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 رابـط الخـبر

 ”الضوٌحً“مدرسة زٌد بن ثابت تكرم .. بمناسبة تقاعده 

 األحساء نٌوز

فً لٌلة من لٌالً الوفاء سطرها معلمو مدرسة زٌد بن ثابت االبتدائٌة  

 الضوٌحًعندما قاموا بتكرٌم زمٌلهم األستاذ والمربً عبدالعزٌز 

مساء األمس األربعاء نظٌر ما قدمه خالل فترة عمله فً المٌدان 

عاماً ، وذلك فً الحفل الذي أقٌم بمناسبة  33التربوي على مدى 

 .تقاعده

 تحتفً بتخرج طالبها” اإلمام مسلم“ابتدائٌة 

 رابـط الخـبر

 األحساء نٌوز

الصف  بالطاحتفلت مدرسة اإلمام مسلم االبتدائٌة بتخرٌج كوكبة من 

ه بإشراف قائد 1439/8/21السادس وذلك ٌوم األثنٌن الموافق 

المدرسة األستاذ بندر بن خالد النعٌم وبحضور المشرف التربوي 

  بالالطللصفوف األولٌة األستاذ حمدي الجعفري و أولٌاء أمور 

https://www.hasanews.com/6512471.html
https://www.hasanews.com/6513053.html


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

من كوادرها المتمٌزة ألكثر  4تحتفً بتقاعد ” عمار بن ٌاسر“ابتدائٌة 

 عاماً  30من 

 الدرٌوٌزمحمد 

فً لٌلة وفاء ورد للجمٌل والعرفان، أقامت إدارة مدرسة عمار بن 

باألحساء حفل تكرٌم للمعملٌن المتقاعدٌن  وذلك مساء  اإلبتدائٌةٌاسر 

 سنة  30هـ  بعد خدمة أكثر من 1439شعبان  28ٌوم األثنٌن 

القطاع “لتكلٌفه بإدارة مكتب تعلٌم ” النجم“ُتكرم ” بدنٌة األحساء“

 ”الشرقً

 أحمد العساف

فً حفل بهٌج امتزجت فٌه الدموع والفرح أقام قسم التربٌة البدنٌة 

حمد بن محمد النجم / بتعلٌم محافظة األحساء حفل تكرٌم لألستاذ 

مشرف التربٌة البدنٌة بمناسبة تعٌٌنه مدٌرا لمكتب التعلٌم القطاع 

 الشرقً 

https://www.hasanews.com/6513279.html
https://www.hasanews.com/6513337.html


 رابـط الخـبر

 ”النعٌم “االبتدائٌة ُتكرم المرشد الطالبً ” ابن مشرف“إدارة 

 خالد الدوسري

كرمت مدرسة ابن مشرف االبتدائٌة المرشد الطالبً األستاذ عبدهللا بن 

الحفل  وبدأ.الثالثاءنعٌم النعٌم وذلك بمناسبة تقاعده، مساء أمس 

ناصر بن راشد العتٌبً شكر فٌها النعٌم /بكلمة قائد المدرسة األستاذ 

”  النعٌم“على جهوده المبذولة فً خدمة طالب المدرسة ، فٌما شكر 

 .هذه المبادرة الغٌر مستغربة من إدارة المدرسة

https://www.hasanews.com/6513564.html


 رابـط الخـبر

 بمناسبة انتهاء العام الدراسً

 ”حدٌث الحصاد“تعلٌم األحساء ٌقٌم حفالً لـ 

 الخلٌفهمحمد  -اإلخبارٌة مباشر 

؛ ( حدٌث الحصاد ) تعتزم اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء إقامة حفل 

وتحقق العدٌد من  1439/ 1438بمناسبة انتهاء العام الدراسً  

هـ فً  1439/  8/  28اإلنجازات وذلك مساء ٌوم االثنٌن الموافق 

 قاعة السراٌا لالحتفاالت 

 رابـط الخـبر

مركز الملك فهد للجودة ٌوقع مذكرة تفاهم مع المركز اإلقلٌمً للجودة 

 والتمٌز فً التعلٌم

 الخلٌفهمحمد  -اإلخبارٌة مباشر 

. ضمن مبادرة الشراكة المجتمعٌة وبتوجٌهات معالً وزٌر التعلٌم د

احمد بن محمد العٌسى  وقع مركز الملك فهد بن عبدالعزٌز للجودة  

م مذكرة 2018/  5/  14هـ الموافق 1439/  8/  28ٌوم االثنٌن 

تفاهم مع المركز اإلقلٌمً للجودة والتمٌز فً التعلٌم  تحت إشراف 

 الٌونسكو

http://www.ekhbaryamubsher.com/9069601.html
http://www.ekhbaryamubsher.com/9070038.html


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 العٌسى ٌرعى حفل التوعٌة السنوي للمدارس باألحساء

