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ٌوم األحد

مدٌر تعلٌم األحساء :االستغناء عن  4مدارس مستأجرة
قال مدٌر عام التعلٌم أحمد بالغنٌم إن هذٌن المجمعٌن ٌعدان
ثمرة عطاء من أسرة الجبر فً األحساء التً دأبت على فعل
الخٌر بأوسع أبوابه ،وها هً تستمر مع هللا تعالى فً اإلنسان
رابـط الخـبر
أمٌر الشرقٌة ٌُسلّم مفاتٌح مشروع «مالذي» و ٌُدشن مجمعٌن
تعلٌمٌٌن باألحساء
فتتح صاحب السمو الملكً األمٌر سعود بن ناٌف بن عبدالعزٌز أمٌر
المنطقة الشرقٌة ،أمس مجمع حمد الجبر التعلٌمً للبنٌن ،ومجمع
نورة الجبر التعلٌمً للبنات فً األحساء ،ضمن مبادرة مؤسسة
عبدالعزٌز ومحمد وعبداللطٌف أبناء حمد الجبر الخٌرٌة
رابـط الخـبر

 100ألف طالب وطالبة فً اختبارات مدارس األحساء

أكملت اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة األحساء استعدادها الستقبال
أكثر من  96182طالبا وطالبة فً المرحلتٌن المتوسطة والثانوٌة
فً كافة المدارس الحكومٌة واألهلٌة؛ لتأدٌة اختبارات نهاٌة
الفصل الدراسً الثانً للعام الحالً
رابـط الخـبر

تكرٌم  56معل ًما وطال ًبا فً األحساء
كرم قائد مدرسة موسى بن نصٌر المتوسطة فً حً الفتح
بمدٌنة المبرز باألحساء شاكر الجوهر ،نحو  56معل ًما
وطال ًبا فً الحفل الختامً ألنشطة مركز مصادر التعلم فً
المدرسة.وأشار أمٌن مركز المصادر فً المدرسة محمود بن
محمد المغربً ،خالل كلمته فً الحفل
رابـط الخـبر

مدارس األحساء تحقق  6مراكز متقدمة فً اختبارات القدرات
والتحصٌلً
األحساء – “األحساء الٌوم”
أعلن المركز الوطنً للقٌاس والتقوٌم ،ترتٌب المدارس التً حققت
المراكز العشرة فً اختبارات القدرات والتحصٌلً للعام الدراسً
 ،1438 -1437حٌث حققت مدارس األحساء ستة مراكز ،وحصلت
ثانوٌة تحفٌظ القرآن األولى بنات بالهفوف على الجائزة الذهبٌة.
رابـط الخـبر
متوسطة األحساء تختتم أنشطتها المدرسٌة
األحساء – فواز بن ٌوسف الموسى
نظمت مدرسة األحساء المتوسطة ،الٌوم الخمٌس ،الحفل
الختامً لألنشطة المدرسٌة ،تحت إشراف قائد المدرسة خالد
مبارك المحارفً ،وبحضور المشرف التربوي عبدهللا الحسٌن.
رابـط الخـبر

ابتدائٌة سلمان الفارسً ومتوسطة عبدالملك بن مروان تحتفالن
بتخرٌج طالبهما
األحساء – فواز بن ٌوسف الموسى
أقامت مدرستا سلمان الفارسً االبتدائٌة ،ومتوسطة عبدالملك بن
مروان ،أول أمس األربعاء ،وسط جو ملًء بالفرح والبهجة ،حفل
تخرج لطالب الصف السادس والثالث المتوسط لعام 1439-1438هـ
رابـط الخـبر
تكرم 56معل ًما وطال ًبا فً ختام أنشطة مصادر
متوسطة “ابن نصٌر” ّ
التعلم
األحساء – “األحساء الٌوم”
كرم قائد مدرسة موسى بن نصٌر المتوسطة فً حً الفتح بمدٌنة
ّ
المبرز التابعة لألحساء شاكر الجوهر ،نحو  56معل ًما وطال ًبا فً الحفل
الختامً ألنشطة مركز مصادر التعلم فً المدرسة.وخالل الحفل ،أوضح
أمٌن مركز المصادر فً المدرسة محمود بن محمد المغربً
رابـط الخـبر

