
  أ. مريم يعقوب الخاجة  المساعدة:المديرة                  إعداد: فاطمة محمد حيدر
 أ. دينا محمد الصادق المديرة: 

  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  استمارة توثيق "قصص النجاح"                                            
  ٢٠١٨فبراير

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  التعليم والتعلم  مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

معايير مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  جيد

  مؤتمر تربوي بعنوان االمتحانات الوطنية وثقافة التغيير  موضوع القصة الناجحة

  قسم اللغة العربية  المنفذون

  رفع مستوى اإلنجاز في االمتحانات الوطنية   الهدف العام

  األهداف الفرعية

 مملكة البحري تحقيق رؤية المدرسة نحو التميز والريادة واالبداع ورؤية - 
 االمتحانات الوطنية تدريب الطلبة على - 
 االرتقاء بمستوى أداء الطالبات في المهارات األساسية - 
  تحقيق نتائج متقدمة في نتائج االمتحانات الوطنية  - 

  الوصف العام
مؤتمر تربوي لطلبة المستوى الثالث، اشتمل على ورشة تدريبية احتوت على امتحان 

تجريبي في مادة اللغة العربة واللغة اإلنجليزية وحل المشكالت، أتبعها تغذية راجعة من 
  مختصين. ومن ثم عرض النعكاس االمتحانات الوطنية على الطالب والمعلم. 

  جيد في االمتحانات الوطنية وتحقيق نتائج متقدمة.طالبات قادرات على أداء   المخرجات

 اكساب الطلبة المهارات األساسية في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية وحل المشكالت. -   الدروس المستفادة
  خلق التواصل اإليجابي بين الطالبات والفرق الخاصة باالمتحانات الوطنية - 

  العوامل الداعمة للنجاح
خارج المدرسة ممن يعملون في تصحيح االمتحانات الوطنية وجود اختصاصين من 

لتقديم التغذية الراجعة وبيان مواطن القوة واألخرى التي بحاجة الى دعم في عمل 
  الطلبة

 

 

  

  

  

  



  أ. مريم يعقوب الخاجة  المساعدة:المديرة                  إعداد: فاطمة محمد حيدر
 أ. دينا محمد الصادق المديرة: 

  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨-٢٠١٧أكتوبر 

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  التطور الشخصي)(التعليم والتعلم   مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

جودة التعليم معايير مجاالت هيئة 
  والتدريب

  جيد

  ٢البحرين تتحاور مع العالم   موضوع القصة الناجحة

  قسم االجتماعيات  المنفذون

  تعزيز المواطنة واالنتماء لمملكة البحرين.  الهدف العام

  األهداف الفرعية

للتحاور مع  تعزيز االرتباط مع الدول العربية الشقيقة بالتواصل عبر برنامج سكايب  - 
مدرسة الحصن المهنية للبنات في المملكة األردنية الهاشمية بعنوان مملكة البحرين 

 والمملكة األردنية الهاشمية تاريخ حضارة. 
مشاركة المدارس الثانوية عبر مسابقة وطنية تطرح فيها أسئلة عامة عن مقرر وطن  - 

١٠١ 

  الوصف العام

العربية الشقيقة وتبادل الخبرات والمعلومات مشروع ريادي هدفه التواصل مع الدول  - 
حول البلدين وإيصال رسالة مملكة البحرين الى العالم عن التسامح والسالم 

 والتعايش.
 بين مدارس الثانوية والمشاركة لتعزيز المواطنة. ١٠١تفعيل مسابقة لمقرر وطن  - 
  ومملكة البحرين.معرض البحرين تتحاور مع العالم بأركان تعزز الربط مع دول العالم  - 

  المخرجات

إثراء معلومات الطالبات والمجتمع المدرسي بمعلومات عن مملكة البحرين الحبيبة  - 
وتاريخ حضارة البحرين والتطور السياسي وفق مشروع اإلصالحي لجاللة الملك 

 ومعلومات عن المملكة األردنية الهاشمية.
  تبادل الخبرات مع المدارس الثانوية. - 

  فادةالدروس المست
 الربط مع الدول العربية الشقيقة. - 
 تعميق االرتباط واالنتماء الى الدول الصديقة ومملكة البحرين. - 
  تعزيز المواطنة واالنتماء. - 

  العوامل الداعمة للنجاح
وجود دعم خارجي وتعاون من قبل االختصاصي السابق في إدارة اإلشراف التربوي  - 

 لتسهيل عملية التواصل.
  (معلمات القسم) والتوأمة مع اللجان األخرى في المدرسة.تعاون فريق العمل  - 

  

 

  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  

 " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨-٢٠١٧أكتوبر 

  

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  التنمية والتطور الشخصي  والتدريبمجاالت هيئة جودة التعليم 

معايير مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  جيد



  أ. مريم يعقوب الخاجة  المساعدة:المديرة                  إعداد: فاطمة محمد حيدر
 أ. دينا محمد الصادق المديرة: 

تنظيم وتنفيذ ملتقى ثقافي حواري، يشتمل على عدد من الفعاليات المتنوعة المتميزة،   موضوع القصة الناجحة
  تحت رعاية سعادة وزير التربية والتعليم، تحضره وتشارك فيه المدارس الثانوية.

