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المقدمة

تــم تصميــم هــذه األداة مــن أجــل تحكيــم المشــاريع والتجــارب التربويــة، التــي تعتبــر متطلبــاً 

رئيســياً للتخــرج مــن برامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص، حيــث تشــمل هــذه األداة مجموعــة 

مــن المعاييــر والمؤشــرات التــي تــّم تحكيمهــا مــن خــال فريــق المعهــد الوطنــي، ومجموعــة 

ــراز أهــم النجاحــات  ــة، بهــدف إب ــة مختلف ــن مــن مؤسســات تعليمي ــن التربويي مــن المختصي

والتجــارب التــي أحدثتهــا البرامــج التدريبيــة، وعرضهــا فــي ملتقيــات تربويــة تدعــم التطــور 

ــي  ــة ف ــم  بمؤشــرات نوعي ــة والتعلي ــى وزارة التربي ــزود الملتق ــث ُي ــي للمشــاركين حي المهن

مجــال التدريــب والتطــور المهنــي. 

ــا  ــة م ــوي، لمعرف ــى الترب ــي الملتق ــاركة ف ــحين للمش ــى المرش ــم عل ــع أداة التجكي ــم توزي يت

ــم ّتشــكيل لجــان  ــن ث ــا، وم ــم ومشــاريعهم عليه ــم تجاربه ــم وتقيي ــي ســيتم تحكي ــر الت المعايي

مــن المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي واإلدارات العامــة ذات العاقــة والشــركاء، لمناقشــة 

وتقييــم المشــاريع، ويتــم اختيــار المشــاريع الحاصلــة علــى أعلــى تقييــم  مــن كل برنامــج فــي 

كل تخصــص للعــرض فــي الملتقــى التربــوي.
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المعيار الرابع :

األصالة والتطوير 
المستمر للمشروع

فكرة المشروع تمتاز باألصالة  )المشروع أو التجربة جديدة(.- 

نّمى المشروع بذور مجتمعات.- 
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ــه.  ــهل تعميم ــوي، ويس ــر الترب للتطوي
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 اإلطار 
العام 

للمشروع 

فكرة 
المشروع

مبتكـــرة  المشـــروع  فكـــرة 
الفلسطيني،  الســيــاق  وتناسب 
وتراعـــي ظـــــروف البيـئـــــة 
مــــن  الفلسطينية  المدرسـيـــــة 
حــيــث: الــفــكــر الــتـربــوي، 

والتقنيـــات. واألســـاليب، 

فـكـــــرة المشـــروع موجـــودة 
مـــن حيـــث: الفكـــر، واألســـاليب 

ــات.  والتقنيـ

فكــرة المشــروع ُمعــادة لفكــرة 
تربويــة ســابقة.

أهداف 
المشروع 

محددة، وواضـحــة، ومصــاغة 
بطريقة مباشـرة وتبرز عناصر 
ومتغيـرات المشـروع وتكشـف 
عـن األســـبــاب والمشـكـــات 
المرتبطـة بموضوع المشـروع.

محددة، وواضحـة، ومصــاغــة 
بطريقة مباشرة وتبرز عناصر 
ال  ولكن  المشروع  ومتغيرات 
تكشف عن األسباب والمشكات 

المرتبطة بموضوع المشروع.

محددة وواضـحـــة ومصــاغة 
مـبـاشــرة ولكن ال  بطريقــــة 
تـــبـــرز عنــاصـر ومتغيرات 
عن  تكـشـــف  وال  المشـروع 
األسباب والمشكات المرتبطة 

بموضوع المشروع.

مبررات 
المشروع  

بـسـيـــــاق  ومرتبطــة  واقعيــة 
حياتــي.

واقعيــة ولكــن غيــر مرتبطــة 
بســياق حياتــي

غيــر واقعيــة، وال ترتــبـــط 
حياتــي. بســياق 

أنشطة 
المشروع 

متنوعة وتحقق أهداف المشروع 
ونتاجاته.

متنوعــــة، وتـحــقـــق أهــداف 
ــق  ــن ال تــحـقـ ــروع ولك المـشـ

نتاجاتــه.

ــق  ــة، ولكــن ال تـحـقـ متنــوعـ
أهــداف المشــروع، وال تحقــق 

ــه. نتاجات

مخرجات 
المشروع 

محــددة، وواضحــة ومرتبطــة 
بأهــداف المشــروع.

