
اهم  ، وال يقف األمر على العنف في المدارس؛ بل يتعداه إلى تراجع مستو 7بشكل واضح على المسيرة التعليمية

أّن بعضهم ال   لتًلميذه، كما  المدرس يمثل قدوة  أو  المعلم  الماضية، ولم يعد  بالعقود  بشكل واضح مقارنة 
يحرص على إيصال المادة بشكل كاف، ليدفع طلبته للجوء إلى الدروس الخصوصية بمقابل مالي، وهذا ما  

 .8يوّضح في الوقت ذاته بروز العديد من المعاهد التقوية
الركن المهم في العملية التربوية، نجد ضعف اإلقبال على التعليم من قبلهم ألسباب عديدة، منها:   أّما الطالب

الظروف المعاشية الصعبة التي دفعت العائلة لعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس وإرسالهم إلى العمل لمساعدتهم 

 
 . 155(، ص2011، )بغداد،1التعليم في العراق، بيت الحكمة، قسم الدراسات االجتماعّية، ط  4
 . 161، ص2009باسمه علوان حسين، فؤاد توما، تطور التعليم في العراق، " دراسات تربوية "، مجلة، العدد السادس،   5
 . eports/171743https://yaqein.net/r. 2019يناير / 24تقرير عن "التعليم في العراق. نكسة جديدة وأميَّة مخيفة" بتاريخ   6
 . 04/12/2017نظام التعليم في العراق، إسراء فاضل أمين البياتي، على موقع جامعة بابل، كلية التربية األساسية،  −
 . 88التعليم في العراق، ص  7
 المصدر نفسه.   8

https://yaqein.net/reports/171743
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سة، األمر الذي أوصل نسبة األمية من المدر   من الطًلبفي تدبير حياتهم المعيشية، إضافة إلى تسّرب عدد  
 .9في البًلد إلى أرقام مرعبة، في بلد خطت فيه أولى المناهج التعليمية في عهد حمورابي

ومن جانب آخر، كان الضطراب الوضع االمني ونزوح عدد من االهالي وتركهم لمنازلهم األثر الواضح في  
 .10بحاجة ماسة لتعلم القراءة والكتابةضعف نسبة إقبال الطًلب إلى المدارس في وقت ههم 

من الطبيعي في ظل ما ذكر أعًله، أن تكون األمية هي نتيجة واضحة لتلك المشاكل، فقد أشار الخبير 
  2017و  2005التربوي “علي عطية” في حديث له ” إّن اإلحصائية التي سجلتها وزارة التربية بين عامي  

ة االبتدائية ما ال يقل عن مليون طالب إلى المدارس في جميع  دخل المرحل  2005تشير إلى أّنه في عام  
طالب لم يفلحوا في    600ألف طالب فقط، ما يعني أّن    400شهد تخرج قرابة    2017أنحاء العراق، وأّن عام  

% من مجموع الطًلب المنتقلين بين 60تجاوز مرحلة الدراسة األولية، في إشارة إلى أّن العراق خسر قرابة  
البًلد    الدراسة في  التربوية  المؤسسات  في عمل  الكبير  التخبط  إلى  ذلك  األولية والجامعية، وأوضح سبب 

وخاصة وزارة التربية، وانهيار القيم التعليمية نتيجة ما شهدته البًلد من تدهور أمني كبير، رافقه انتشار كبير 
عام   في  المجاالت،  في مختلف  ا 2012للفساد  األمم  لمنظمة  تقرير  أشار  والثقافة  ،  والعلوم  للتربية  لمتحدة 

 .11% في األرياف50% في المدن و20“اليونسكو” إلى أّن نسبة األمّية في عموم العراق وصلت إلى  
ومن الجدير بالذكر، رافق تلك المشاكل ظواهر تعليمية جديدة لم تكن موجودة، منها انتشار المدارس االهلية 

التي وجدها بعضهم طري البًلد،   المتعبة في كل  في عموم  الحكومية  المدارس  للتخّلص من واقع  نجاة  ق 
الجوانب، وبعضها يجدها نقطة سلبية في العملية التربوية النعدام الخبرة لدى كادرها كما أّنها تخلق نوع من  
الفروقات االجتماعية بين افراد المجتمع، وانتشار ظاهرة الغش بشكل واضح، وكذلك تسرب األسئلة االمتحانية 

ر مواقع التواصل االجتماعي، وقلة متابعة األهل ألوالدهم وعم التعاون مع إدارة المدرسة، بل تعّدى األمر عب
في بعض من األحيان إلى االعتداء على إدارة المدرسة وكادرها التعليمي في حال رسوب ابنهم في المواد  

