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عن ُمسابقة “الطالب ال ُمدرب”… العبٌدان ٌنال المركز األول على
مستوى األحساء
حسن العلً
كرمت إدارة النشاط الطالبً بإدارة التعلٌم باألحساء مؤخراً الطالب علً
حٌدر العبٌدان أحد طلبة “الرمٌلة” اإلبتدائٌة؛ نظٌر حصوله على
المركز األول على مستوى محافظة األحساء ،وذلك عن مسابقة الطالب
المدرب للمرحلة االبتدائٌة.
رابـط الخـبر
إدارة الموهوبٌن بتعلٌم األحساء تختتم برامجها بـ”كٌف تكون قائ ًدا”
األحساء نٌوز
اختتمت إدارة الموهوبٌن بتعلٌم األحساء برامجها التدرٌبٌة ضمن
خطتها لتطوٌر مدراء ومعلمً الموهوبٌن بمراكز الموهوبٌن وبرنامج
الموهوبٌن المدرسً فً قاعة موهبة بإدارة الموهوبٌن.
رابـط الخـبر

تعلٌم األحساء ٌصدر حركة نقل وتكلٌف قادة و وكالء المدارس
األحساء نٌوز
اصدرت إدارة التعلٌم بمحافظة األحساء قرارات نقل وتكلٌف لعدد من
قادة و وكالء المدارس بالمحافظة .
فٌما أكد التعمٌم على ضرورة مباشرة المنقولٌن فً مدارسهم
إعتبارا من تارٌخ  1439/11/16هـ
المنقولٌن إلٌها
ً
رابـط الخـبر
““ 5من طالب األحساء ٌشملهم قرار وزٌر التعلٌم للتسرٌع
بسام األحمد
قرارا ٌوم الثالثاء
أصدروزٌر التعلٌم الدكتور أحمد بن محمد العٌسى
ً
ً
وطالبة لهذا العام
قرارا بتسرٌع  229طال ًبا
الموافق ،1439/9/13
ً
1439/1438هـ.
رابـط الخـبر

“العبٌدان” ٌحقق المركز األول فً مسابقة الطالب المدرب على
مستوى االحساء
اإلخبارٌة مباشر  -عٌسى الحبٌب
كرمت إدارة النشاط الطالبً بإدارة التعلٌم باألحساء الطالب علً حٌدر
َّ
العبٌدان من مدرسة الرمٌلة االبتدائٌة لحصوله على المركز األول
على مستوى محافظة األحساء فً مسابقة الطالب المدرب للمرحلة
االبتدائٌة
رابـط الخـبر
إبن األحساء ( ُمث َّنى الجبر ) ٌُمثِل المملكة دولٌا ً فً إٌرلندا
اإلخبارٌة مباشر  -عٌسى الحبٌب
بحمد هللا وتوفٌقه – ت َّم ترشٌح الطالب ( ُمث َّنى بن ٌوسف الجبر )
من مدرسة جواثا األهلٌة الثانوٌة بتعلٌم األحساء للمشاركة فً
ال ُملتقى الطالبً الدولً ضمن الرحلة العلمٌة السادسة لبرنامج
جلوب البٌئً والذي سعقد فً مدٌنة كٌالنً بجمهورٌة إٌرلندا
رابـط الخـبر

افتتاح مركز الحً المتعلم فً ثانوٌة الجفر باألحساء
األحساء – عبدالعزٌز الجبر
د ّ
شنت اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة األحساء متمثلة فً
إدارة تعلٌم الكبارٌ ،وم الثالثاء الماضً ،مركز الحً المتعلم
فً مدرسة ثانوٌة الجفر ،والذي من المقرر أن ٌقدم الكثٌر
من البرامج التدرٌبٌة والتأهٌلٌة لسوق العمل
رابـط الخـبر
معلم فصل األبطال بمدرسة مكة ٌقٌم حفل نجاح لطالبه
األحساء – نواف الجري
أقام معلم فصل األبطال فً مدرسة مكة المكرمة باألحساء علً بن
حبٌب الحمٌدٌ ،وم األربعاء الماضً ،حفل النجاح الخاص بطالبه تحت
رعاٌة المشرفٌن التربوٌٌن عماد بن عبدالوهاب السلٌم ،وعبدهللا بن
فرحان الفرحان

رابـط الخـبر

 35أصم فً برنامج ترفٌهً باألحساء
نظم فرٌق أمل التطوعً لذوي اإلعاقة السمعٌة التابع لجمعٌة
برنامجا رمضان ًٌا ترفٌه ًٌا بمشاركة
األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء
ً
 35أصم ،واستمر لمدة خمسة
رابـط الخـبر
تعلٌم األحساء ٌصدر قرار "النقل والتدوٌر" للقادة والوكالء
أصدر مدٌر عام التعلٌم باألحساء أحمد محمد بالغنٌم تعمٌما لجمٌع
المدارس واإلدارات واألقسام والوحدات ومكاتب التعلٌم ومعاهد
وبرامج التربٌة الخاصة ( بنٌن ) قرار حركة النقل والتدوٌر لقادة
ووكالء المدارس
رابـط الخـبر

الغبقة الرمضانٌة بتعلٌم األحساء
األحساء  :عبدهللا السعادات  -عٌن
برعاٌة سعادة مدٌر عام التربٌة والتعلٌم بمحافظة األحساء األستاذ
أحمد بن محمد بالغنٌم وبحضور مساعدي المدٌر العام االستاذ حمد
العٌسى واألستاذ ٌوسف الملحم وعدد من مدٌري اإلدارات ومنسوبً
التربٌة والتعلٌم
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