  .قسم اللغة العربية بالمدرسة  المنفذون

االرتقاء بفكر الطالب البحريني، والتنمية الشخصية، والتشجيع على الحوار الفاعل،   الهدف العام
  وتحقيق المشاركة المجتمعية.

  األهداف الفرعية

 .تشجيع المواهب الطالبية - 
  ورؤية البحرين االقتصادية طلبة بالمشاريع التطويرية لوزارة التربية والتعليم، ربط ال - 

٢٠٣٠. 
 االرتقاء بأسلوب الطالبات في فن الحوار واحترام الفكر اآلخر. - 
 التواصل مع المجتمع المحلي والشراكة المجتمعية. - 
 التنمية الشخصية للطالبات. - 
  تنمية الكفايات األساسية للغة العربية. - 

من العناوين والفعاليات (حلقة حوارية، الفعالية عبارة عن ملتقى ثقافي يحوي عددا   الوصف العام
  مؤتمر خاص بالمعلمين) تشارك فيه معظم المدارس الثانوية

  المخرجات
 االرتقاء بالكفايات األساسية للطالبات في مادة اللغة العربية - 
 خلق طالب قيادي مبدع منفتح على الفكر اآلخر ويحترمه. - 
  تنمية شخصية قيادية واثقة بنفسها. - 

  المستفادةالدروس 
 تسجيع المواهب الطالبية المبدعة دعماً لرؤية المدرسة في التميز واالبداع والريادة. - 
 التنمية الشخصية للطالبات. - 
  ربط الطلبة بالحياة والواقع بالمجتمع. - 

 التوأمة بين جميع أقسام المدرسة والمدارس الثانوية. -   العوامل الداعمة للنجاح
  الحوارات و االرتقاء بها.ة للمشاركة في بدافعية الطل - 

  

  
  مملكة البحرين 

  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨-٢٠١٧اكتوبر

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  والتعلمالتنمية الشخصية / التعليم   مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

معايير مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  جيد

  موضوع القصة الناجحة
من حديقة مدرسة االستقالل  ثقافي في المساحة الخضراء مشروع مقهى فارس، مقهى

الثانوية، تمارس فيه الطالبات شتى أنواع األنشطة في اليوم الدراسي (الفسحتين)تفعله 
  جميع أقسام المدرسة.

  جميع أقسام المدرسة بإشراف قسم اللغة الغربية.  المنفذون

التنمية الشخصية للطالبات في بيئة صحية من خالل مزاولة مختلف األنشطة، مما يدعم   الهدف العام
  الطالبات الموهوبات خاصة ويدعم التعليم والتعلم.

  األهداف الفرعية

 تشجيع المواهب الطالبية. - 
لوزارة التربية والتعليم، ورؤية البحرين االقتصادية ربط الطالبة بالمشاريع التطويرية  - 

 ، (مشروع اليونسكو).٢٠٣٠
 االرتقاء بأسلوب الطالبات في فن الحوار واحترام الفكر اآلخر. - 
 التواصل اإليجابي بين جميع الطالبات واألقسام. - 
 التنمية الشخصية للطالبات. - 
  تنمية الكفايات األساسية للغة العربية واللغة اإلنجليزية والفرنسية.  - 

االستفادة من المساحات الخضراء بالمدرسة في تكوين مقهى ثقافي يرتبط اسمه بصوت   الوصف العام
  من أصوات المبدعين البحرينيين، ليرتبط الطالبات بثقافته األصيلة.



  أ. مريم يعقوب الخاجة  المساعدة:المديرة                  إعداد: فاطمة محمد حيدر
 أ. دينا محمد الصادق المديرة: 

  المخرجات

 للطالبات في المواد الدراسية.االرتقاء بالكفايات األساسية  - 
 خلق طالب قيادي مبدع منفتح على الفكر اآلخر ويحترمه. - 
 تنمية شخصية قيادية واثقة بنفسها. - 
  تنمية المواهب الطالبية المختلفة. - 

  الدروس المستفادة

 تشجيع المواهب الطالبية المبدعة دعماً لرؤية المدرسة في التميز واإلبداع والريادة. - 
 الشخصية للطالبات.التنمية  - 
ربط الطلبة بالحياة والواقع وبالمجتمع والمشاريع المدرسية والوزارية (مشروع  - 

  اليونسكو) 

 التعاون بين جميع أقسام المدرسة. -   العوامل الداعمة للنجاح
  حب ودافعية الطالبات للمشاركة الفاعلة. - 

  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨-٢٠١٧نوفمبر 

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  التعليم والتعلم (التطور الشخصي).

معايير مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  جيد

نتحاور (سلسلة ندوات ومناظرات خاصة بحصص مصادر التعلم نابعة من مشروع القسم   الناجحةموضوع القصة 
  لنرتقي).