ما هو   تقديم  على  االدارية واإلشراقية  المؤسسات  وتطويري  الدراسية. عدم حرص  رقابي  دور  مطلوب من 
للتعليم، ضعف القيادات اإلدارية ووضع أشخاص غير مناسبين في المؤسسات التعليمية نتيجة للمحاصصة  
السياسية، إلى جانب تدخل الظاهرة العشائرية والتهديد للمؤسسات التعليمية أضعف اهتمام التربويين نتيجة 

 .12لتعرضهم للعنف
كان التعليم والُمُثل العليا التي يجسدها، يطمح إلى خلق مواطنة "مثالية". في وقت   يمكن القول، في البداية،

الحق، تحول هدف التعليم إلى ضمان أن يكرر الطًلب ما موجود في المنهج التقليدي البعيد كل البعد عن  

 
( أكاديمي عراقي على يد المسلحين  280ل عن)تصف منظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة التعليم في العراق بـ “المتخلف" وتؤكد قتل ما ال يق   9

 م(.2014آذار  25م(. ينظر: جريدة المدى، بغداد، االثنين )2003بعد عام )
اإللكتروني   10 الموقع  ينظر  الحمداني.  علي  حسين  والحلول،  المشاكل  العراق  في    https://www.iasj:  التعليم 

net/iasj?func=fulltext&aId=55668 
 . 154(، ص2009ة ومدرسة المستقبل، بديع محمود مبارك، )بغداد، مستقبل المدرس  11
 . 156المصدر نفسه، ص   12



 
Saba MAWLA    

 

IJHER 

 International Journal of Humanities and Educational Research 
Volume 2, Issue 3, October 2020, p.13-20 

18 

التعلم، واالست القدرة على  المثل األعلى هو اإلبداع بمعنى  لم يعد  اليوم،  الطالب.  الحياة  مستوى  عداد مدى 
لمواجهة تحديات جديدة، وتغيير االستجابات لغرض تحقيق اقصى درجات االستفادة، فًل يمكن أن يكون هناك 
تعلم بدون إعادة التعلم، ومن دون المراجعة التي يجب إجراؤها عندما ندرك ضعف ما اعتقدنا أننا نعرفه سابقًا.  

وعنصر أساس في التقدم والتغيير االجتماعي بل إنه أصبح عملية   لم يعد التعليم يفهم على أّنه إعداد للحياة،
مجردة إلعداد مؤهلين إلشغال وظائف عن طريق الدراسة باالستظهار، أي تلقين معرفة مجردة مطلقة ليس  
لها سوى عًلقة واهية بتجارب الحياة اليومية، ومن دون أي اهتمام بفهم الموضوع، وبحيث ال يسمح بمجال  

 .البحث او التجريب للتساؤل أو
ال جدال حول رداءة التعليم األولي في العراق والحقيقة أّنه حتى األطفال الذين أتموا المرحلة االبتدائية يفتقرون 
إلى المهارات األساسية في القراءة والكتابة والرياضيات، والعديد من المناهج ال تضع أهدافًا واضحة، إّنها 

تلبي االحتياجات التعليمية لتًلميذ المدارس االبتدائية، وفي كثير من األحيان، ال مثقلة بالمواد الدراسية، وال  
الدراسية   المناهج  العديد من  للطًلب، كما تقدم  المعيشية  للعوامل االجتماعية والظروف  إيًلء االهتمام  يتم 

والتعلم المستقل، والفكر  نماذج  نمطية، وغالبًا ما تكون طرق تدريس قديمة، ونادرًا ما يهتم بالعمل الجماعي،  
النقدي، وحل المشكًلت، واستخدام التقنيات الحديثة، وتعليم المهارات الحياتية، ونتيجة لذلك، يفتقر الشباب 

 .13إلى المعرفة والمهارات األساسية التي ستساعدهم الحقا في شق طريقهم إلى الجامعة أو في سوق العمل
رقي المجتمعات وتطورها والرقي بثقافتها إلى األعلى، يبدو أنه سيستمر  لتعليم الذي يعد من المؤشرات المهمة ل

، في ظل السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة وإهمالها لهذا الملف الهام، في بلد  في تراجع مستواه في البالد
من الدولة والحكومة وبصورة   ما مطلوبلذا ان    والعلماء،مثل العراق المعروف على مر التاريخ ببلد العلم  

األزمة التي يمر بها النظام التعليمي موضوعيًا. فاألسباب واضحة، والمعالجة واضحة، لتكون   عاجلة، معالجة 
نتيجة هذه المعالجة برنامجًا إصًلحيًا شامًًل من خًلل الوقوف عند جوانب مسببات هذه األزمة، وباعتبار  

سياسيًا يهّم مستقبل العراقيين، ومستقبل تقدم العراق بشكل عام. خطوتان  هذه المعالجة موضوعًا اجتماعيًا، و 
التعليم، وإلى مستقبل أفضل، أال وهما   التخلص من كثير من مشكًلت  إلى  انتهاجهما  قد يؤدي  ايجابيتان 