ــر  ــة، وغـيــ ــددة وواضحــ محـ
المشــروع. بأهــداف  مرتبطــة 

ليسـت محـددة، وغيـر مرتبطة 
بأهداف المشـروع.



6

المجال الثاني: التطبيق 

المؤشرات المعايير 
مستويات المؤشرات 

321

تنفيذ  المشروع  

اإللتزام بالخطة الزمنية.
الزمنيـــة  بالخطـــة  يلتـــزم 
المكتوبـــة ودائمـــاً  يوِثـــق أي 
مـــن التعديـــات المطلوبـــة.

يلتـــزم بالخطـــة الزمنيـــة 
ـــاً  ـــق أحيان ـــة ويوّث المكتوب

ـــات. ـــض التعدي بع

الزمنية  بالخطة  يلتزم 
يــــوثـــق  وال  أحيانــاً 

التعديات.

اإلجراءات والتعليمات 
والمهام. 

واضحـــة ومحـــددة، ومفهومـــة 
ـــق. ـــة للتطبي وقابل

واضحـــة، ولكنهـــا غيـــر 
محـــددة.

واضـــحــــة  غــيــــر 
وبالتالـــي فهـــي غيـــر 

للتطبيـــق. قابلـــة 

استثمار المصادر 
المتوفرة في المدرسة 

والبيئة المحيطة

ـــتثمر المشـــروع المصـــادر  اس
ــة  ــل المدرسـ ــرة  داخـ المتوفـ
الفـــت  بشـــكل  وخارجهـــا 

للنظـــر.

اســـتـثـمـر الــمــشــروع 
المصادر المتوفرة  داخل 
المدرسة وخارجها بشكل 

محدود.

اقتصـــر اســـتـثمــــار 
المتوفـــرة   المصـــادر 

داخـــل المدرســـة.

التشاركية 
مع أصحاب 
المصلحة 

)معلم، مدير، 
مرشد،....( 
أثناء التطبيق

العمل التشاركي
)فكرة المشروع، 

تطوير األدوات والمواد 
الازمة للمشروع، حل 

المشكات(

بشـــكل  المشـــروع  ُبنـــي 
ــة،  ــل المدرسـ ــاركي داخـ تشـ
بيـــن الـطـلـبــــة والـــهـيئــــة 
مـــع   والتشـــبيك  التدريســـية 

المحـلـــــي. المجتمـــع 

ــكل  ــروع بشـ ــي المشـ ُبنـ
داخــــــل  تــشـاركـــــي 
المدرســـة، بيـــن الطلبـــة 
التدريســـية  والـهـيـئـــــة 
ولـــم يتـــم التشـــبيك مـــع  

المحلـــي. المجتمـــع 

الـمـــشــروع  ُبـنـــــي 
الــمدرســـة،  داخــــل 
بين الطلبة و لـم يظهر 
العــمل  من  نــوع  أي 
أعضاء  بين  التعاوني 
الـتـــدريســيـة  الهـيئة 
مع   التشبيك  يتم  ولم 

المجتمع المحلي.

نّمـــى المشـــروع بــــذور 
مجتمعـــات التعلـــم التـــي 
ـــب. ُزرعـــت خـــال التدري

دائمــــا مـــا يــتــــم تبـــــادل 
الزمـــاء  بيـــن  المعلومـــات 
اآلخـــر  منهـــم  كل  ودعـــم 
مـــن خـــال تقبـــل التغذيـــة 

لراجعـــة. ا

أحيــانــــاً يتــم تــبــــادل 
المعلومــات بيــن الزمــاء 
ــر  ــم اآلخ ــم كل منه ودع
مــن خــال تقبــل التغذيــة 

الراجعــة.

ـــادل  ـــم تب ـــا يت ـــادراً م ن
بيــــن  المعـلــــومات 
كل  ودعـــم  الزمـــاء 
مـــن  اآلخـــر  منهـــم 
خـــال تقبـــل التغذيـــة 

الراجعـــة.
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متابعة المشروع 
وتقييمه

توفــر آليــة وأدوات 
تقييــم للمشــروع.

مـستـمـر  وبشـكـل  يسـتـخـدم 
متنوعـة وموّثقة  تقييم  أدوات 
لرصـد ومتابعة سير األنشطة 

والفعاليات في المشروع. 

يســتخدم وبشــكل مســتمر 
أدوات تقييــم موّثقــة لرصــد 
األنشــطة  ســير  ومتابعــة 
والفعاليــات فــي المشــروع.