  قسم اللغة العربية: األستاذة فاطمة عبدهللا منصور  المنفذون

  االرتقاء بمهارات الطالبات األساسية (القراءة، الحوار، النقاش)  الهدف العام

  األهداف الفرعية

 الطالبية.تشجيع المواهب  - 
 تدريب الطالبات على أسلوب اإللقاء والتحدث. - 
 االرتقاء بأسلوب الطالبات في فن (فن الحوار). - 
 تمكين الطالبات من فن الحجاج والمناظرة. - 
 تشجيع الطالبات على المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي. - 
  االستماع، القراءة، الكتابة).التحدث، (تمكين الطالبات من الكفايات األساسية للغة العربية  - 

  الوصف العام
توزيع األدوار على الطالبات لعرض ندوات طالبية تختص بموضوعات مختلفة تخص  - 

الطالبات وتشجعهم على المناقشة والحوار وتبادل اآلراء مع إشراك مدارس إعدادية 
  وثانوية كنوع من الشراكة المجتمعية من اجل دعم موضوع الحوار.

  المخرجات

 االرتقاء بالكفايات األساسية للطالبات. - 
 خلق طالب قادر على الحوار والمناقشة. - 
 تنمية روح القدرة على العرض والجرأة والثقة بالنفس. - 
 إكساب الطالب خبرة في الموضوعات التربوية الخاصة بالمدرسة واألسرة. - 
  القدرة على اإلقناع واحترام الرأي والرأي اآلخر. - 

  الدروس المستفادة

 تعديل سلوك الطالبات داخل األسرة والمدرسة. - 
 القدرة على حل المشاكل اليومية للطالبات الرتباط الموضوعات بأمور تخصهم. - 
 تنمية روح القيادة والتعاون والحماس لدى الطالبات. - 
  القدرة على المناقشة والحوار. - 

  العوامل الداعمة للنجاح
 مشاركة المدارس األخرى في المشروع. - 
 قسم المصادر واإلدارة من اجل إنجاح حصص المصادر بالصورة المثلى.تعاون  - 
  تفاعل الطالبات مع الفكرة أدى الى نجاحها وتحقيق أهدافها.- 

  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨-٢٠١٧ديسمبر 



  أ. مريم يعقوب الخاجة  المساعدة:المديرة                  إعداد: فاطمة محمد حيدر
 أ. دينا محمد الصادق المديرة: 

  االستقالل الثانوية للبنات  المدرسةاسم 

  التطور الشخصي للطلبة  مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

معايير مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  جيد

  ٢االستقالل للتراث  نمهرجا  موضوع القصة الناجحة

  عائشة العوضي فجر الزياني    أ. سعاد الشيخ   أ. لجنة الثقافة الشعبية    أ.  المنفذون

  تعزيز قيمة االنتماء والوالء في المجتمع المدرسي  الهدف العام

  األهداف الفرعية
 تنمية االرتباط بالتراث الشعبي والعادات والتقاليد الموروثة. - 1
 زيادة مشاركة الطالبات في فعاليات المواطنة والتفاعل فيها. - 2
  سلوى بخيت.تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي دار يوكو والفنانة  - 3

  الوصف العام
مهرجان للتراث يتم فيه أداء الفلكلور الشعبي فن المراداة مع عضوات دار يوكو وبيع 

  المأكوالت الشعبية وعرض لألكالت الشعبية البحرينية التقليدية.
  باإلضافة الى فقرة سوالف أم هالل واستعراض دور المرأة البحرينية قديما

  المخرجات
 بحماس تفاعلهم في الفعاليةمشاركة الطالبات  - 
 تنمية شخصية الطالبة لتكون مثال للمرأة البحرينية المعطاء. - 
  تعزيز الحس الوطني واالرتباط بالعادات والتقاليد البحرينية. - 

  الدروس المستفادة
التعرف على نبذة عن تاريخ المرأة البحرينية قديما وتطورها وتقلدها المناصب  - 1

 ودورها في التعلم.
  معلومات عن مملكة البحرين قديما.اكتساب  - 2

  العوامل الداعمة للنجاح
 دعم وتعاون معلمات لجنة الثقافة الشعبية إلنجاح الفعالية. - 1
 توأمة اللجنة مع اللجان األخرى لعملية اإلعداد والتنظيم. - 2
  تعاون المجتمع المحلي بالمشاركة وإثراء الفعالية. - 3

 

 

 

 

 

  مملكة البحرين 
  والتعليموزارة التربية 

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨-٢٠١٧ديسمبر 

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  تحسين التطور الشخصي لطالبات المدرسة  مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

معايير مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  جيد

  إكساب الطالبات مهارات التطريز والكروشيه من خالل مشروع (مهاراتي اإلبداعية).  موضوع القصة الناجحة

  عزية إبراهيم أ.  المنفذون



  أ. مريم يعقوب الخاجة  المساعدة:المديرة                  إعداد: فاطمة محمد حيدر
 أ. دينا محمد الصادق المديرة: 

  تطوير مهارات الطالبات اليدوية.  الهدف العام

  األهداف الفرعية
 إكساب الطالبات مهارة التطريز اليدوي - 
 الطالبات.تعزيز روح اإلبداع واالبتكار لدى  - 
   تفعيل المهارات التراثية وإعادة إحيائها. - 

