
 االتعليیم مجالل االجمعيیة االدووليیّة للتكنولوجيیا في ٢۲٠۰١۱٤©
 ®ISTE  ،هھھھي االعالمة االتجارريیّة االمسّجلة للجمعيیة االدووليیّة للتكنولوجيیا في مجالل االتعليیم٬iste.org 

permissions@iste.orgللحصولل على إإذذنن الستخداامم هھھھذهه االمواادد٬، يیرجى إإررسالل بريید إإلكترووني على االعنواانن االتالي   

لإلدداارريیيین ISTEمعايیيیر االجمعيیة االدووليیة لتكنولوجيیا في مجالل االتعليیم   
 

1. حكيیمةاال االقيیاددةة   
االتميیّز ووددعم يیُلهھم ااإلدداارريیونن االتربويیونن٬، االمعلّميین وويیقوددوونن عمليیة تطويیر ررؤؤيیة مشتركة للدمج االشامل للتكنولوجيیا في االتعليیم ووتطبيیقهھا بهھدفف تعزيیز 

فيیهھا٬، فضالً عن:االتغيیيیر في االمؤسسة االتي يیعملونن   
1. ووتيیسيیر تبني ررؤؤيیة مشتركة إلجرااء تغيیيیر هھھھاددفف يیؤدديي إإلى بلوغغ االحّد ااألقصى من ااستخداامم مواارردد االعصر االرقمي  االعالقةإإلهھامم أأصحابب  

بهھدفف تلبيیة أأهھھھداافف االتعلّم وواالذهھھھابب أأبعد منهھا ووددعم مماررسة االتعليیم االفاعلة ووبلوغغ االحد ااألقصى من ااألددااء لدىى قاددةة االمدااررسس.  
2. ااالنخرااطط في عمليیة مستمرةة تقومم على تطويیر ووتطبيیق ووإإيیصالل خطط ااسترااتيیجيیة قائمة على االتكنولوجيیا ووتتماشى مع ررؤؤيیة مشتركة.   
3. االدفع في ااتجاهه ووضع سيیاساتت ووبراامج ووعمليیاتت تمويیل على االمستوىى االمحلي وواالوططني ووعلى مستوىى االدوولة بهھدفف ددعم تطبيیق ررؤؤيیة  

كنولوجيیا.ووخطة ااسترااتيیجيیة قائمة على االت  
 

2. ثقافة االتعلّم في االعصر االرقمي   
يینشئ ااإلدداارريیونن االتربويیونن وويیعزززوونن وويیحافظونن على ثقافة تعلّم دديیناميیكيیة في االعصر االرقمي توفّر تربيیة متيینة لكافة االطالبب٬، فضالً عن:  

1. ضمانن ااالبتكارر االتعليیمي االذيي يیرتكز على االتحسيین االمستمر للتعلّم في االعصر االرقمي.   
2. داامم االتكنولوجيیا في االتعلّم بطريیقة فاعلة.تعزيیز ااستخ   
3. نّوعة.توفيیر بيیئاتت متمحوررةة حولل االمتعلّميین قائمة على ااستخداامم االتكنولوجيیا وومواارردد االتعلّم بهھدفف تلبيیة حاجاتت كافة االمتعلّميین االفردديیة وواالم   
4. ضمانن مماررسة فاعلة في ددررااسة االتكنولوجيیا ووفي ددمجهھا في االمنهھاجج.   
5. االمحليیة وواالوططنيیة وواالعالميیة االتي تحفّز ااالبتكارر ووااإلبدااعع وواالتعاوونن في االعصر االرقمي وواالمشارركة فيیهھا.تعزيیز مجتمعاتت االتعلّم    

 
3. االتميیّز في االمماررسة االمهھنيیة   

االرقميیة اارردد يیعززز ااإلدداارريیونن االتربويیونن بيیئة تعلّم وواابتكارر مهھني تساهھھھم في تمكيین االمربيّین من تعزيیز تعلّم االطالبب من خاللل ددمج االتكنولوجيیاتت وواالمو
االمعاصرةة في االتعليیم٬، فضالً عن:  

1. تخصيیص ووقت للتكنولوجيیا ووااستخداامم موااررددهھھھا وواالنفاذذ إإليیهھا من أأجل ضمانن تنميیة مهھنيیة في مجالل إإتقانن ااستخداامم االتكنولوجيیا ووددمجهھا في  
االتعليیم.  

