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ٌوم األثنٌن

"بالغنٌم" ٌوجه بتهٌئة أجواء الطمأنٌنة والثقة أٌام االختبارات
قام المدٌر العام للتعلٌم باالحساء أحمد بن محمد بالغنٌم الٌوم  ،أول
أٌام االختبارات النهائٌة ،بجولة تفقدٌة لعدد من المدارس لالطمئنان
على سٌر االختبارات و قام خاللها بزٌارة مدارس الشروق
رابـط الخـبر
مدرسة الحسن بن علً تحتفً بمتفوقٌها
احتفلت مدرسة الحسن بن علً االبتدائٌة باألحساء بتكرٌم عدد من
طالب الصفوف العلٌا فً المدرسة ،الذٌن حققوا أفضل النتائج خالل
العام الدراسً .وألقى قائد المدرسة علً الحسن كلمة بالمناسبة قدم
فٌها الشكر للهٌئة اإلدارٌة
رابـط الخـبر

مدٌر تعلٌم األحساء :خروج الطالب من المدارس بحضور أولٌاء
األمور
قام المدٌر العام للتعلٌم باألحساء أحمد بن محمد بالغنٌم ٌوم أمس
بجولة تفقدٌة لعدد من المدارس؛ لالطمئنان على سٌر االختبارات تم
خاللها زٌارة مدارس الشروق المتقدمة األهلٌة بنٌن ،وكذلك مدرسة
الطرٌبٌل المتوسطة بنٌن
رابـط الخـبر
تكرٌم المشاركٌن فً مسابقة الملحم للقرآن
كرم وكٌل محافظة االحساء معاذ الجعفري بمجلس اسرة الملحم
ّ
المشاركٌن فً مسابقة محمد بن صالح الملحم للقرآن الكرٌم فً عامها
السادس على التوالً بحضور مدٌر عام التربٌة والتعلٌم باألحساء احمد
بن محمد بالغنٌم وعدد من قٌادات التعلٌم وأولٌاء االمور.
رابـط الخـبر

84.6ألف طالب ٌؤدون االختبارات باألحساء ..و”بالغنٌم”
ٌتفقد اللجان
األحساء – “األحساء الٌوم”
أنهت اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء ،استعداداتها الختبارات الفصل
الدراسً الثانً للعام الحالً  ،1438/1439والتً انطلقت الٌوم
األحد ،باستقبال  84ألفا و 633طال ًبا وطالبة فً المرحلتٌن المتوسطة
والثانوٌة على مقاعد االختبارات النهائٌة فً مدارس األحساء.
رابـط الخـبر

“قرطبة االبتدائٌة” تحتفل بتخرٌج الدفعة الـ 35من طالبها
عبدالرحمن الحماد  -األحساء نٌوز
برعاٌة كرٌمة من قائد مدرسة قرطبة االبتدائٌة االستاذ علً بن سالم
السلٌم وبإشراف القائد الكشفً بالمدرسة األستاذ محمد بن سالم
المقهوي فً مساء ٌوم األربعاء الموافق 1439/8/16هـ ،احتفلت
قرطبة بتخرٌج الدفعة  35من طالبها وبحضور منسوبً المدرسة
رابـط الخـبر
ثانوٌة “العٌون” اللٌلٌة تحتفً بتخرج أول دفعة من طالبها
ثامر السبٌعً
ضمن البرامج التً تقدمها إدارة مدرسة العٌون الثانوٌة اللٌلٌة ممثلة
بقائدها األستاذ عبدالواحد بن سعد الكلٌب ومنسوبٌها ،أقامت حفل
للمتوقع تخرجهم لهذا العام ١٤٣٩هـ والحاقا له فقد تم تكرٌم األستاذ
دواس بن ناصر الغرٌب

رابـط الخـبر

“الدالوة” الثانوٌة تستقبل طالبها بالحلوى فً أول أٌام االختبارات
حسن العلً
استقبلت مدرسة الدالوة الثانوٌة (بنٌن) ببلدة الدالوة طالبها فً الٌوم
األول لالختبارات النهائٌة لهذا العام  1439/ 20/8بالترحٌب وتوزٌع
الحلوٌات وتوفٌر جمٌع مستلزمات الطالب وخلق بٌئة جاذبة تبعد عنهم
قلق االختبارات
رابـط الخـبر
متوسطة المراح للبنٌن تخرج طالبها للمرحلة الثانوٌة
سعود المرشد
فً احتفال ٌملؤه البهجة ،امتزجت بفرحة أبنائنا الطالب
الخرٌجٌن  ،أقامت مدرسة المراح المتوسطة احتفالها السنوي
بتخرج طالب الصف الثالث المتوسط وتودٌعهم المرحلة
المتوسطة متجهٌن ٌملؤهم األمل نحو المرحلة الثانوٌة.
رابـط الخـبر