  تدريب الطالبات على مهارة الكروشيه والتطريز اليدوي في حصص اإلبداع.  الوصف العام

إتقان الطالبات للمهارات السابقة وإعداد كل طالبة مشروع مستقل بها تنفذ فيه المهارات   المخرجات
  المتقنة

 المهارات السابقة بالمهارات التراثية.ربط  -   الدروس المستفادة
  رفع قدرة الطالبات المتميزة في المهارات اليدوية. - 

وجود طالبات يمتلكون المهارات واستخدامهن كمعلمات صغيرات لمساعدة الطالبات في اتقان   العوامل الداعمة للنجاح
  المهارة اليدوية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  استمارة توثيق "قصص النجاح"                                            
  ٢٠١٨فبراير

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  التعليم والتعلم  مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

معايير مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  جيد

  بعنوان االمتحانات الوطنية وثقافة التغييرمؤتمر تربوي   موضوع القصة الناجحة

  قسم اللغة العربية  المنفذون

  رفع مستوى اإلنجاز في االمتحانات الوطنية   الهدف العام

  األهداف الفرعية

 مملكة البحري تحقيق رؤية المدرسة نحو التميز والريادة واالبداع ورؤية - 
 تدريب الطلبة على االمتحانات الوطنية - 
 بمستوى أداء الطالبات في المهارات األساسيةاالرتقاء  - 
  تحقيق نتائج متقدمة في نتائج االمتحانات الوطنية  - 



  أ. مريم يعقوب الخاجة  المساعدة:المديرة                  إعداد: فاطمة محمد حيدر
 أ. دينا محمد الصادق المديرة: 

  الوصف العام
حان مؤتمر تربوي لطلبة المستوى الثالث، اشتمل على ورشة تدريبية احتوت على امت

من ية راجعة تجريبي في مادة اللغة العربة واللغة اإلنجليزية وحل المشكالت، أتبعها تغذ
  مختصين. ومن ثم عرض النعكاس االمتحانات الوطنية على الطالب والمعلم. 

  طالبات قادرات على أداء جيد في االمتحانات الوطنية وتحقيق نتائج متقدمة.  المخرجات

 اكساب الطلبة المهارات األساسية في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية وحل المشكالت. -   الدروس المستفادة
  التواصل اإليجابي بين الطالبات والفرق الخاصة باالمتحانات الوطنيةخلق  - 

  العوامل الداعمة للنجاح
وجود اختصاصين من خارج المدرسة ممن يعملون في تصحيح االمتحانات الوطنية 

لتقديم التغذية الراجعة وبيان مواطن القوة واألخرى التي بحاجة الى دعم في عمل 
  الطلبة

 

 

  

  

  

  



  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨مارس 

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  التطور الشخصي –التعليم والتعلم   مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

التعليم معايير مجاالت هيئة جودة 
  والتدريب

  جيد

 الفوز بالمركز الثاني في البورصة  موضوع القصة الناجحة

  طالبات مركز إبداع البورصة –هدى بومطيع  أ.  المنفذون

  استثمار في سوق البورصة األمريكي والبحريني وعمل عرض لفترات التداول   الهدف العام

  األهداف الفرعية
 القطاع المصرفيتوسيع آفاق المعارف والمهارات في  - 
 توجيه الطلبة نحو التمهن في مجاالت اإلنتاج المصرفي والمالي - 
 إعداد قائدات مؤهالت ومحترفات من الطالبات في القطاع المصرفي - 

مسابقة على مستوى مدارس البحرين تقوم على تدريب الطالبات على مفاهيم القطاعات   الوصف العام
  في بورصة البحرين وأمريكاالمصرفية والمالية، بيع وشراء األسهم 

 الفوز بالمركز الثاني على مستوى مدارس المملكة  المخرجات

التوعية بأهمية االدخار واالستثمار المحلي كرافد أساسي إلنعاش االقتصاد القومي   الدروس المستفادة
  المحلي، و دفع عجلة التنمية االقتصادية 

  العوامل الداعمة للنجاح

 البحرين بتوفير المنسق المالي لتعزيز أداء الطلبةالدعم من قبل بورصة  - 
 الدعم من إدارة المدرسة في تحفيز الطالبات والمنسق المدرسي - 
الدعم من قبل المنسق المدرسي للطالبات من خالل االجتماع األسبوعي في حصص  - 

  البدع
 
  
  
 



  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨-٢٠١٧أكتوبر 

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  التعليم والتعليم/ التطور الشخصي  مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

جودة التعليم معايير مجاالت هيئة 
  والتدريب

  جيد

  تفعيل مشروع (صندوق النظافة)التابعة للجنة التربية الصحية في المدرسة.  موضوع القصة الناجحة

  أ.عبير تهامي   المنفذون

  رفع نسبة تعزيز القيم في الحياة المدرسية.  الهدف العام

  األهداف الفرعية
 نشر الثقافة الصحية بالمدرسة. - 
 لدى الطالبات.غرس قيمة النظافة  - 
  تعزيز قيمة تحمل المسؤولية لدى الطالبات. - 

تفعيل مشروع صندوق النظافة من خالل إعداد صندوق يحتوي على مستلزمات النظافة  -   الوصف العام
  وتوزيع الصناديق على صفوف المدرسة والمتابعة المدرسية له.