كما تشير  التخلص من الفاسدين أواًل، وثم االستثمار في التعليم بالنظر إلى حقيقة أن العراق في تدهور التعليم  
المؤشرات. لكن صرف المبالغ الضخمة دون أي مراقبة قوية، أو نظام تنظيمي ومساءلة مناسبة لن يحقق أي  
إهدار   المنال. لن يكون هناك سوى  التعليم حلمًا بعيد  نتائج مثمرة، وبدونها ستبقى اإلصًلحات في قطاع 

 .14للموارد وخلق المزيد من الفرص الختًلس األموال
مستشريه في مجتمعنا واالهتمام   أصبحنين وتفعيل الصادر منها بما يخدم القضاء على االمية التي  وإصدار قوا

التًلميذ من المدارس والحد من ظاهرة المدارس االهلية والتدريس   بالتعليم اإللزامي ومعالجة أسباب تسرب 
األحزاب، تحديد وتقليص العطل    الخصوص واالرتقاء في مجال التعليم الحكومي وإبعاد التعليم نهائيا من تدخل
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المدرسية والتشدد بصرامة على الغيابات التي وصلت إلى َمَديات غير مسبوقة.  التنسيق المبرمج والمستمر 
بين وزارتي التربية والتعليم من جهة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة اخرى من أجل وضع الخطط 

ذها بعيدًا عن التخّبط واالرتجالية في التخطيط والتنفيذ المنفرد. العمل على إعادة  المتكاملة بينهما وإمكانية تنفي
فيها.   الخاص  القبول  عن  واالبتعاد  خاصة  رعاية  ورعايتهم  حّقًا  المتميزين  الطلبة  بقبول  المتميزين  مدارس 

وأحداث أدَّت إلى    والعمل على تعيين تربوّيين نفسانيين، في كل مدرسة، لما أصاب أطفال العراق من مصائب
 .15تغييرات سلبية في سلوكّياتهم العامة والخاصة والتي تنعكس حتمًا على مستويات تربيتهم وتعليمهم 

االنشطة  وتفعيل  والمعلمين،  االباء  مجلس  بأنشاء  المحلي  والمجتمع  التربوية  المؤسسة  بين  العًلقة  تعزيز 
اعمال تصب في تنمية المجتمع وتطويره، والمشاركة  الخاصة لخدمة المجتمع، والعمل التطوعي وغير ذلك من  

اليونسيف، اليونسكو( في المشاريع التربوية التي تهتم بشؤون ومنظمات )الفعالة مع منظمات المجتمع المدني  
 .16رعاية الطفولة ومحو االمية ومهارات الحياة

 
 الـخــاتــمـة:

ادراك الشعوب والمجتمعات ألهميته وما يعكس من نتائج  أن االهتمام في التعليم اصبح ميزة هذا العصر بعد  
إيجابية وسلبيه على تقدم الشعوب وأخذت الدول تخصص نسبة كبيرة من ميزانياتها لهذا الغرض إضافة إلى  
االهتمام بالمعلم او المدرس اومن له عًلقة بالتعليم من كافة الجوانب بوصفه راعيا لهذه العلمية وباعتباره  

لألجيا لمتطلبات  مربي  مًلئم  بشكل  وتشيدها  المدرسية  باألبنية  وتهتم  البلدان  مستقبل  تبني  التي  القادمة  ل 
العصر الحديث مع توفر كل متطلبات الراحة للتدريسي وللطالب مع ضمان وجود العدد الكافي من المدارس  

طًلب الصف حسب الذي يحقق النسبة المطلوبة وحسب التعليمات بحيث ال تحدث اختناقات وان يكون عدد  
ما هو مطلوب لعدد المقاعد بشكل يسهل وصول المادة التعليمية إلى ذهن الطالب وحسب حالة البلد المعني 
إضافة إلى وجود التخطيط واالستراتيجيات المطلوب بالنهوض بالتعليم على كافة مستوياته ومنها االبتدائي 

 . لتحقيق امال المواطن والوطن في التقدم والرفاهية
المنشآت  ضر  وتحسين الخدمات داخلها من توفير ماء صالح للشرب    التربوية والمدارسورة اإلسراع بترميم 

األساتذة  وتحسين ظروف  التدريسي  بالكادر  واالهتمام  المدرسية  للمنشآت  األمنية  الحماية  تعزيز  وكهرباء. 
هتمام بتحسين خدمات االنترنت االجتماعية. ودعم وسائل اإليضاح والمختبرات داخل المؤسسات التربوية واال

 . والحاسوب في المدارس وتوفير الكتب المنهجية والدراسية لقطاع التعليم
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