يســتـــخدم بعــض أدوات التقييــم 
ــطة  ــير األنش ــة س ــد ومتابع لرص

والفعاليــات فــي المشــروع .

المشـــروع  نتائـــج 
بأدلـــة. مدعمـــة 

يوجد أدلة وشواهد على جميع 
نتائج المشروع.

يوجــد أدلــة وشــواهد علــى 
معظــم نتائــج المشــروع.

يوجــد أدلــة وشــواهد علــى بعــض 
نتائــج المشــروع.

التوثيق

حصر الصعوبات.

ــي  ــات الت ــر الصعوبــ يحصــ
المشــروع  تنفيــذ  واجهــــت 
دائمــــاً وذكــــر الــحـلــــول 
المناســبة إلكترونيــاً، وورقيــاً. 

الصعوبات  بعض  يحصر 
التي واجهت تنفيذ المشروع 
وذكر الحلول لها إلكترونياً 

وورقياً.

يحصــر بعــض الصعوبــات التــي 
ــاً  ــذ المشــروع ورقي ــت تنفي واجه

ــول. ــر الحل دون ذك

ــق  ــف توثي انشــاء مل
للمشــروع.

مرفق )1(: محتويات 
المـشــــروع  مـلــف 

ُيضمــن توثيقــه لكافــة مراحــل 
ــف خــاص  ــي مل المشــروع ف
تأماتــه  ذكــر  يوجــز  كمــا 

ــه.  ــات طلبت وتأم

لبعــض  توثيقــه  ُيضمــن 
فــي  المشــروع  مراحــل 
ملــف خــاص، كمــا يوجــز 
ــأماته وتأمــات  ــر تــ ذكــ

طلبتــه.

ــل  ــض مراح ــه لبع ــن توثيق ُيضم
خــاص،  ملــف  فــي  المشــروع 
وال يذكــر تأماتــه، أو تأمــات 

طابــه.
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األصالة

األصالة  موطن  تحديد 
في المشروع.

ــة فــي المشــروع  موطــن األصال
ــة  محــدد. )المشــروع، أو التجرب

جديــدة(

فــي  األصالـــة  مـوطـــن 
المشــروع غيــر محــدد.
)المشــروع، أو التجربــة 
تطويــر لمشــروع قائــم(

يفتقــر المشــروع لموطــن 
اإلبــداع.

يحقق المشروع  فوائـد 
اجتماعيــة   ( متنوعــة 

ــة،... ( واقتصادي

ــة  ــد مختلف ــق المشــروع فوائ يحق
ــات  للمدرســة، كمــا ينمــي العاق
اإليجابيــة داخــل المدرســة بشــكل 

الفــت للنظــر.

فوائــد  المشــروع  يحقــق 
كمــا  للمدرســة،  مختلفــة 
ينمــي العاقــات االيجابيــة 
ولكــن  المدرســة  داخــل 

بشــكل محــدود.

اقتـصـــر أثـــر المشـــروع 
داخــل أســوار المدرســة.

التطوير 
المستمر 
للمشروع

استشــــراف لمســتقبل 
المشــروع.

لثقافــــة  المـشـــروع  يــؤســـس 
مســتمرة ودائمــة فــي المدرســة.

ــة  يؤســس المشــروع لثقاف
المدرســة  فــي  مســتمرة 
خــال العــام الدراســي.

ينتهــي أثــــر الـمـشـــروع 
فــي  تطبيقــه  بانـتـهـــاء 

المدرســة.

قابلية المشروع للتعميم 
بـحـيـث يــكون نموذجاً 

للتطوير التربوي.

للتعمــيــــم  قــــابـــل  المشــروع 
مــن خــال ماءمتــه  والتنفيــذ 
ــة  الفلســطينية بشــكل عــام،  للبيئ
ويتضمـــن الـــمشـــروع خطــة 
ــة  ــل إلمكاني ــة األج ــة طويل لرؤي

تعميمــه علــى المــدارس. 

المشــروع قابــل للتعميــم 
مـاءمتــــه   خــال  مـــن 
ــكل  ــطينية بش ــة الفلس للبيئ
عــام، ولكــن ال يتوافــر في 
المشــروع خطــة لرؤيــة 
طويلــة األجــل إلمكانيــة 
ــدارس. ــى الم ــه عل تعميم

المشروع غـيـــر قــابـــل 
للتعميم بسـبب خصوصية 
البيئـــة  داخـــل  التطبيـق 

المدرسـية.