  ممتلكات المدرسة.نشر الوعي بقيمة النظافة لدى الطالبات والحفاظ على  -   المخرجات

إحساس الطالبات بالمسؤولية تجاه النظافة الشخصية ونظافة المدرسة باعتبارها جزء  -   الدروس المستفادة
  من حياتها العملية.

 التعاون الجيد من قبل الطالبات للحفاظ على صندوق النظافة. -   العوامل الداعمة للنجاح
  دور الطالبات العضوات في لجنة التربية الصحية. - 

 

 



  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨فبراير ومارس 

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  والمساندةالدعم -االنجاز–التعليم والتعلم -التطور الشخصي  مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

معايير مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  جيد

  فريج االستقالل   موضوع القصة الناجحة

  موزة الدوسري) وقسم االجتماعيات (أ .فجر الزياني) قسم الفن (أ.  المنفذون

  تعزيز االرتباط بالتراث البحريني االصيل والعادات والتقاليد في المجتمع البحريني   الهدف العام

  األهداف الفرعية

 زيادة المشاركة في األنشطة التي تعزز المواطنة - 1
 تعزيز قيمة المواطنة وحب الوطن - 2
 عطاء هوية تراثية للمدرسةإ - 3
 تطوير مهارات الطالبات - 4

  الوصف العام

اشراك طالبات موهوبات وفريق تجميل البيئة المدرسية المكون من طالبات متفاعالت 
بصمة الطالبات المحبين لألبداع والتعاون بينهم بإعطاء محبين للعمل وذلك بموضوع 

هوية تراثية للمدرسة من خالل صباغة ورسم ابواب مدخل المدرسة بشكل مبتكر 
كاألبواب القديمة في الفرجان وتصميم زاوية مبتكره فيها لوحات تراثية وخلفية فن 

كان يحتوي على تشكيلي حديث مكونة جدارية غاية في الروعة, وهناك ايضا زاوية د
منتجات بحرينية تراثية قديمة ورسم منزل من طين وخضار االستقالل يعرض فيه انتاج 
خضروات طالبات الزراعة كما تم العمل على رسم مناظر بحرية (سيف البحرين) تعليق 

لوحات تراثية تقليدية تتحدث عن الحرف وااللعاب الشعبية من انتاج طالبات الفنون 
  موزه الدوسري. بإشراف األستاذة

زيادة ثقة -االبداع واالبتكار –صقل مواهب الطالبات  –زيادة ثقة الطالبات في أنفسهم   المخرجات
 الطالبات في أنفسهم بإنتاجهم عمل مميز.

  الدروس المستفادة

 تشجيع الطالبات على العمل وتنمية االبداع واالبتكار 
  االجتماعيات الثقافة الشعبية في فعالية تفعيل التوأمة بين قسم الفن االبتكار مع قسم

 الفريج
 دعم الطالبات والمساندة 
 اشغال وقت الفراغ بأمور تستفيد فيها الطالبات بالتفكير االبداعي  

  العوامل الداعمة للنجاح

تشجيع مديرة المدرسة والمديرات المساعدات المستمر وثقتهم بالطالبات والمعلمات  -
  على االبداع واالبتكار.

  تعاون معلمات القسم في سبيل إتمام الفعاليات بشكل مميز. -
  تفاعل الطالبات والتعاون. -
  تعلم الطالبات على التأمل والتفكير لتطوير مهاراتهم. -
قدرة الطالبات على العمل والتفكير االبداعي المميز كونت فريق مميز من طالبات  -

محبين للعمل بقيادة معلمة تقوم موهوبات وطالبات فريق تجميل البيئة المدرسية ال
  بتشجيعهم وذلك في سبيل تطوير مهارات الطالبات المتميزات.

  
 



  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  استمارة توثيق "قصص النجاح"                                            
  ٢٠١٧مايو 

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  التنمية الشخصية  مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

معايير مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  جيد

الحصول على المراكز المتقدمة في مسابقات حفظ القرآن الكريم على مستوى وزارة   موضوع القصة الناجحة
  التربية والتعليم والمحلي.

  طالبات المدرسة.  المنفذون

  غرس حفظ القرآن الكريم والمداومة على تالوته.  الهدف العام

  األهداف الفرعية
 تسجيع الطالبات على حفظ القرآن الكريم. - 1
 تعزيز النمو الشخصي لدى الطالبات. - 2
  تعزيز روح المواطنة واالنتماء للوطن من خالل رفع اسم المملكة. - 3

  الوصف العام

المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وعلى مستوى الدولة ووزارة التربية 
  والتعليم:

 مسابقة البحرين الكبرى. - 1
 قناديل من نور التابع لمركز رعاية الموهوبين. - 2
 مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية. - 3

  في مسابقات حفظ القرآن الكريم على مستوى المحلي:المشاركة 
  مسابقة الواحات التابعة لجمعية اإلصالح (مسابقة الشيخ عبد العزيز) - 1