 الخلٌفهمحمد  -اإلخبارٌة مباشر 

نٌابة عن سعادة المدٌر العام األستاذ أحمد بن محمد بالغنٌم رعى 

المساعد للشؤون التعلٌمٌة األستاذ حمد بن محمد العٌسى حفل إدارة 

التوعٌة اإلسالمٌة السنوي التكرٌمً للمدارس المتمٌزة فً تنفٌذ 

 والوزارٌةمبادرات التوعٌة اإلسالمٌة وبرامجها ومسابقاتها المركزٌة 

 األحساء ٌحتفً بالتمٌز فً حفل حدٌث الحصادتعلٌم 

 الخلٌفهمحمد  -اإلخبارٌة مباشر 

 1439/  8/  28احتفت اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء مساء االثنٌن 

) هـ فً قاعة السراٌا بفوزها بجائزة التعلٌم للتمٌز فً دورتها الثامنة 

 .اإلدارة المبادرة(فئة التمٌز اإلداري 

كرم فٌها مدٌر عام التعلٌم باألحساء األستاذ أحمد بن محمد بالغنٌم 

 .القٌادات التعلٌمٌة بإدارته ورؤساء وأعضاء لجان معاٌٌر الجائزة 

http://www.ekhbaryamubsher.com/9070040.html
http://www.ekhbaryamubsher.com/9070122.html


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 تعلٌم األحساء ٌعلن افتتاح مركز الحً المتعلم بالجفر

 الجبرعبدالعزٌز  –األحساء 

أعلنت اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء ممثلة فً إدارة تعلٌم 

الكبار، عن قرب افتتاح مركز الحً المتعلم، فً مدرسة 

 الجفر الثانوٌة

 تعلٌم األحساء ٌكّرم الفائزٌن بجائزة التمٌز

 ”األحساء الٌوم“ –األحساء 

، فً قاعة اإلثنٌناحتفت اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء، مساء أمس 

فئة التمٌز “السراٌا، بفوزها بجائزة التعلٌم للتمٌز فً دورتها الثامنة 

االحتفال تكرٌم مدٌر عام التعلٌم  وشهد.المبادرةاإلدارة ” اإلداري

باألحساء أحمد بن محمد بالغنٌم، القٌادات التعلٌمٌة بإدارته ورؤساء 

 .وأعضاء لجان معاٌٌر الجائزة

http://www.hasatoday.com/228680
http://www.hasatoday.com/228944


 رابـط الخـبر

 التمٌزتعلٌم األحساء تحتفً بالحصول على جائزة 

احتفت اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء امس االول بفوزها 

فئة التمٌز »بجائزة التعلٌم للتمٌز فً دورتها الثامنة 

اإلدارة المبادرة، وقام مدٌر عام التعلٌم باألحساء « اإلداري

 التعلٌمٌةأحمد بن محمد بالغنٌم بتكرٌم القٌادات 

 رابـط الخـبر

 األوفٌاءبرنامج تعارف للمتقاعدٌن بنادي 

نفذ نادي االوفٌاء التابع لجمعٌة المتقاعدٌن بحً محاسن بالمبرز 

بالتعاون مع نادي غراس بمدرسة عبدهللا جابر األنصاري برنامج 

بحضور مدٌر نادي االوفٌاء  باالحساءتعارف وذلك بأحد المنتجعات 

 مسابقاتفهد العثمان وعدد من المتقاعدٌن تخللته 

http://www.alyaum.com/articles/6016986/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2
http://www.alyaum.com/articles/6016990/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%A1


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

انطالق الورشة التدرٌبٌة لجائزة التمٌز ألندٌة الحً الترفٌهٌة التعلٌمٌة 

 بتعلٌم األحساء( بنٌن )

 عٌن: األحساء :

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

تعلٌم األحساء ٌعلن انطالق التسجٌل فً برامج محو األمٌة الصٌفٌة 

 للبنات

 عٌن  -فاطمة الراجح : األحساء 

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

 6انطالق التسجٌل فً برامج محو األمٌة الصٌفٌة التً تبدأ بتارٌخ 

ذي القعدة من العام الجاري وذلك فً هجر محافظة  4شوال إلى 

 .األحساء

http://ien.sa/node/19886
http://ien.sa/node/19887


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 حدٌث الحصاد بتعلٌم األحساء

 عٌن: األحساء 

؛ ( حدٌث الحصاد ) تعتزم اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء إقامة حفل 

وتحقق العدٌد من  1439/ 1438بمناسبة انتهاء العام الدراسً  

هـ فً  1439/  8/  28اإلنجازات وذلك مساء ٌوم االثنٌن الموافق 

 قاعة السراٌا لالحتفاالت

 تعلٌم األحساء ٌحتفً بتمٌز بفوزه بجائزة التعلٌم للتمٌز

 عٌن:األحساء 

/   28احتفت اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء مساء أمس االثنٌن  