ابتدائٌة الفرزدق بالمبرز تحتفً بتخرٌج طالب الصف السادس
األحساء – علً الجمٌعة
فً أجواء تغمرها البهجة ،أقامت مدرسة الفرزدق االبتدائٌة بالمبرز،
أول أمس الخمٌس ،حفل التخرج السنوي لطالب الصف السادس لعام
 ،1439بإشراف ومتابعة أبوٌة من قائد المدرسة محمد بن أحمد
الثوٌقب ،وحضور المشرف التربوي خالد بن خمٌس العواثم
رابـط الخـبر
بتخرج طالبها بمشاركة منسوبٌها وأولٌاء أمور
ابتدائٌة حمزة تحتفً
ّ
األحساء – فواز بن ٌوسف الموسى
احتفلت مدرسة حمزة بن عبدالمطلب االبتدائٌة بالمبرزٌ ،وم
الخمٌس الماضً ،بتخرٌج طالب الصف السادس ،وذلك بإشراف
قائد المدرسة عبدهللا المد هللا ،ومشاركة منسوبً المدرسة،
وأولٌاء أمور الطالب الخرٌجٌن
رابـط الخـبر

مدرستً سمرقند االبتدائٌة وشجعه المتوسطة تحتفً بخرٌجٌها
األحساء نٌوز
قام قائد مدرستً سمرقند االبتدائٌة وشجعه المتوسطة بهجرة شجعه
التابعة لمحافظة األحساء أ .فهد الدوسري وبحضور المرشد الطالبً
أ .صالح المري ورائد النشاط أ .عبدالمحسن الحقبانً بتكرٌم الطالب
المتفوقٌن و المشاركٌن فً األنشطة بأنواعها
رابـط الخـبر
“الرمٌلة” تحتفل بتخرج  81طالب من “ثانوٌة الرمٌلة”
حسن العلً
احتفلت مدٌنة الرمٌلة ٌوم الجمعة  1439/8/11هـ بتخرج 81
طالب من مدرسة الرمٌلة الثانوٌة  ،وبدأ الحفل بالقرآن الكرٌم
للقارئ علً محمد الجعفر
رابـط الخـبر

ابتدائٌة “الشقٌق” تحتفً بتخرج طالباتها
راكان المبارك
كرمت مدرسة الشقٌق االبتدائٌة للبنات طالبات الصف السادس
االبتدائً ،صباح الٌوم األربعاء ،وذلك خالل حفل تكرٌمً ممٌز .

رابـط الخـبر
ابتدائٌة “اإلمام النسفً” تحتفً بتخرج طالبها
محمد الحبٌل  -األحساء نٌوز
أقامت مدرسة اإلمام النسفً االبتدائٌة حفل تخرج طالب الصف
السادس وذلك فً القاعة العامة التابعة لمدارس دور العلوم األهلٌة..
حٌث بدأ الحفل بالسالم الملكً ثم آٌات من الذكر الحكٌم تالها الطالب
/مروان حجازي  ،ثم كلمة الخرٌجٌن ألقاها الطالب /عبدالباري عصام
رابـط الخـبر

ختام مسابقة مزامٌر القرآن الكرٌم بابتدائٌة “األمٌر محمد بن فهد”
بالهفوف
هانً الطوٌل
اختتمت صباح ٌوم االربعاء  15/8/1439بمدرسة األمٌر محمد بن فهد
االبتدائٌة فعالٌات برنامج مزامٌر القرآن الكرٌم الخامسة لطالب
المدرسة والتً نظمتها جماعة التوعٌة اإلسالمٌة وذلك من الفترة
 15/6/1439وحتى  15/8/1439و هدف البرنامج تدبر كتاب هللا
رابـط الخـبر