  المخرجات

  حصول المدرسة على المراكز المتقدمة:
 المركز الثاني).(مسابقة البحرين الكبرى  - 
 الثالث). –قناديل من نور التابع لمركز رعاية الموهوبين (المركز األول  - 
 مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية - 

مزمار -المركز األول في الحديث-المركز األول في التفسير –(المركز األول في الحفظ 
 داود)

  المركز األول.مسابقة الواحات التابعة لجمعية اإلصالح (مسابقة الشيخ عبد العزيز)  - 

  الدروس المستفادة
 زيادة الوعي لدى الطالبات بأهمية حفظ القرآن الكريم وتالوته. - 1
 تشجيع الطالبات على تمثيل المملكة والمدرسة في كثير من المجاالت والمحافل. - 2
  زيادة الدافعية لدى الطالبات في الريادة والتميز. - 3

  العوامل الداعمة للنجاح
حماس الطالبات ورغبتهن في الحصول على المراكز األولى من مداومتهن على  - 1

 المذاكرة والحفظ والمتابعة.
  تفاعل الطالبات على المشاركة في المسابقات بشكل ايجابي. - 2

 



  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "
  ٢٠١٨ابريل 

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  التطور الشخصي –التعليم والتعلم   مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

معايير مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

 جيد

 معرض إبداعاتي أصيل   موضوع القصة الناجحة

  فريق أصيل والمعلمة المسؤولة عن الفريق باإلضافة الى مراكز البدع في المدرسة   المنفذون

  تعزيز أخالقيات العمل   الهدف العام

 نشر أخالقيات أصيل في المدرسة وخارجها -  األهداف الفرعية
 تعزيز الثقة بالنفس -

إبداعاتي أصيل، حيث كانت المسابقة تدور حول كيف شاركت مراكز ابداع في معرض   الوصف العام
  أعزز أخالقية من أخالقيات أصيل عبر مراكز البدع

أعطى كل مركز بدع وطبق فكرة عن كيفية تطبيق أخالقيات أصيل مثل مسرح الدمى   المخرجات
 وورش عمل ولوحات فنية

  أخالقيات أصيل السبع   الدروس المستفادة

  دعم ومساندة معلمة مركز أصيل لطالبات أصيل ومراكز البدع -  العوامل الداعمة للنجاح

 
 
 



  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨-٢٠١٧اكتوبر

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  التنمية الشخصية / التعليم والتعلم  مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

جودة التعليم معايير مجاالت هيئة 
  والتدريب

  جيد

  موضوع القصة الناجحة
من حديقة مدرسة االستقالل  ثقافي في المساحة الخضراء مشروع مقهى فارس، مقهى

الثانوية، تمارس فيه الطالبات شتى أنواع األنشطة في اليوم الدراسي (الفسحتين)تفعله 
  جميع أقسام المدرسة.

  قسم اللغة الغربية.جميع أقسام المدرسة بإشراف   المنفذون

التنمية الشخصية للطالبات في بيئة صحية من خالل مزاولة مختلف األنشطة، مما يدعم   الهدف العام
  الطالبات الموهوبات خاصة ويدعم التعليم والتعلم.

  األهداف الفرعية

 تشجيع المواهب الطالبية. - 
ؤية البحرين االقتصادية ربط الطالبة بالمشاريع التطويرية لوزارة التربية والتعليم، ور - 

 ، (مشروع اليونسكو).٢٠٣٠
 االرتقاء بأسلوب الطالبات في فن الحوار واحترام الفكر اآلخر. - 
 التواصل اإليجابي بين جميع الطالبات واألقسام. - 
 التنمية الشخصية للطالبات. - 
  تنمية الكفايات األساسية للغة العربية واللغة اإلنجليزية والفرنسية.  - 

االستفادة من المساحات الخضراء بالمدرسة في تكوين مقهى ثقافي يرتبط اسمه بصوت   الوصف العام
  من أصوات المبدعين البحرينيين، ليرتبط الطالبات بثقافته األصيلة.

  المخرجات

 االرتقاء بالكفايات األساسية للطالبات في المواد الدراسية. - 
 خلق طالب قيادي مبدع منفتح على الفكر اآلخر ويحترمه. - 
 تنمية شخصية قيادية واثقة بنفسها. - 
  تنمية المواهب الطالبية المختلفة. - 

  الدروس المستفادة

 تشجيع المواهب الطالبية المبدعة دعماً لرؤية المدرسة في التميز واإلبداع والريادة. - 
 التنمية الشخصية للطالبات. - 
(مشروع  ربط الطلبة بالحياة والواقع وبالمجتمع والمشاريع المدرسية والوزارية - 

  اليونسكو) 

 التعاون بين جميع أقسام المدرسة. -   العوامل الداعمة للنجاح
  حب ودافعية الطالبات للمشاركة الفاعلة. - 

 



  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  

 " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨-٢٠١٧أكتوبر 

  

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  التنمية والتطور الشخصي  مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

التعليم معايير مجاالت هيئة جودة 
  والتدريب

  جيد

تنظيم وتنفيذ ملتقى ثقافي حواري، يشتمل على عدد من الفعاليات المتنوعة المتميزة،   موضوع القصة الناجحة
  تحت رعاية سعادة وزير التربية والتعليم، تحضره وتشارك فيه المدارس الثانوية.