أثــر تطبيــق المشــروع 
علــى الفئة المســتهدفة. 

ظهـر أثـر المشـروع إيجابـاً على 
الطلبـة )أكاديميــاً، وســـلوكيـــاً، 
وقيميــاً( ونَمـت لديهـم مهـارات 

التفكيـر العليـا.

المشـــروع   أثـــر  ظهـــر 
إيجابـــاً عــلــــى الطلبـــة 
وســـلوكياً(. )أكاديميـــاً، 

ظهـــر أثـــر المشـــروع 
الطلـبــة  على  إيجـابــــــاً 

)أكــاديمـيـــــاً(. 
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 اإلطار العام 
للمشروع 

فكرة المشروع

فكـــرة المشـــروع مبتكـــرة 
وتناســـب الســـياق الفلســـطيني 
وتراعـــي ظـــروف البيئـــة 
المدرســـية الفلســـطينية مـــن 
حـيــــث الـفكـــــر التـــــربوي 

واألســـاليب والتقنيـــات.

موجــودة  الــمـشـــروع  فكــرة 
مــن حيــث: الفكــر، واألســاليب 

والتقنيــات. 

ـــرة  ـــادة لفك ـــروع ُمع ـــرة المش فك
ـــابقة. ـــة س تربوي

أهداف المشروع 

محـددة، وواضحة، ومصاغة 
بطريــقــة مـبــاشرة، وتبـرز 
عناصر ومتغيرات المشروع 
وتــكـشــف عــن األســبــاب 
والمشـكــــات الـمــرتبطـــة 

بموضـوع المشـروع.

وواضـــحــــــة،  مــــحــــــددة، 
مباشـــرة  بطريقة  ومصـــــاغة 
وتبرز عنــــاصر ومتغــــيرات 
المشــــروع ولكن ال تكشف عن 
األســـباب والمشكات المرتبطة 

المشـــروع. بموضوع 

مـــحــددة وواضــحة ومصاغـة 
بطريقـة مباشـرة، ولكـن ال تبرز 
عناصر ومتغـيـــرات المشـروع 
تكــشــف عـن األســـبـــاب  وال 
والمشـكات المرتبطة بموضوع 

المشروع.

مبررات المشروع  
واقعيـــة، ومرتبطـــة بســـياق 

حياتـــي.
ـــة  ـــر مرتبط ـــن غي ـــة، ولك واقعي

ـــي ـــياق حيات بس
ترتبـــط  وال  واقعيـــة،  غــــير 

حياتـــي. بســـياق 

أنشطة المشروع 
ــداف  ــق أهـ ــة، وتحقـ متنوعـ

المشـــروع ونتاجاتـــه.

متنوعـــة، وتـحـقــــق أهـــداف 
تحقـــق  ال  ولكـــن  المشـــروع 

نتاجاتـــه.

تحـقــــق  ال  ولكـــن  متنوعـــة، 
أهـــداف المشـــروع، وال تحقـــق 

نتاجاتـــه.

مخرجات المشروع 
محددة، وواضحة، ومرتبطة 

بأهداف المشروع.
مـحــددة، وواضـحــة، وغــيــر 

مرتبطة بـأهــداف المشــروع.
ليســـت محـــددة، وغيـــر مرتبطـــة 

بأهـــداف المشـــروع.

المعايير 
الفلسطينية 
للمدرسة 

الفعالة

المجــال أو المجــاالت 
مــن المدرســة الفعالــة 
إليهــا  يســـتند  التــي 

المشــروع.

عـلــى  المـشــروع  يـســتند 
مجـال، أو أكثر مـن مجاالت 

الفعالـة.  المدرسـة 

ـــال  ـــى مج ـــروع عل ـــتند المش يس
مجـــاالت  مـــن  فقـــط  واحـــد 

المدرســـة الفعالـــة.  

ال يســـتند الــمـشــــروع علـــى 
المدرســـة  مجـــاالت  مـــن  أي 

الفعالـــة. 
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تنفيذ  المشروع  

اإللتزام بالخطة الزمنية.
الزمنيــة  بالخطــة  يلتــزم 
ــق أي  ــاً  يوِث ــة ودائم المكتوب
المطلوبــة. التعديــات  مــن 

يـلـتــــزم بالخــــطة الزمنيـــة 
المكتـوبــــة، ويوّثـــق أحيانـــاً 

ـــات. ـــض التـعـديـ بـعـ

ــاً  ــة أحيان ــة الزمني ــزم بالخط يلت
وال يوثــق التعديــات.

