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نتاجات الورشة التدريبية 

:اآلتيمناملشاركون سيتمكنالتدريبيةالورشةنهايةفي
.ومجاالتهللمدارسPBTSالاختبارالىالتعرف•

.PISAالطلبةلتقييمالدوليلبرنامجواPBTSالاختباربينالتمييز•

منادةفاالستكيفيةوتعرفPBTSالباختباراملتعلقاملدرسةتقريرتحليل•
لتحقيقPISAةالطلبلتقييمالدوليلبرنامجافيالطلبةأداءتحسينفيالتقرير
.الوطنيةاالجندةأهداف

.PISAطلبةاللتقييمالدوليلبرنامجافيالطلبةداءأفياملؤثرةالعواملتعرف•

فيبةالطلتعلمنتاجاتتحسينفياملؤثرةالعواملمعللتعاملالتخطيط•
.املدرسة

توعية–يبيالتجر التدريب–قمة)املستقبليةواملشاريعاملبادراتالىالتعرف•
(باالستبانة
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فعاليات الورشة التدريبية 
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(دقيقة)الزمن  الفعالية

10 مقدمة 

30 للمدارس PBTSاختبار 

60 تحليل تقرير املدرسة

30 استراحة 

25 االنضباط الصفي : العوامل املؤثرة

25 دافعية الطلبة

25 التنمية املهنية

15 ختام الجلسة -املشاريع املستقبلية 



 PISAمشاريع الوزارة الداعمة ل 
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....  فكر معنا 



PISA Based Test for SchoolPISA 

... .... هناك نوعين 

PISA

؟



للمدارسPBTSاختبار 

8

PISA Based Test for School



؟ ... للمدارس PBTSما هو اختبار 

االنتظار لثالث سنوات ؟ تحسناً من هل واقع األداء أكثر 9



؟PBTSما الذي يختبره 

–لعلوماومعرفةالرياضياتومعرفةالقراءةمعرفةفياألداءيختبر•

االختباركتيبات

التعليميةمواستراتيجياتهمعتقداتهم،التعلم،نحوالطلبةاتجاهات•

الطلبةاستبانات–

لتحديدواألنظمةواملدارسالطلبةعنراجعةبياناتيجمع•

املدرسةاستبانة–التعليميةالسياسات
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دولة في 72ـلPISA2015مقارنة مع نتائج PBTSاختبار نتائج األداء على مقياس •

جميع أنحاء العالم

ةلبرنامج الدولي لتقييم الطلباحسب  أو األداءمستويات الكفاءةفي الطلبة توزيع •

PISA

لعربية في دولة اإلمارات الهامقارنة مع املدارس املماثلةمعلومات عن أداء املدرسة •

املتحدة والعالم

.منحو التعلودافعية الطلبة بيئة التعلم في املدرسة تغذية راجعة عن •

؟PBTSما الذي سيقدمه اختبار 
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في األداء كما هو موضح في ترجمة الفيديو ويينبرأي التر 
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تقرير املدرسة 
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تقرير املدرسة في قسام أهم األ
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، 2017في عام(PBTS)في الطالبحسب عمر معرفة العلومملجالالفرق في األداء 

.   PISA2015البرنامج الدولي لتقييم الطلبة في صف الطالب وكذلك حسب 

 (1نشاط 
ا
:)أول

في أي االختبارين كانت نتيجة الطلبة أفضل؟
12التقرير ص 



نسبة الطلبة عند مستويات الكفاءة املختلفة

 (1نشاط 
 
:  )ثانيا

وما دونه؟1ما نسبة الطلبة في املستوى 
في التقرير 40/38/35/13ص 



 / 1نشاط 
ا
: ثالثا

؟كيف تقارن مدرستك باملستوى الدولي
17التقرير ص 



 (1نشاط 
ا
:  )رابعا

18التقرير ص 
مارات مدارس دولة ال أداء الطلبة فيو أداء مدرستك ما الفرق بين 

.  العربية املتحدة



 (1نشاط 
ا
:)خامسا

29التقرير ص 
؟الرياضياتما الذي يعرفه الطلبة في مدرستك ويمكنهم القيام به في



 (1نشاط 
ا
من الستبانة :)سادسا

 15التقرير ص
افيةالحالة الجتماعية والقتصادية والثقمقارنة أداء مدرستك وفق 

؟2015( PISA)باملدارس في اإلمارات العربية املتحدة في برنامجالقراءةكيف تقارن نتائج مدرستك في 