  .قسم اللغة العربية بالمدرسة  المنفذون

بفكر الطالب البحريني، والتنمية الشخصية، والتشجيع على الحوار الفاعل، االرتقاء   الهدف العام
  وتحقيق المشاركة المجتمعية.

  األهداف الفرعية

 .تشجيع المواهب الطالبية - 
ورؤية البحرين االقتصادية   طلبة بالمشاريع التطويرية لوزارة التربية والتعليم، ربط ال - 

٢٠٣٠. 
 الحوار واحترام الفكر اآلخر.االرتقاء بأسلوب الطالبات في فن  - 
 التواصل مع المجتمع المحلي والشراكة المجتمعية. - 
 التنمية الشخصية للطالبات. - 
  تنمية الكفايات األساسية للغة العربية. - 

الفعالية عبارة عن ملتقى ثقافي يحوي عددا من العناوين والفعاليات (حلقة حوارية،   الوصف العام
  فيه معظم المدارس الثانويةمؤتمر خاص بالمعلمين) تشارك 

  المخرجات
 االرتقاء بالكفايات األساسية للطالبات في مادة اللغة العربية - 
 خلق طالب قيادي مبدع منفتح على الفكر اآلخر ويحترمه. - 
  تنمية شخصية قيادية واثقة بنفسها. - 

  الدروس المستفادة
 التميز واالبداع والريادة.تسجيع المواهب الطالبية المبدعة دعماً لرؤية المدرسة في  - 
 التنمية الشخصية للطالبات. - 
  ربط الطلبة بالحياة والواقع بالمجتمع. - 

 التوأمة بين جميع أقسام المدرسة والمدارس الثانوية. -   العوامل الداعمة للنجاح
  ة للمشاركة في الحوارات و االرتقاء بها.بدافعية الطل - 

  

 



  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨-٢٠١٧ديسمبر 

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  تحسين التطور الشخصي لطالبات المدرسة  مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

هيئة جودة التعليم معايير مجاالت 
  والتدريب

  جيد

  إكساب الطالبات مهارات التطريز والكروشيه من خالل مشروع (مهاراتي اإلبداعية).  موضوع القصة الناجحة

  عزية إبراهيم أ.  المنفذون

  تطوير مهارات الطالبات اليدوية.  الهدف العام

  األهداف الفرعية
 إكساب الطالبات مهارة التطريز اليدوي - 
 روح اإلبداع واالبتكار لدى الطالبات.تعزيز  - 
   تفعيل المهارات التراثية وإعادة إحيائها. - 

  تدريب الطالبات على مهارة الكروشيه والتطريز اليدوي في حصص اإلبداع.  الوصف العام

إتقان الطالبات للمهارات السابقة وإعداد كل طالبة مشروع مستقل بها تنفذ فيه المهارات   المخرجات
  المتقنة

 ربط المهارات السابقة بالمهارات التراثية. -   الدروس المستفادة
  رفع قدرة الطالبات المتميزة في المهارات اليدوية. - 

وجود طالبات يمتلكون المهارات واستخدامهن كمعلمات صغيرات لمساعدة الطالبات في اتقان   العوامل الداعمة للنجاح
  المهارة اليدوية.

 



  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨-٢٠١٧ديسمبر 

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

  التطور الشخصي للطلبة  مجاالت هيئة جودة التعليم والتدريب

معايير مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  جيد

  ٢االستقالل للتراث  نمهرجا  موضوع القصة الناجحة

  عائشة العوضي فجر الزياني    أ. سعاد الشيخ   أ. لجنة الثقافة الشعبية    أ.  المنفذون

  تعزيز قيمة االنتماء والوالء في المجتمع المدرسي  الهدف العام

  األهداف الفرعية
 والعادات والتقاليد الموروثة.تنمية االرتباط بالتراث الشعبي  - 1
 زيادة مشاركة الطالبات في فعاليات المواطنة والتفاعل فيها. - 2
  تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي دار يوكو والفنانة سلوى بخيت. - 3

  الوصف العام
وبيع  مهرجان للتراث يتم فيه أداء الفلكلور الشعبي فن المراداة مع عضوات دار يوكو

  المأكوالت الشعبية وعرض لألكالت الشعبية البحرينية التقليدية.
  باإلضافة الى فقرة سوالف أم هالل واستعراض دور المرأة البحرينية قديما

  المخرجات
 مشاركة الطالبات بحماس تفاعلهم في الفعالية - 
 تنمية شخصية الطالبة لتكون مثال للمرأة البحرينية المعطاء. - 
  وطني واالرتباط بالعادات والتقاليد البحرينية.تعزيز الحس ال - 

  الدروس المستفادة
التعرف على نبذة عن تاريخ المرأة البحرينية قديما وتطورها وتقلدها المناصب  - 1

 ودورها في التعلم.
  اكتساب معلومات عن مملكة البحرين قديما. - 2

  العوامل الداعمة للنجاح
 إلنجاح الفعالية.دعم وتعاون معلمات لجنة الثقافة الشعبية  - 1
 توأمة اللجنة مع اللجان األخرى لعملية اإلعداد والتنظيم. - 2
  تعاون المجتمع المحلي بالمشاركة وإثراء الفعالية. - 3

 



  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٨-٢٠١٧نوفمبر 

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  التعليم والتعلم (التطور الشخصي).