بالصور ..مشروع السلة الغذائٌة فً متوسطة الصدٌق
األحساء نٌوز
نظمت مدرسة ابً بكر الصدٌق مشروعها السنوي السلة الغذائٌة
بالتعاون مع جمعٌة البر بالمزروعٌة حٌث تواكب المشروع مع قرب
شهر رمضان المبارك شهر الخٌر والعطاء حٌث ساهم الطالب واولٌاء
االمور والمعلمٌن فً هذا المشروع الخٌري الذي تذهب خٌراته بعد
ترتٌبها
رابـط الخـبر

إبتدائٌة “الحسن بن علً” ُتكرم طلبتها ال ُمتفوقٌن
ٌوسف الحسن  -األحساء نٌوز
احتفلت صباح ٌوم أمس الخمٌس 1439/8/17هـ ،إبتدائٌة
الحسن بن علً ،بتكرٌم عدد من طالب الصفوف العلٌا فً
المدرسة،الذٌن حققوا أفضل النتائج خالل العام المنصرم

رابـط الخـبر
إبتدائٌتً”المراح وعبدهللا بن مبارك” تحتفً بالطلبة الخرٌجٌن
سعود المرشد
فً لٌلة اتسمت بالبهجة والمودة اتسمت معانً المواقف التربوٌة
فٌها ،أقامت مدرسة المراح وعبد هللا بن المبارك اإلبتدائٌة ،حفل
تخرج طلبة الصف السادس للعام 1439هـ ،حٌث بدأ الحفل
بالترحٌب بالضٌوف ،ثم تمت تالوة آٌات من القرآن الكرٌم،
رابـط الخـبر

“أجنادٌن” الثانوٌة ت ُزف  140خرٌجا ً
عبد هللا السعادات  -األحساء نٌوز
نظمت ثانوٌة “أجنادٌن” بالمبرز ،حفل تخرٌج طلبتها البالغ عددهم
 140طالباً ،وذلك بحضور عدد من مشرفً االدارة المدرسٌة ومدٌري
اإلدارات ،وأولٌاء أمور الطالبُ.دء بتالوة آٌات من الذكر الحكٌم ،ثم تال
ذلك مسٌرة الطلبة الخرٌجٌن

رابـط الخـبر
متوسطة “ابن نصٌر” باألحساء تكرم  3حراس مدارس
عدنان الغزال  -األحساء نٌوز
بمبادرة من القٌادة المدرسٌة فً مدرسة موسى بن نصٌر المتوسطة
بحً الفتح فً مدٌنة المبرز التابعة لألحساء ،شهد مدٌر األمن
والسالمة المدرسٌة فً اإلدارة العامة للتعلٌم فً األحساء األستاذ
محمد العامر ،تكرٌم  3حراس مدارس فً حً الفتح
رابـط الخـبر

“الطفٌل بن عمرو” المتوسطة تختتم األنشطة الطالبٌة بمسابقة
“انضباطً=نجاحً”
ماجد الدرٌب  -األحساء نٌوز
ضمن األنشطة المدرسٌة قامت مدرسة الطفٌل بن عمرو المتوسطة
ٌوم الخمٌس الموافق 1439-8-17هـ بتنفٌذ مسابقة انضباطً نجاحً
والتً تهدف إلى تعوٌد الطالب على االنضباط المدرسً ،حٌث أعدت
إدارة المدرسة جوائز قٌمة جداً للمسابقة
رابـط الخـبر
متوسطة “صهٌب الرومً” تحتفً بمعلمٌها
أحمد العساف
فً ٌوم ٌملؤه الحب والمودة وبحضور المشرف التربوي القدٌر
األستاذ /راشد بن علً الفارس أقامت إدارة مدرسة صهٌب الرومً
ممثلة بقائدها األستاذ /خلٌفة بن خالد الشدي حفل تكرٌم منسوبٌها
بمناسبة اختتام األنشطة المدرسٌة.
رابـط الخـبر