(PISA)لبرنامج الدولي لتقييم الطلبةامستويات الكفاءة في 

(PISA)في  القراءةاملعرفية ملجال معرفة املستويات 



(PISA)لبرنامج الدولي لتقييم الطلبةامستويات الكفاءة في 

(PISA)في  القراءةالمعرفية لمجال معرفة المستويات 



 )1نشاط 
ا
:(سابعا

39التقرير ص
الكفاءةىأداء مدرستك حسب مستو

املتحدة وفق ما مدى اتقان الطلبة بمدرستك للقراءة مقارنة بالطلبة في دولة اإلمارات العربية
2015PISA؟



 )1نشاط 
ا
(:ثامنا
42التقرير ص 

( اتيغير إمار –إماراتي )كيف تقارن مدرستك حسب الجنسية 



بمرور الزمن PISAج الدولي لتقييم الطلبة برنامالنتائج اإلمارات العربية املتحدة في 

واإلمارات العربية المتحدة(PISA)برنامج 

في أي مجال يظهر فيه تطور واضح مع مرور الزمن؟: سؤال
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؟ PBTSما الذي نحصل عليه من استبانة 

االجراء االنضباطي •

العالقة بين الطالب واملعلم •

البيانات الشخصية للقارئ •

الدافعية نحو التعلم •

املصادر التعليمية •

التنمية املهنية •

البيئة التعليمية •



اإلجراء االنضباطي ملدرستك
ة اإلمارات اإلجراء االنضباطي  للصفوف الدراسية في دروس الرياضيات بمدرستك وفي دول

2012( PISA)العربية املتحدة في برنامج 

ا للمعلمين: سؤال ؟ما هو التحدي النضباطي الذي يبدو أكثر شيوعا



؟كيف تقارن مدرستك حسب العالقات بين الطالب و املعلم

يتالءم الطلبة بشكل جيد مع معظم 
المعلمين 

يهتم معظم المعلمين براحة الطالب 

يصغي معظم المعلمين لما أود أقوله

سوف احصل على مساعدة من 
المعلمين اذا احتجت لها 

يعاملني معظم المعلمين بشكل جيد 



البيانات الشخصية للقارئ في مدرستك



البيانات الشخصية للقارئ في مدرستك

القراءة ؟ بشكل عام ، هل تشعر أن طلبتك أفضل اداءا في الدولة في مجال



الدافع األساس للطالب في مدرستك

 )1نشاط 
ا
(:تاسعا

56التقرير ص 
سة؟ما هو أهم دافع للطلبة في هذه املدر 
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 ما العوامل ا
 
؟PBTSفي أداء الطلبة في  ألكثر تأثيرا

النضباط 

الصفي

التنمية 

املهنية 

للمعلم

الدافعية 

لدى الطلبة

من العناصر 
املؤثرة في األداء 

مثلة من أ)
(استبانة الطالب 
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االنضباط الصفي
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..... فكر 

ملاذا يقوم الطلبة بسلوكيات غير مقبولة داخل الصف ؟؟؟ 

جذب 
انتباه 
املعلم 

الضعف 
الدراس ي

وجود 
مشكالت 
أسرية

اختبار رد 
فعل 
املعلم

ضعف 
أداء 
املعلم 

سلوك 
مؤقت
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إجراءات للمحافظة على االنضباط الصفي