2. ظظفيین على ددررااسة ووااستخداامم االتكنولوجيیا تيیسيیر ااالنخرااطط وواالمشارركة في مجتمعاتت االتعلّم االتي تحفّز ووتشّجع االمربيّین وواالمعلّميین وواالمو 
ووتدعمهھم .  

3. تعزيیز االتوااصل وواالتعاوونن االفاعليین بيین أأصحابب االمصلحة باستخداامم أأددووااتت االعصر االرقمي.   
4. ااالططالعع على االبحوثث االتربويیة ووااالتجاهھھھاتت االناشئة االمرتبطة باالستخداامم االفاعل للتكنولوجيیا ووتشجيیع عمليیة تقيیيیم قدررااتت االتكنولوجيیاتت  

بهھدفف تحسيین تعلّم االطالبب. االجديیدةة  
 

4. لتحسيین االمنهھجياا   
 يیكشف ااإلدداارريیونن االتربويیونن عن قدررااتت قيیادديیة ووإإدداارريیة في االعصر االرقمي بهھدفف تحسيین االمؤسسة االتي يیعملونن فيیهھا من خاللل ااالستخداامم االفاعل

لمواارردد االمعلوماتت وواالتكنولوجيیا٬، فضالً عن:  
1. من تحقيیق أأهھھھداافف االتعلّم عبر ااالستخداامم االمناسب للتكنولوجيیا ووللمواارردد االغنيیة بالوسائط.قيیاددةة االتغيیيیر االهھاددفف من أأجل بلوغغ االحّد ااألقصى    
2. االتعاوونن من أأجل تصميیم ووتطبيیق أأددووااتت االتقيیيیم ووجمع االبيیاناتت ووتحليیلهھا ووتفسيیر االنتائج ووتشارركهھا من أأجل تحسيین أأددااء االموظظفيین ووضمانن  

.جوددةة تعلّم االطالبب  
3. االتكنولوجيیا بشكل إإبدااعي وومتقن من أأجل تحسيین ااألهھھھداافف ااألكادديیميیة وواالعمليیة وواالحفاظظ عليیهھم.توظظيیف أأشخاصص أأكفاء يیستخدمونن    
4. إإررساء شرااكاتت ااسترااتيیجيیة ووااإلفاددةة منهھا لدعم االتحسيین االمستمر ألددااء االمؤسسة االتعليیميیة.   
5. ااتت االتشغيیل االبيیني لدعم ااإلددااررةة ووعمليیاتت االتعليیم إإررساء بنيیة تحتيیة متيینة للتكنولوجيیا وواالحفاظظ عليیهھا بما في ذذلك نظم االتكنولوجيیا االمدمجة ووذذ 

وواالتعلّم.  
 

5. االموااططنة االرقميیة   
ةة٬، فضالً عن:يیقومم ااإلدداارريیونن االتربويیونن بنمذجة ووبتيیسيیر فهھم االمسؤووليیاتت وواالمسائل ااالجتماعيیة ووااألخالقيیة وواالقانونيیة االمرتبطة بثقافة ررقميیة متطّورر  

1. االمناسبة لتلبيیة حاجاتت كافة االمتعلّميین. ضمانن نفاذذ منصف إإلى ااألددووااتت وواالمواارردد االرقميیة   
2. تعزيیز وونمذجة ووإإررساء سيیاساتت تهھدفف إإلى ااستخداامم االمعلوماتت االرقميیة وواالتكنولوجيیا بشكل آآمن ووأأخالقي ووقانوني.   
3. تعزيیز وونمذجة االتفاعالتت ااالجتماعيیة االمسؤوولة االمرتبطة باستخداامم االتكنولوجيیا وواالمعلوماتت.   
4. تيیسيیر وونمذجة فهھم ثقافي مشتركك ووااالنخرااطط في االقضايیا االعالميیة من خاللل ااستخداامم أأددووااتت االتوااصل وواالتعاوونن االمعاصرةة.    