قرطبة االبتدائٌة باألحساء تكرم منسوبٌها
عبدالرحمن الحماد  -األحساء نٌوز
برعاٌة كرٌمة من قائد المدرسة األستاذ علً بن سالم السلٌم
وبإشراف رائد النشاط الطالبً األستاذ  :محمد بن سالم المقهوي
أقٌم ( الحفل الختامً لتكرٌم المعلمٌن والطالب فً جمٌع األنشطة )
للعام الدراسً 1439/1438هـ
رابـط الخـبر
فً احتفالٌة ممٌزة “سٌبوٌة االبتدائٌة” تودع طالب الصف السادس
األحساء نٌوز
فً احتفال مألته البهجة امتزجت بفرحة أبنائنا الطالب الخرٌجٌن ،
أقامت مدرسة سٌبوٌه االبتدائٌة بالهفوف احتفالها السنوي بتخرج
طالبها للصف السادس وتودٌعهم المرحلة االبتدائٌة متجهٌن
ٌملؤهم األمل نحو المرحلة المتوسطة
رابـط الخـبر

أكثر من  84ألف طالب وطالبة ٌؤدون االختبارات النهائٌة فً األحساء
بسام األحمد
أنهت اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء استعداداتها الختبارات الفصل
الدراسً الثانً للعام الحالً  ،1438/1439و التً انطلقت الٌوم
(األحد)  / 20شعبان  1439 /باستقبال  84ألفا و 633طالبا وطالبة
فً المرحلتٌن المتوسطة والثانوٌة على مقاعد االختبارات النهائٌة فً
مدارس األحساء

رابـط الخـبر

“قٌاس” ٌشكر المدارس التً حققت المراكز العشرة فً اختبارات
القدرات والتحصٌلً
اإلخبارٌة مباشر  -عٌسى الحبٌب
اعلن المركز الوطنً للقٌاس والتقوٌم ترتٌب المدارس التً حققت
المراكز العشرة فً اختبارات القدرات والتحصٌلً للعام الدراسً
 1438 -1437؛ وٌتم اعتماد ترتٌب مدارس المرحلة الثانوٌة للبنٌن
والبنات فً جمٌع مدن ومحافظات المملكة
رابـط الخـبر

متوسطة نهاوند بالدالوة تكرم معلمٌها وطالبها المنتظمٌن
إدارة الموقع
كرمت مدرسة نهاوند المتوسطة بالدالوه الٌوم الخمٌس
الموافق  ١٤٣٩/٨/١٧المعلمٌن الذٌن لهم دور فاعل فً
حضور الطالب والطالب المنتظمٌن فً الحضور
رابـط الخـبر
المنصورة تحتفً بتخرٌج الدفعة  25من طالب ثانوٌة الٌمامة
إدارة الموقع
أمس األول االربعاء حفل تخرٌج  50طال ًبا من طلبة
أُقٌم ٌوم
ٍ
الدفعة الخامسة والعشرٌن لثانوٌة الٌمامة بالمنصورة حٌث
كان الحفل برعاٌة كرٌمة من الوجه االجتماعً البارز
األستاذ علً بن حسٌن عباد العٌسى
رابـط الخـبر

أمٌر الشرقٌة ٌدشن مجمعً حمد ونورة الجبر التعلٌمٌٌن باألحساء
األحساء:
افتتح أمٌر المنطقة الشرقٌة األمٌر سعود بن ناٌف مجمع حمد الجبر
التعلٌمً للبنٌن ،ومجمع نورة الجبر التعلٌمً للبنات فً األحساء
أمس ،ضمن مبادرة مؤسسة عبدالعزٌز ومحمد وعبداللطٌف أبناء حمد
الجبر الخٌرٌة،
رابـط الخـبر
المساعدة للشؤون التعلٌمٌة باألحساء تكرم فرق الدعم لبرنامج
(االختبارات الدولٌة فرصة وتحد)
األحساء  :فاطمة الراجح  -عٌن
كرمت المساعدة للشؤون التعلٌمٌة بتعلٌم األحساء األستاذة خلود
بنت صالح الكلٌبً الٌوم الخمٌس  1439 / 9 / 17هـ فرق الدعم
فً برنامج االختبارات الدولٌة فرصة وتحد
رابـط الخـبر