صفي مع االتفاق على تعليمات واضحة لالنضباط ال: القواعد والتعليمات

الطلبة بطريقة تشاركية مما يحفز الطلبة على االلتزام

دريس التي توظيف استراتيجيات الت: دمج الطلبة في العملية التعليمية

تخدام باستعزز دور الطالب في التعلم مثل التعلم التعاوني، والتعلم

.  املشروع

لى عاملحافظه على وقت الدرس من خالل التخطيط الجيد: وقت الدرس

% 70ما يقارب بأن يكون دور الطالب يشكل الجزء األكبر من الدرس 

ابتة االستجابة الثشعور الطالب باالهتمام من خالل توفير :  الهتمام

. ألسئلتهم وتقديم الدعم لهم واالستماع اإليجابي

سلسل التارة الدرس بكفاءة بالحرص على إدالكفاءة في الحصة الصفية

لراجعة وتقديم التعذية اللتقليل من إهدار وقت الطالببين أجزاء الدرس

.الواضحة والبناءة



االنضباط الصفي 

نشاط 
ريق عن طالصفينضباط مجموعات كيفية تعزيز اال ضمن ناقش 

الدراسيةالحصصال في فع  و تعاوني نحو  يعملون علىجعل الطالب 
- 

 
 PBTSمجاالت في مجال واحد من هنا ر  فك

(  القراءة معرفة ) 
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دافعية الطلبة للتعلم 
اط حتى هذا النشفيوالقيام بنشاط موجه، واالستمرار يالتعليمتدفعه لالنتباه إلى املوقف املتعلملدى حالة داخلية

.يتحقق التعلم كهدف للمتعلم

:  الطلبة الذين لديهم دافعية للتعلم

. أكثر قدرة على التعلم ومعالجة املعلومات بطريقة علمية صحيحة•

. داعكثر قدرة على اإلجابة عن األسئلة املتعلقة في مستويات الفهم والتحليل واالبأ•

.  التعليميةيمتلكون قدرة اكبر على مواجهة التحديات واملحاولة املستمرة لتحقيق النتاجات•

.  ةتوظيف املوارد املتوفرة في البيئة التعليمية لربط التعلم في الحياة الواقعي•

Classroom Goal Structure, Student Motivation, and Academic Achievement, 2018))
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الدافعية لدى الطلبة
نشاط توصيل 

تدرج الدافعية

الدافعية الداخلية 

والخارجية

ة الدافعية السببي

ون عندما يعتقد الطالب أن هذه املادة ستك
ية لسبب مفيدة في الحياة املستقبلية واملهن

رفع راتب / عملي 

صول الطلبة للحشجيععندما  يتم ت
على أعلى الدرجات

 
ا
 متدرجا

ا
عنما يمتلك الطلبة فهما

دافعيةلل
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395

450 

Poorly callibrated Well callibrated
دافعية قليلة ةلديهم دافعية قوي

في مجال معرفة العلوم % 14حقق الطلبة الذين لديهم دافعية أداءا أكثر بنسبة 



395

427

 كانت الدافعية د) حقق الطلبة 
ا
اخلية أم ممن لديهم دافعية الرغبة في النجاح سواءا

درجة في املعدل أعلى من زمالئهم 32( خارجية 
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افع التحفيز   2017و 2015عاميما بين في مدرسة دو

 1نشاط 
ا
عاشرا

تحسين ما تعتقد أن املدرسة قامت به لقارن بين مجموعتي البيانات و ناقش –
56تقرير ص ؟2017و 2015بين بةالطلتحفيز 

ارات دولة اإلمسة ما مع في الرياضيات في مدر يةمقارنة دوافع تحفيز 
PBTS 2017العربية املتحدة في 

اإلمارات ة ما معفي الرياضيات في مدرسمقارنة دوافع تحفيز الطلبة
PISA 2015العربية املتحدة في 



