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 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 الجشةتكرٌم معلمٌن متقاعدٌن فً 
أقامت مدرسة الجشة المتوسطة شرق مدٌنة الهفوف حفل 

تكرٌم لقائد المدرسة محمد بن حمد التٌسان والمرشد 

بعد مشوار طوٌل فً التعلٌم  الثوٌنًالطالبً فؤاد بن سعد 

 سنة 30امتد لـ 

 بخرٌجٌهاثانوٌة محمد بن عبدالوهاب تحتفً 

احتفلت ثانوٌة الشٌخ محمد بن عبدالوهاب بالحرس الوطنً بتكرٌم 

طالبا، وبدئ الحفل بتالوة من  45طالبها الخرٌجٌن والبالغ عددهم 

 القرآن الكرٌم ثم كلمة المرشد الطالبً أحمد بن محمد الفرٌح 

http://www.alyaum.com/articles/6015603/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B4%D8%A9
http://www.alyaum.com/articles/6015829/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7
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تعّرف باألحساء فً ” مبتعثة“.. قدمت عرضاً لمدرستها بالهفوف

 االسترالٌة” ملبورن“

 األحساء نٌوز

عرضاً عن مدرستها التً تعمل بها معلمًة  المبتعثاتقدمت إحدى 

للحاسب اآللً بمحافظة األحساء ضمن مرحلة معاٌشة المدارس 

األسترالٌة للمعلمٌن والمعلمات الملتحقٌن ببرنامج التطوٌر المهنً 

 التابع لجامعة ملبورن ” ٢خبرات“النوعً 

أبً بكر “خالل حفل منسوبً متوسطة ” الملحم”لـ” وفاءلمسة “

 ”الصدٌق
 األحساء نٌوز

فً بادرة طٌبة قدمها منسوبً مدرسة أبً بكر الصدٌق لألستاذ محمد 

بن عبدالرحمن الملحم بمناسبة تقاعده حٌث أقاموا حفل حضره جمٌع 

الذٌن مروا بحٌاته العملٌة  والقادهمنسوبً المدرسة وجمٌع المعلمٌن 

 .وأبناء وإخوان وأقارب المحتفى به

https://www.hasanews.com/6512298.html
https://www.hasanews.com/6512398.html
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ورشة تدرٌبٌة لجائزة التمٌز ألندٌة الحً “ٌقٌم ” تعلٌم األحساء“

 الترفٌهٌة

 خالد الدوسري

نفذت اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة األحساء الورشة التدرٌبٌة لجائزة 

/   21التمٌز ألندٌة الحً الترفٌهٌة التعلٌمٌة مساء ٌوم االثنٌن الموافق 

شعبان بحضور ومشاركة ممثل البرنامج األستاذ حمد العٌسى المساعد 

 للشؤون التعلٌمٌة 

 أنشطته بأختتامٌحتفل ” التوجٌه واإلرشاد“.. بالصور

 األحساء نٌوز -تعلٌم 

بحضور مدٌر إدارة  التوجٌه واإلرشاد األستاذ عبدهللا العبدالواحد 

اإلدارة و وسط اجواء تملؤها االخوة واأللفة  وإدارًٌوجمٌع مشرفً 

أعمالها للعام  بأختتاماحتفلت إدارة التوجٌه واإلرشاد بتعلٌم األحساء  

هـ بعد تحقٌقها لخطتها وأهدافها السنوٌة على 1439-1438الدراسً 

 اكمل وجه

https://www.hasanews.com/6511954.html
https://www.hasanews.com/6512137.html
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" أمٌناً وأمٌنة مصادر تعلم إلثراء  220تعلٌم األحساء ٌحفز 

 "سحابة شمس 
 صالح المحٌسن -االحساء 

حث محمد بن عبدالعزٌز المسلّم رئٌس قسم مصادر التعلم بإدارة تعلٌم 

أمٌن وأمٌنة مركز مصادر تعلم فً مدارس  220محافظة االحساء 

" سحابة شمس " المحافظة على إثراء شبكة الموارد السعودٌة على 

 بالموارد التعلٌمٌة المتنوعة بغرض تعمٌم الفائدة

http://www.alriyadh.com/1680171
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 الحً الترفٌهٌة الندٌةورشة تدرٌبٌة لجائزة التمٌز 

 األحساء   - ابوزٌداحمد 

نفذت اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة األحساء الورشة 

التدرٌبٌة لجائزة التمٌز ألندٌة الحً الترفٌهٌة التعلٌمٌة مساء 

شعبان بحضور ومشاركة ممثل  21ٌوم االثنٌن الموافق 

 البرنامج األستاذ حمد العٌسى المساعد للشؤون التعلٌمٌة 

https://juwatha.net/189917.html
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تعلٌم األحساء ٌعلن انطالق التسجٌل فً برامج محو األمٌة 

 الصٌفٌة للبنات

 عٌن  -فاطمة الراجح : األحساء 

الٌوم عن انطالق ( بنات)أعلن تعلٌم األحساء ممثالً فً إدارة تعلٌم الكبار 

 4شوال إلى  6التسجٌل فً برامج محو األمٌة الصٌفٌة التً تبدأ بتارٌخ 

 ذي القعدة من العام الجاري وذلك فً هجر محافظة األحساء

التدرٌبٌة لجائزة التمٌز ألندٌة الحً  ٌنفذالورشةتعلٌم األحساء 

 الترفٌهٌة التعلٌمٌة

 األحساء  -عٌن 

نفذت اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة األحساء الورشة التدرٌبٌة لجائزة 

/   21التمٌز ألندٌة الحً الترفٌهٌة التعلٌمٌة مساء ٌوم االثنٌن الموافق 

شعبان بحضور ومشاركة ممثل البرنامج األستاذ حمد العٌسى المساعد 

 للشؤون التعلٌمٌة

http://ien.sa/node/19887
http://ien.sa/node/19893
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 حدٌث الحصاد بتعلٌم األحساء

 عٌن: األحساء 

حدٌث ) تعتزم اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء إقامة حفل 

 1439/ 1438؛ بمناسبة انتهاء العام الدراسً  ( الحصاد 

وتحقق العدٌد من اإلنجازات وذلك مساء ٌوم االثنٌن الموافق 

 هـ فً قاعة السراٌا لالحتفاالت 1439/  8/  28

http://ien.sa/node/19903
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 األحساء ٌنفذ ورشة عمل تدرٌبٌة لجائزة التمٌز ألندٌة الحًتعلٌم 

 واس_األحساء 

ورشة عمل تدرٌبٌة حول جائزة التمٌز ألندٌة ، نفذ تعلٌم األحساء أمس

الحً الترفٌهٌة التعلٌمٌة، بحضور مشرفً وقادة أندٌة الحً فً 

األحساء، وذلك فً مقر نادي الحً بمدرسة األمٌر سعود بن جلوي 

 االبتدائٌة بالهفوف

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1760824






 إشراف واعتماد

 سهٌر حمد الحواس

 مدٌرة إدارة اإلعالم التربوي
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 فريق العمل

 أسرة التحرٌر

 أنور اللٌلً. أ /فاطمة الراجح . أ

 عبدهللا السعادات. أ/ الذكرهللخالد . أ

 