جودة التعليم معايير مجاالت هيئة 
  والتدريب

  جيد

نتحاور (سلسلة ندوات ومناظرات خاصة بحصص مصادر التعلم نابعة من مشروع القسم   موضوع القصة الناجحة
  لنرتقي).

  قسم اللغة العربية: األستاذة فاطمة عبدهللا منصور  المنفذون

  النقاش)االرتقاء بمهارات الطالبات األساسية (القراءة، الحوار،   الهدف العام

  األهداف الفرعية

 تشجيع المواهب الطالبية. - 
 تدريب الطالبات على أسلوب اإللقاء والتحدث. - 
 االرتقاء بأسلوب الطالبات في فن (فن الحوار). - 
 تمكين الطالبات من فن الحجاج والمناظرة. - 
 تشجيع الطالبات على المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي. - 
  التحدث، االستماع، القراءة، الكتابة).(تمكين الطالبات من الكفايات األساسية للغة العربية  - 

  الوصف العام
توزيع األدوار على الطالبات لعرض ندوات طالبية تختص بموضوعات مختلفة تخص  - 

الطالبات وتشجعهم على المناقشة والحوار وتبادل اآلراء مع إشراك مدارس إعدادية 
  كنوع من الشراكة المجتمعية من اجل دعم موضوع الحوار.وثانوية 

  المخرجات

 االرتقاء بالكفايات األساسية للطالبات. - 
 خلق طالب قادر على الحوار والمناقشة. - 
 تنمية روح القدرة على العرض والجرأة والثقة بالنفس. - 
 إكساب الطالب خبرة في الموضوعات التربوية الخاصة بالمدرسة واألسرة. - 
  على اإلقناع واحترام الرأي والرأي اآلخر. القدرة - 

  الدروس المستفادة

 تعديل سلوك الطالبات داخل األسرة والمدرسة. - 
 القدرة على حل المشاكل اليومية للطالبات الرتباط الموضوعات بأمور تخصهم. - 
 تنمية روح القيادة والتعاون والحماس لدى الطالبات. - 
 القدرة على المناقشة والحوار.- 

  العوامل الداعمة للنجاح
 مشاركة المدارس األخرى في المشروع. - 
 تعاون قسم المصادر واإلدارة من اجل إنجاح حصص المصادر بالصورة المثلى. - 
  تفاعل الطالبات مع الفكرة أدى الى نجاحها وتحقيق أهدافها. - 

 



  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم

  " قصص النجاح استمارة توثيق "                                            
  ٢٠١٧فبراير 

  

  االستقالل الثانوية للبنات  اسم المدرسة

مجاالت هيئة جودة التعليم 
  والتدريب

  التعليم والتعلم (التطور الشخصي)

التعليم معايير مجاالت هيئة جودة 
  والتدريب

  جيد

  وطن باتساع المدى).(مهرجان وطني بعنوان   موضوع القصة الناجحة

  قسم اللغة العربية  المنفذون

  اليوم الوطني، ميثاق العمل الوطني).(تعزيز قيمة المواطنة، وإحياء المناسبات الوطنية   الهدف العام

  األهداف الفرعية

 الحبيب.تعزيز قيمة المواطنة والوالء للوطن  - 
 تشجيع ودعم المواهب الطالبية. - 
 دعم عملية التعليم والتعلم. - 
 خلق للتعاون اإليجابي الهادف بين جميع المدارس الثانوية. - 
 تعزيز للقيم والمثل والمبادئ الوطنية والخلقية واإلنسانية. - 
  االرتقاء لتحقيق رؤية المدرسة ورسالتها نحو التميز واإلبداع والريادة. - 

الفعالية عبارة عن يومين، اليوم األول عبارة عن مؤتمر طالبي خاص باالمتحانات   الوصف العام
  الوطنية واليوم اآلخر خاص بيوم المرأة البحرينية.

  المخرجات

 االرتقاء بالتعليم والتعلم من خالل التدريب على االمتحانات الوطنية - 
 خلق طلبة يمتلكون القدرة على الحوار. - 
 فاعلة.خلق مجتمعات تعلم  - 
 تنمية الطاقات اإلبداعية للطالبات. - 
  السعي لتقديم قيادات طالبية واعية بقضايا الوطن. - 

  الدروس المستفادة
 تشجيع المواهب الطالبية المبدعة دعما لرؤية المدرسة نحو التميز واالبداع والريادة. - 
 ربط المناسبات المجتمعية بواقع الحياة. - 
  انات الوطنية.االرتقاء بنتائج الطلبة في االمتح - 

  العوامل الداعمة للنجاح
 دافعية الطالبات للمشاركة الفاعلة. - 
 تعاون جميع اقسم المدرسة و التوأمة بينها. - 
  تشجيع ودعم وزارة التربية والتعليم بحضور ودعم هذا النوع من الفعاليات. - 
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