هـ فً قاعة السراٌا بفوزها بجائزة التعلٌم للتمٌز فً  1439/  8

 اإلدارة المبادرة(فئة التمٌز اإلداري ) دورتها الثامنة 

http://ien.sa/node/19903
http://ien.sa/node/19992


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

الصحة المدرسٌة باألحساء ٌحصد المركز االول فً تنفٌذ المبادرات 

 الوطنٌة

 أنور اللٌلً  -األحساء  -عٌن 

حققت الصحة المدرسٌة بتعلٌم األحساء المركز االول فً تنفٌذ 

والمؤشر النهائً لتطبٌق  –رشاقة " المبادرات الوطنٌة فً مبادرة 

للمناطق والمحافظات ، حٌث عقد بمدٌنة الرٌاض " مسح التدخٌن

 ورشة عمل الخطة الزمنٌة لبرامج ومبادرات الصحة المدرسٌة 

مركز الملك فهد للجودة ٌوقع مذكرة تفاهم مع المركز اإلقلٌمً للجودة 

 والتمٌز فً التعلٌم

 عٌن: األحساء 

مذكرة تفاهم مع ، وقع مركز الملك فهد بن عبدالعزٌز للجودة أمس

وذلك ، المركز اإلقلٌمً للجودة والتمٌز فً التعلٌم بإشراف الٌونسكو

 بمقر المركز فً الرٌاض

http://ien.sa/node/19999
http://ien.sa/node/20018


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

تعلٌم القرى باألحساء ٌدشن الشراكة المجتمعٌة الصحٌة و الرٌاضٌة 

مع الصحة العامة بقطاع ( دقٌقة  30جددي نشاطك فً) تحت عنوان 

 العمران

 عٌن: األحساء 

/   ٨/  ٢٩نفذ مكتب التعلٌم بالقرى التابع لتعلٌم األحساء أمس الثالثاء 

هـ مبادرة الشراكة المجتمعٌة مع إدارة الصحة العامة بقطاع ١٤٣٩

خالل افتتاح ( دقٌقة  30جددي نشاطك فً ) العمران تحت مسمى 

 (  بالعلم نسمو فكرا وجسدا ) قاعة الرٌاضة تحت اسم 

 انعقاد االجتماع األول لفرٌق التقوٌم الذاتً المؤسسً بجودة األحساء

 عٌن : األحساء 

رأس المدٌر العام للتعلٌم باألحساء األستاذ أحمد بن محمد 

بالغنٌم االجتماع األول لفرٌق التقوٌم الذاتً المؤسسً وذلك 

 هـ،29/8/1439ٌوم الثالثاء 

http://ien.sa/node/20019
http://ien.sa/node/20020


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 فً متابعة األحساء( قرٌش ٌجمعنا)

 أمل بو حلٌقة -علً السمن : موطن األخبار 

أقام مكتب المتابعة االجتماعٌة التابع لوزارة العمل والتنمٌة 

االجتماعٌة باألحساء متمثالً بوحدة العالقات العامة واالعالم 

 (  قرٌش ٌجمعنا)والبرامج مؤخراً برنامج شعبً بعنوان 

 تكرٌم معلمً مدرسة االمام الترمذي االبتدائٌة بالمبرز

 علً السمن: موطن األخبار 

قامت مدرسة االمام الترمذي االبتدائٌة بالمبرز بتكرٌم معلمً المدرسة 

هـ ، وكذلك عمل حفل ومأدبة غداء بمناسبة ١٤٣٩-٨-٢٧ٌوم االحد 

بإشراف قائد المدرسة . هـ١٤٣٩-هـ١٤٣٨نهاٌة العام الدراسً 

 الرزٌحانعبدالرحمن ناصر 

http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=49535
http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=49552


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

الملك فهد للجودة ٌوقع مذكرة تفاهم مع المركز اإلقلٌمً للجودة مركز 

 والتمٌز فً التعلٌم
 واس_األحساء 

مذكرة تفاهم مع ، وقع مركز الملك فهد بن عبدالعزٌز للجودة أمس

وذلك ، المركز اإلقلٌمً للجودة والتمٌز فً التعلٌم بإشراف الٌونسكو

 بمقر المركز فً الرٌاض

 تعلٌم األحساء ٌحتفً بفوزه بجائزة التعلٌم للتمٌز/ عام 

 واس_األحساء 

بفوزها بجائزة التعلٌم ، احتفت اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء أمس

اإلدارة المبادرة، وذلك " فئة التمٌز اإلداري"للتمٌز فً دورتها الثامنة 

 فً قاعة السراٌا باألحساء

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1766388
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1766434


 رابـط الخـبر

 سٌاحتنا الكشفٌة تنمٌة وتطوع

 األحساء   - ابوزٌداحمد 

نفذت فرقة اإلمام األوزاعً المتوسطة بالطرف البرنامج الكشفً 

وهو من ضمن الخطة التً ( سٌاحتنا الكشفٌة تنمٌة وتطوع)الوطنً

أصدرتها اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة األحساء متمثلة بإدارة النشاط 

 الطالبً بالقسم الكشفً

https://juwatha.net/190518.html
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