المتوسطة األولى بالهفوف تنظم مسابقة Schools TEDX
عٌن  -األحساء
نظمت المتوسطة األولى بالهفوف مسابقة Schools TEDXالٌوم
الثالثاء 15/8/1439هـ بحضور مشرفة القٌادة المدرسٌة بالهفوف
أ/هٌاء الودعانً وقائدة المدرسة أ/دالل بودي وعدد من مشرفات
اللغة االنجلٌزٌة
رابـط الخـبر
متوسطة "ابن نصٌر" باألحساء تكرم  3حراس مدارس
عٌن-األحساء
بمبادرة من القٌادة المدرسٌة فً مدرسة موسى بن نصٌر المتوسطة
بحً الفتح فً مدٌنة المبرز التابعة لألحساء ،شهد مدٌر األمن
والسالمة المدرسٌة فً اإلدارة العامة للتعلٌم فً األحساء األستاذ محمد
العامر
رابـط الخـبر

أكثر من  84ألف طالب وطالبة ٌؤدون اختبارات الفصل الدراسً
الثانً لعام  1439بتعلٌم األحساء
األحساء :
أنهت اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء استعداداتها الختبارات
الفصل الدراسً الثانً للعام الحالً،1438/1439
رابـط الخـبر
شكر المدارس التً حققت المراكز العشرة فً اختبارات القدرات
والتحصٌلً للعام الدراسً  1438 -1437وحصول ثانوٌة تحفٌظ
القرآن األولى بنات بالهفوف على الجائزة الذهبٌة
األحساء  :عٌن
أعلن المركز الوطنً للقٌاس والتقوٌم ترتٌب المدارس
التً حققت المراكز العشرة فً اختبارات القدرات
والتحصٌلً للعام الدراسً 1438 -1437
رابـط الخـبر

حفل التخرج السنوي بمدرسة بالط الشهداء االبتدائٌه وفصول التربٌة
الفكرٌه
موطن األخبار  :علً السمن
أقامت مدرسة بالط الشهداء االبتدائٌة وفصول التربٌة الفكرٌة حفل
التخرج السنوي لطالب الصف السادس االبتدائً تعلٌم عام وتربٌة
خاصة للعام الدراسً 1439-1438ه حٌث من المفترض أن ٌتخرج
هذا العام

رابـط الخـبر
فً حفل بهٌج  ..مدرسة الحسن بن علً تكرم متفوقٌها
موطن األخبار :
ٌوسف الحسن  -تصوٌر موسى الخلٌف :
احتفلت مدرسة الحسن بن علً االبتدائٌة باألحساء ( صباح الخمٌس
السابع عشر من شعبان ) بتكرٌم عدد من طالب الصفوف العلٌا فً
المدرسة والذٌن حققوا أفضل النتائج خالل العام المنصرم
رابـط الخـبر

تكرٌم  56معلما ً وطالبا ً فً مصادر "ابن نصٌر" باألحساء
موطن األخبار  :األحساء
كرم قائد مدرسة موسى بن نصٌر المتوسطة فً حً الفتح
بمدٌنة المبرز التابعة لألحساء األستاذ شاكر الجوهر ،نحو
 56معلما ً وطالبا ً فً الحفل الختامً ألنشطة مركز مصادر
التعلم فً المدرسة.
رابـط الخـبر
متوسطة "ابن نصٌر" باألحساء تكرم  3حراس مدارس
موطن األخبار  :األحساء
بمبادرة من القٌادة المدرسٌة فً مدرسة موسى بن نصٌر
المتوسطة بحً الفتح فً مدٌنة المبرز التابعة لألحساء،
شهد مدٌر األمن والسالمة المدرسٌة فً اإلدارة العامة
للتعلٌم فً األحساء األستاذ محمد العامر
رابـط الخـبر

عام  /تعلٌم األحساء ٌعقد اللقاء الختامً لبرنامج "االختبارات الدولٌة
فرصة وتحد"
األحساء _واس
عقد تعلٌم األحساء الٌوم ،اللقاء الختامً لبرنامج "االختبارات الدولٌة
فرصة وتحد" ،بحضور المساعدة للشؤون التعلٌمٌة بتعلٌم األحساء،
خلود بنت صالح الكلٌبً ،ومدٌرة برنامج تطوٌر المهارات التربوٌة فً
مجال التقوٌم ابتسام الشٌخ أحمد العامر ،وذلك فً القاعة الكبرى
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