انطالق فعالٌات “طالئع المركز” الصٌفً الرابع بمحاسن
عبدهللا الربٌعة  -األحساء نٌوز
انطلقت فعالٌات برنامج “طالئع المركز” الصٌفً الرابع لطالب
المرحلة االبتدائٌة لهذا العام ١٤٣٩هـ والذي ٌقٌمه مركز النشاط
االجتماعً بمحاسن التابع للجنة التنمٌة االجتماعٌة األهلٌة بالمبرز
خالل الفترة من  ١٧إلى  ١٤٣٩ / ٨ / ٢٨هـ
رابـط الخـبر
ابتدائٌة “قتٌبة بن مسلم” تحتفً بطالبها الخرٌجٌن
عبدالعزٌز بوجبارة  -األحساء نٌوز
احتفلت مدرسة قتٌبة بن مسلم االبتدائٌة بالمبرز بتخرج طالب الصف
السادس للعام الدراسً (1438/1439هـ) بمتابعة اإلرشاد الطالبً
 .األستاذ  :صالح النٌنٌاء واألستاذ  :سعد الحدندن  ،وبمساعدة رائد
النشاط  :عبدالعزٌز بوجبارة
رابـط الخـبر

طالب موهوب من تعلٌم األحساء ٌفوز بجائزة “مسابقة خٌال”
بسام األحمد
اختتمت وزارة التعلٌم المسابقة الوطنٌة للمواهب التعبٌرٌة ( خٌال )
على مسرح الوزارة ٌوم الخمٌس  1439 / 8 / 17هـ برعاٌة نائب
وزٌر التربٌة د  .عبدالرحمن العاصمً وحضور مدٌر عام اإلدارة
العامة للموهوبٌن رئٌس اللجنة اإلشرافٌة للمسابقة د عبدهللا العفٌص
رابـط الخـبر
بمناسبة تقاعدهما ابتدائٌة “العمران” تكرم “القضٌب” و “البن احمد”
حسن العلً
انطالقا ً من أهمٌة تكرٌم من قدم وأعطى وربى وعلم االجٌال  ،اقامت
مساء حفل
مدرسة العمران االبتدائٌة ٌوم االربعاء ١٤٣٩ / ٨ / ١٦
ً
تكرٌم لالستاذ القدٌر عبد الجلٌل بن عبدهللا القضٌب بمناسبة تقاعده
بعد خدمة دامت  ٢٣سنة فً المدرسة
رابـط الخـبر

اكثر من  84ألفا طالبا وطالبة ٌؤدون االختبارات النهائٌة فً تعلٌم
األحساء
اإلخبارٌة مباشر  -محمد الخلٌفه
انهت 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

مدٌرة عام النشاط الطالبً بوزارة التعلٌم تشكر تعلٌم األحساء
األحساء  :فاطمة الراجح  -عٌن
وجهت مدٌر عام النشاط الطالبً بوزارة التعلٌم رٌم علً أبو الحسن
وافر الشكر والتقدٌر لسعادة مدٌر عام التعلٌم باألحساء أحمد بن محمد
بالغنٌم وللمساعدة للشؤون التعلٌمٌة خلود بنت صالح الكلٌبً
رابـط الخـبر
وكٌل الوزارة لتعلٌم البنٌن ٌشكر تعلٌم األحساء
األحساء  :فاطمة الراجح
وجه وكٌل الوزارة لتعلٌم البنٌن د.نٌاف الجابري خطاب شكر وتقدٌر
ّ
لسعادة مدٌر عام التعلٌم باألحساء أحمد بن محمد بالغنٌم بمناسبة
اختتام فعالٌات نهائً المهرجان الثانً للرٌاضة المدرسٌة للصغار
والذي استضافته إدارة تعلٌم األحساء
رابـط الخـبر

أكثر من  84ألف طالبا ً وطالبة ٌؤدون اإلختبارات النهائٌة فً تعلٌم
األحساء
عٌن  -األحساء
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
رابـط الخـبر

وكٌل الوزارة للشؤون المدرسٌة ٌشكر تعلٌم األحساء
األحساء :فاطمة الراجح  -عٌن
وجه وكٌل وزارة التعلٌم للشؤون المدرسٌة د .محمد بن عبدهللا الهران
ّ
شكره لسعادة مدٌر تعلٌم األحساء أحمد بن محمد بالغنٌم على تنفٌذ
ورش العمل التطوٌرٌة المعدة من المساعد للشؤون المدرسٌة بتعلٌم
األحساء
رابـط الخـبر

االبتدائٌة الحادٌة والعشرون بالمبرز تحتفل بتخرٌج طالبات الصف
السادس واختتام األنشطة
موطن األخبار  :األحساء
احتفلت االبتدائٌة الحادٌة والعشرون بالمبرز ،الخمٌس
الماضً١٤٣٩/٨/١٧هـ  ،بتخرٌج طالبات الصف السادس واختتام
األنشطة بالمدرسة لهذا العام ،وذلك تحت رعاٌة قائدة المدرسة
االستاذة ابتسام حسن الحلٌبً

رابـط الخـبر

أكثر من  84ألفا طالبا وطالبة ٌؤدون االختبارات النهائٌة فً
تعلٌم األحساء
األحساء _واس
أدى  84ألفا و 633طالبا وطالبة فً المرحلتٌن المتوسطة
والثانوٌة بمحافظة األحساء الٌوم ،اختبارات الفصل الدراسً
الثانً للعام الحالً .1439/ 1438
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

