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ٌوم الخمٌس

تعلٌم األحساء ٌختتم ملتقى الشؤون التعلٌمٌة الرابع
اختتمت اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة اإلحساء الٌوم فعالٌات
ملتقى الشؤون التعلٌمٌة الرابع "الطالبة ..البناء المتكامل " الذي
انطلق منذ ٌومٌن ،بحضور المساعدة للشؤون التعلٌمٌة خلود بنت
صالح الكلٌبً ،والمدٌر التنفٌذي للملتقى صباح الجمال.
رابـط الخـبر

بالصور  ..ابتدائٌة قرطبة باألحساء تحتفً بمنسوبٌها
عبدالرحمن الحمد  -األحساء نٌوز
برعاٌة من قائد المدرسة األستاذ  :علً بن سالم السلٌم ،وبإشراف
رائد النشاط الطالبً األستاذ  :محمد بن سالم المقهوي أقامت مدرسة
قرطبة “الحفل الختامً لتكرٌم المعلمٌن والطالب فً جمٌع األنشطة”
رابـط الخـبر
“تعلٌم األحساء” ٌكرم المدارس الممٌزة فً مؤشرات النشاط الطالبً
بإبتدائٌة االمٌر “محمد بن فهد”
خالد الدوسري
برعاٌة المدٌر العام لتعلٌم األحساء األستاذ أحمد بن محمد بالغنٌم ،
نظمت إدارة النشاط الطالبً بمحافظة األحساء الٌوم الحفل التكرٌمً
للفائزٌن والمتمٌزٌن فً مؤشرات األداء فً األنشطة الطالبٌة للمدارس
الحاصلة على النطاق األخضر الفئة الفضٌة من  90إلى 94
رابـط الخـبر

“تعلٌم األحساء” ٌكرم المدارس الممٌزة فً مؤشرات النشاط الطالبً
اإلخبارٌة مباشر  -هانً الطوٌل
برعاٌة المدٌر العام لتعلٌم األحساء األستاذ أحمد بن محمد بالغنٌم نظمت
إدارة النشاط الطالبً بمحافظة األحساء الٌوم الحفل التكرٌمً للفائزٌن
والمتمٌزٌن فً مؤشرات األداء فً األنشطة الطالبٌة للمدارس الحاصلة
على النطاق األخضر الفئة الفضٌة من  90إلى 94
رابـط الخـبر

النشاط الطالبً ٌختتم بمسك النشاط
احمد ابوزٌد  -األحساء
برعاٌة مدٌر عام التعلٌم باالحساء االستاذ احمد بن محمد بالغنٌم فقد
حضر نٌابة عنه المساعد للشؤون التعلٌمٌة االستاذ حمد العٌسى
واشراف مدٌر ادارة النشاط الطالبً االستاذ صالح بن عبدهللا المغربً
مسك النشاط فً ختام برامج النشاط الطالبً
رابـط الخـبر
إنجاز سعودي عالمً جدٌد  ..لبرنامج جلوب GLOBEالبٌئً العالمً
احمد ابوزٌد  -األحساء
حقق الفلم الوثائقً التعرٌفً ببرنامج جلوب GLOBEالبٌئً الذي
شاركت به المملكة العربٌة السعودٌة ممثلة فً وزارة التعلٌم
بمنافسات فٌدٌو ٌوم األرض العالمً انجازاً عالمٌا ً كأفضل فلم وثائقً
على مستوى إقلٌم الشرق األدنى
رابـط الخـبر

معهد األمل للصم باألحساء ٌحتفً بتخرٌج الدفعة األولى للعام الدراسً
1439هـ
األحساء _واس
احتفى معهد األمل للصم باألحساء مساء أمس بتخرٌج الدفعة األولى
للعام الدراسً 1439هـ بحضور مساعد مدٌر عام التعلٌم للشؤون
التعلٌمٌة بالمحافظة حمد بن محمد العٌسى ،وذلك فً مقر المعهد فً
الهفوف
رابـط الخـبر

فريق العمل
إشراف واعتماد
سهٌر حمد الحواس
مدٌرة إدارة اإلعالم التربوي
أسرة التحرٌر
أ .فاطمة الراجح /أ  .أنور اللٌلً
أ .خالد الذكرهلل /أ .عبدهللا السعادات

إعداد وتنسٌق
أ /نورة بوعنقاء