اإلجراءات والتعليمات 
والمهام. 

واضحة، ومحددة، ومفهومة 
ــي واضحة، ولكنها غير محددة.وقابلة للتطبيق. ــي فه ــر واضحــة، وبالتال غي

ــق. ــة للتطبي ــر قابل غي

استثمار المصادر 
المتوفرة في المدرسة 

والبيئة المحيطة.

اســتثمر المشــروع المصــادر 
المتـوفـــرة  داخــل المدرســـة 
وخارجـهـــا بشـكـــل الفــت 

ــر. للنظ

اســتثمر المشــروع المصادر 
ــة  المتوفـــرة داخــل المـدرسـ

وخارجهــا بشــكل محــدود.

المصـــادر  اســـتثمار  اقتصـــر 
المتوفـــرة  داخـــل المدرســـة.

التشاركية مع 
أصحاب المصلحة 

)معلم، مدير، 
مرشد،....( أثناء 

التطبيق

العمل التشاركي

)فكرة المشروع، 
تطوير األدوات والمواد 
الازمة للمشروع، حل 

المشكات(.

بشــكل  المـشـــروع  ُبــنـــي 
تشــاركي داخــل المدرســة، 
بــيـــن الطلـبــــة والـهـيـئـــة 
مــع   والتشــبيك  التدريســية، 

المحلــي. المجتـمـــع 

بشــكـــل  المشــروع  ُبنــي 
تشــاركي داخــل المدرســة، 
ــة  ــة، والـــهــيئـ ــن الطلـبــ بي
التدريســية، ولــم يتم التشــبيك 

مــع  المجتمــع المحلــي.

ُبنــي المشــروع داخل المدرســة، 
أي  يظهــر  ولــم  الطلبــة  بيــن 
نــوع مــن العمــل التعاونــي بيــن 
أعضــاء الهيئــة التدريســية، ولــم 
المجتمــع  مــع   التشــبيك  يتــم 

المحلــي.

نّمى المشروع بذور 
مجتمعات التعلم التي 
ُزرعت خال التدريب.

تبــادل  يــتـــم  مــا  دائمــــا 
الزمــاء  بيــن  المعلومــات 
ودعــم كل منـهـــم اآلخــــر 
التغذيــة  تقبــل  خــال  مــن 

لراجعــة. ا

أحيانــاً يتــم تبــادل المعلومات 
كل  ودعــم  الزمــاء،  بيــن 
خــال  مــن  اآلخــر  منهــم 

تقبــل التغذيــة الراجعــة.

نــادراً مــا يتــم تبــادل المعلومــات 
بيــن الزمــاء، ودعــم كل منهــم 
اآلخــر مــن خــال تقبــل التغذيــة 

الراجعــة.

المجال الثالث: التقييم 
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متابعة 
المشروع 
وتقييمه

توفر آلية وأدوات تقييم 
للمشروع.

يســتـخـــدم وبشــكـــل مســتمر 
ــة  ــم متنوعــة، وموّثق أدوات تقيي
لرصــد ومتابعــة ســير األنشــطة 

ــروع.  ــي المش ــات ف والفعالي

يســتخدم وبشــكل مســتمر أدوات 
ومتابعــة  لرصــد  موّثقــة  تقييــم 
ــي  ــات ف ــطة، والفعالي ــير األنش س

المشــروع.

أدوات  بــعـــض  يســـتـخـــدم 
التقييــم؛ لرصــد ومتابعــة ســير 
ــة، والفـعاليـــات فــي  األنشــطـ

المشــروع.

نتائج المشروع مدعمة 
بأدلة.

علــى  وشــواهد  أدلــة،  يوجــد 
المشــروع. نتائــج  جميــع 

يوجــد أدلــة، وشــواهد علــى معظم 
نتائج المشــروع.

يوجــد أدلــة، وشــواهد علــى 
بعــض نتائــج المشــروع.

التوثيق

حصر الصعوبات.

يحصــر الصــعــوبـــات التـــي 
المـشـــروع  تنـفـيـــذ  واجهــت 
دائمــاً، ويذكــر الحلول المناســبة 

وورقيــاً.  إلكترونيــاً 

يحصــر بعــض الصعوبــات التــي 
واجهــت تنفيــذ المشــروع، ويذكــر 
الحلــول لهــا إلكترونيــاً، وورقيــاً.