استراتيجيات التحفيز 

 :الطالبلختيار الفرصتوفير ▪
 
مثال

 واملواضيعاختيارالبطاليعطىالكتابيةالتكليفاتاعطاءعند✓
 
اريختو ايضا

االستحقاق

ميةعليالتاملادةوللموضوعكمعلملكالشخص يالدافعمشاركة▪

متعتستملاذاوضح،فيهتخصصالذياملوضوعهذاتحبملاذاللطالبالتوضيح✓
فيتتلقاهذيالجتماعياال والشخص يرتياحاإل مناملختلفةنواعاأل معهمناقش،بالتدريس

البللطعكسأو،للعلمبكالخاصاملوضوعأهميةوقيمةبصراحةلهمأذكرو،عملك
.عملكفيبهاالتيالذاتيةنواعأ



استراتيجيات التحفيز 
• 

ا
جعل وقت الفصل الدراس ي مفيدا

مثيرة لالهتمام و ذات صلة حصصعداد إ✓

شكال و النشاطات الصفية املختلفة من وقت آلخر استخدام األ ✓

. قدم لهم رأيك بشكل فوري و مفيد▪

ةيجب ان تكون مالحظاتك بناءه و مفيد✓

 على الهدف و ليس ✓
 
.  الطالب على الفرد اوعلى قدم ردود الفعل تعليقا



استراتيجيات التحفيز 

استخدام معيار مرجعي لمنح الدرجات بدالً من الدرجات•
.  المباشرة 

اجعل قيمة نقاط المهام واضحة ✓

يهم شرح نقاط الدرجات بالتفاصيل حتى يتمكن الطالب من معرفة ما يتعين عل✓
القيام به للنجاح 

وراق تشجيع االتقان من خالل توفير الفرص الموسعه لأل•
و االختبارات 

التجارب لتحسين فهمهم و الدرجات أوعادة بعض االختبارات إالسماح للطالب ب✓
التي حصلوا عليها 

منح الطالب فرص للتعلم من اخطائهم ✓
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:  العامل الثالث
التنمية املهنية للمعلمين

إطارفيعلماملوقدراتكفاياتلتطويرواملستمرةاملنظمةاألنشطةمنمجموعة:املهنيةالتنمية
.لديهاإلنتاجيةمستوى ورفععملهظروفوتحسينأدائهفاعليةزيادةبهدفمهنته

هةاملوجالتنمية املهنية ةالتنمية املهنية الذاتي

ما يقوم به املعلم 
بشكل فردي لتحسين
أدائه في التدريس 

ما يقدم للمعلم من 
خالل املدرسة أو 
الوزارة من برامج 
تدريبية موجهة 
لتحقيق كفايات 

االسبوع ) محددة
( التخصص ي 
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.... لقاء صحفي 

:الزمالء املوجودين في القاعة ووجه له السؤال التاليدقم باختيار اح

في ر الكبيالتنمية املهنية التي التحقت بها وكان لها األثر نامجما بر 
تحسين ممارساتك املهنية في الصف؟

ط.......لنستمع الى مالحظاتكم 
شا

ن
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؟خصائص التنمية املهنية ما هي 

 ت: مستمرة
 
حسين حتمالية تا، زادت ةاملهنيالتنمية ه كلما زاد الوقت الذي يقضيه املعلمون في ظهر األبحاث أن

ممارساتهم التدريسية

أهداف لتحقيقايقدرون الفرص للتعلم من بعضهم ومع بعضهم بعض  علمين املظهر األبحاث أن  ت: تعاونية  

وحصص املشاهدةبةل الطلاعمأمشتركة مثل التخطيط وتحليل 

ي املوضوعاملادةمحتوى تركز على ةالالفع  ة املهنيتنمية الظهر معظم األبحاث أن  ت: ركز على التعلم ت

اوكيفية تدريسه

جزء من العمل اليومي في التعلم من خالل أنشطتهم ينخرطون املعلمينيجعل: مع تقديم الدعم لهم 
تجربة أفكار جديدة،توقعات والوقت الكافي للنظر في اليحثهم على أن يأخذوا اليومية ومسؤولياتهم، و 

