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“تعلٌم األحساء” ٌقٌم السحور الرمضانً ألبناء وبنات “شهداء الواجب
بسام األحمد
أقامت اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء السحور الرمضانً ألبناء وبنات
شهداء الواجب ومنسوبً التعلٌم من الطالب والطالبات برعاٌة سعادة
المدٌر العام للتعلٌم بمحافظة األحساء وبحضور المساعد للخدمات
المساندة األستاذ عماد بن أحمد الجعفري و مدٌرة إدارة نشاط الطالبات
أ.هٌفاء البشٌر
رابـط الخـبر
“العٌسى” ٌرعى “الملتقى التوجٌهً الرابع” بنادي الحً ركاز بالمبرز
األحساء نٌوز
افتتح مساعد المدٌر العام للتعلٌم ممثل أندٌة الحً باألحساء
أ .حمد محمد العٌسى  ،الملتقى التوجٌهً الرابع الختٌار التخصصات
الجامعٌة ،والذي ٌقٌمه فرٌق آفاق المستقبل بنادي الحً ركاز بمدرسة
جبل النور المتوسطة بالمبرز ،بالشراكة المجتمعٌة ورعاٌة كرٌمة من
مؤسسة عبدالمنعم الراشد اإلنسانٌة.
رابـط الخـبر

مدٌر تعلٌم األحساء“ :األوامر الملكٌة” شاهدً ا حقٌق ًٌا على مواصلة
التمٌز الرٌادي
بسام األحمد
وصف المدٌر العام للتعلٌم باألحساء األستاذ أحمد بن محمد بالغنٌم
األوامر الملكٌة التً صدرت فجر الٌوم من المقام السامً على أنها
شاهدً ا حقٌق ًًٌّا على مواصلة التمٌز الرٌادي
رابـط الخـبر

“تعلٌم األحساء” ٌقٌم سحور رمضانً ألبناء الشهداء ومنسوبٌه
األحساء – “األحساء الٌوم”
أقامت اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء ،مساء ٌوم الثالثاء ،السحور
الرمضانً ألبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبً التعلٌم من
الطالب والطالبات ،برعاٌة المدٌر العام للتعلٌم بمحافظة األحساء
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

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