الصعوبــات  بعــض  يحصــر 
التــي واجهــت تنفيــذ المشــروع 

ــول. ــر الحل ــاً دون ذك ورقي

انشاء ملف توثيق 
للمشروع.

مرفق )1(: محتويات 
ملف المشروع. 

لـمـراحــــل  توثيقـــه  ُيضمـــن 
المشـــروع كافـــة فـــي ملـــف 
خـــاص كمـــــا يوجـــز ذكـــر 
ــه.  ــات طلبتـ ــه وتأمـ تـــأماتــ

ُيضمــن توثيقــه لبعــض مراحــل 
المشــروع فــي ملــف خــاص، كمــا 
ــات  ــه، وتأم ــر تأمات ــز ذك يوج

. طلبـتــه

مراحل  لبعض  توثيقه  ُيضمن 
المشــروع في مــلـف خاص، 
وال يــذكر تأماته، أو تأمات 

طلبته.
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المجال الرابع: األصالة والتطوير المستمر للمشروع 

 المؤشرات المعايير 
مستويات المؤشرات 

321

األصالة

تحديد موطن األصالة 
في المشروع

فـــي  األصــالـــة  مــوطــــن 
المشــروع محـــدد. )المشروع 

ــديدة( ــة جـ أو التـجـــربـ

فــي  األصالـــة  موطــن 
ــدد. ــر مح ــروع غي المش
ــة  )المشــروع، أو التجرب
تطويــر لمشــروع قائــم(

لموطــن  المشــروع  يفـتـقـــر 
اإلبــداع.

يحقق المشروع  فوائد 
متنوعة ) اجتماعية 

واقتصادية،... (

المـشـــروع فوائــد  يـحـقـــق 
كـمــــا  للمدرســة،  مختلفــــة 
ينمــي العـاقـــات اإليجابيــة 
داخــل المدرســة بشــكل الفــت 

للنظــر.

ــد  ــروع فوائ ــق المش يحق
ــة،  ــة للـمـدرســ مخـتـلـفـ
ــات  ــي العاقـ ــا ينم كــمـ
داخـــل  اإليـجـــابـــيــــة 
المدرســة، ولكــن بشــكل 

محــدود.

اقتصــر أثــر المشــروع داخــل 
أســوار المدرســة.

التطوير 
المستمر 
للمشروع

استشراف لمستقبل 
المشروع

يؤســـس المشـــروع لثقافـــة 
مســتــــمرة ودائـمـــــة فـــي 

المدرســـة.

يؤســس المشــروع لثقافــة 
مســتمرة فــي المدرســة 
ــام الدراســي. خــال الع

ينتهــي أثــر المشــروع بانتهــاء 
تطبيقــه فــي المدرســة.

قابلية المشروع للتعميم 
بحيث يكون نموذجاً 

للتطوير التربوي

للتعميــم  قـابــــل  المشــروع 
والتنفيــذ مــن خــال ماءمتــه 
بشــكل  الفلســطينية  للبيئــة  
المشــروع  ويتضمــن  عــام، 
ــة األجــل  ــة طويل خطــة لرؤي
علــى  تعميمـــه  إلمكـانـيـــة 

المــدارس. 

ــم  ــل للتعمي المشــروع قاب
ماءمتــه   خــال  مــن 
للبيئــة الفلســطينية بشــكل 
عــام، ولكــن ال يتوافــر 
خطــة  المشــروع  فــي 
األجــل  طويلــة  لرؤيــة 
إلمكانيــة تعميمــه علــى 

المــدارس.

المشــروع غيــر قابــل للتعميــم 
بســبب خصوصيــة التطبيــق 

ــة المدرســية. داخــل البيئ

أثر تطبيق المشروع 
على الفئة المستهدفة 

ظهـــــر أثـــــر المشروع إيجاباً 
)أكاديميـــاً،  الطلبـــة  علـــى 
ــى  ــاً( وعلـ ــلوكياً، وقيميـ وسـ
شـــخصياتهم ونَمـــت لديهـــم 

ــا. ــر العليـ ــارات التفكيـ مهـ

ظهر أثر المشروع  إيجاباً 
)أكاديمياً،  الطلبـــة  على 
وعلى  وقيمياً(  وسلوكياً، 

شخصياتهم فقط.

ـــاً  ـــروع إيجاب ـــر المش ـــر أث ظه
عـلـــــى الطلبـــة )أكاديميـــاً، 

ــط.  ــاً( فقـ ــلوكياً، وقيميـ وسـ
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