فعالية أعمالهم لوتحليل 
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؟التنمية املهنيةاستراتيجياتحسب خبراتكم، ما هي أهم 

املشاهدة 
الصفية

تبادل الزيارات
الدروس 
التطبيقية

حلقات النقاش

ورشات تدريبية

العروض العملية

الدعم واالرشادمجتمعات التعلمالتأمل املنهي
املؤتمرات 
واملنتديات 
واملحاضرات

رالتدريس املصغ

العصف الذهني
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معلمينتحسين تحصيل الطلبة من خالل التنمية املهنية لل

:  تحليل بيانات أداء الطالب

بةتعلم الطلحتياجاتاتحديد 

(  األهداف)حدد الهدف 

لمعلمينللتنمية املهنية ل

مبنية على التنمية خالت اتحديد مد

افق لماملهنية ل ال مع املجعلمين  بالتو

املستهدفة( املجالت)

لتعلم لتقديم الدعم املستمر 

واملهارات الجديدة املعرفة تطبيقو 

والعمليات

خالتامدتصميم وتنفيذ 

للمعلمين مع املهنيةالتنمية 

التقييم 

1

Source:  Killion, J. (2002) Assessing Impact:  Evaluating Professional Development.  Oxford, OH: National Staff 

Development Council (NSDC).  
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جتمعات التعلم املهنيةمرتكزات م
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... ن دورك اآل 
وفق (مجال معرفة الرياضيات اكبر تحدي في )حدد مع فريق مدرستك 

مدرستكنتائج تقرير

(  الذاتيةاالنضباط الصفي، والدافعية، والكفاءة) حسب العوامل التالية 

وهل وحدد الطرق املناسبة ملواجهة ذلك التحدي وتحسين أداء الطلبة
هناك خطط قمت بتطبيقها ؟ وضح اجابتك 

دقائق 5نقاش مفتوح ملدة 

فريق معلمي الرياضيات 
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(  وم مجال معرفة العلاكبر تحدي في )حدد مع فريق مدرستك 
مدرستكوفق نتائج تقرير

االنضباط الصفي، والدافعية، ) حسب العوامل التالية 
(  والكفاءة الذاتية

ء وحدد الطرق املناسبة ملواجهة ذلك التحدي وتحسين أدا
وهل هناك خطط قمت بتطبيقها ؟ وضح اجابتكالطلبة

دقائق5نقاش مفتوح ملدة 
فريق معلمي العلوم  

... ن دورك اآل 
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(  ة مجال معرفة القراءاكبر تحدي في )حدد مع فريق مدرستك 
مدرستكوفق نتائج تقرير

لكفاءة االنضباط الصفي، والدافعية، وا) حسب العوامل التالية 
(  الذاتية

لطلبةوحدد الطرق املناسبة ملواجهة ذلك التحدي وتحسين أداء ا
وهل هناك خطط قمت بتطبيقها ؟ وضح اجابتك 

دقائق 5نقاش مفتوح ملدة 
فريق معلمي اللغة العربية 

... ن دورك اآل 
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رابط الحقيبة التدريبية على موقع الوزارة 

https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/InternationalAssessments/Pages/PIS
A.aspx

https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/InternationalAssessments/Pages/PISA.aspx
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مرة أخرى  .... اختبر معلوماتك 
5

ق
قائ

د

اضغط على الرابط

https://goo.gl/8Yg4FT

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZN_eq0qrBUuqA_TbXZ4ii7bTUKkVR9JErPMnyjOqsDlUMzNKVTNQWlVJNzcwOTFPU1VSWUlDSlhKWS4u
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القتراحاتكم وملزيد من 
االستفسارات يرجى التواصل على

Adel.alqeisi@moe.gov.ae
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كل الشكر لكم 


