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 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 االبتدائٌة تودع العٌد المطٌرفً
 حسن العلً

االبتدائٌة حفل تكرٌم و تودٌع  المطٌرفًأقام منسوبً مدرسة 

لقائدها االستاذ احمد بن محمد العٌد بعد ست سنوات من العطاء 

الكبٌر وتأتً هذه البادرة الغٌر مستغربه من معلمً المدرسة نظٌر 

 .الجهود المقدمة منه فً صرح علم ومنارة معرفة 

 عمار بن ٌاسر ٌكرم طالب جماعة المكتبة بإبتدائٌةأمٌن المكتبة 

 األحساء نٌوز

كرم أمٌن مكتبة مدرسة عمار بن ٌاسر االبتدائٌة طالب جماعة المكتبة 

هجري وذلك بحضور قائد المدرسة األستاذ  1438.1439لهذه السنه 

زٌاد العتٌبً ، وذلك لجهود وتمٌز الطالب فً نشاط المكتبة طوال العام 

فً تعاونهم مع أمٌن المكتبة األستاذ بدر البرٌك والذي بدوره قدم 

 شكره للطالب على تعاونهم معه طوال الس الدراسٌة

https://www.hasanews.com/6513842.html
https://www.hasanews.com/6513881.html


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

من  المتوفٌن”و” شهداء الواجب“ٌُكّرم أبناء ” مكتب التعلٌم بالمبرز“

 “منسوبً التعلٌم 

 هانً الطوٌل

فً احتفالٌة جمٌلة ولٌلة وفاء رائعة أقام  مكتب التعلٌم بالمبرز  ٌوم 

ا لتكرٌم أبناء شهداء الواجب وأبناء المتوفٌن من  أمس حفالا ممٌزا

منسوبً التعلٌم وذلك بمدرسة صالح الدٌن بالمبرز برعاٌة مدٌر 

 العودةالمكتب األستاذ عبدالعزٌز بن أحمد 

”  مقطورة”بـبعد اصطدامهن ” معلمات األحساء“كشف مالبسات حادث 

 ٌبرٌن“على طرٌق 

 األحساء نٌوز -فرٌق التحرٌر 

أصٌب عدد من المعلمات خالل ذهابهن لعملهن بمتوسطة وثانوٌة 

ٌبرٌن، أمس األحد، حٌث تصادمت حافلة المعلمات بمقطورة أدت 

 أٌضاا إلصابة سائق الحافلة وتم نقل الجمٌع للمستشفى

https://www.hasanews.com/6513890.html
https://www.hasanews.com/6514430.html


 رابـط الخـبر

 تودع اثنٌن من معلمٌها” الفٌصلٌة الثانوٌة“

 األحساء نٌوز

أقام منسوبو ثانوٌة الفٌصلٌة حفل تكرٌم خاص بمناسبة تقاعد 

األستاذٌن ٌوسف الحسن، و األستاذ باقر القرٌنً بعد سنوات من 

 .  تقدٌم الكثٌر من العطاء ألبنائنا الطالب بٌن أسوار الفٌصلٌة

 43طالباا فً حفلها الـ  90تحتفً بتخرج ” الرمٌلة“ابتدائٌة .. بالصور

 رابـط الخـبر

 حسن العلً

فً جو مفعم بالبهجة والسرور اختلطت فٌه براءة الطفولة بروعة 

اإلنجاز بالتخرج ، أقامت مؤخراا مدرسة الرمٌلة االبتدائٌة وفصول 

ا وسط  90التربٌة الفكرٌة حفل تخرجها الثالث و األربعٌن  لــ طالبا

 حضور كبٌر من أولٌاء األمور ووجهاء البلد 

https://www.hasanews.com/6514493.html
https://www.hasanews.com/6514780.html


 رابـط الخـبر

 قائد الدورٌات األمنٌة باألحساء” البقمً“ُتكرم ” الهفوف” ثانوٌة 

 محمد العدٌل

ضمن برنامج الشراكة المجتمعٌة بمدرسة الهفوف الثانوٌة تشرفت 

األمنٌة العقٌد مهدي بن عاٌض  قائدالدورٌاتإدارة مدرسة بتكرٌم 

البقمً بمكتبه وذلك نظٌر جهد الدورٌات األمنٌة فً حفظ  أمن  أبنائنا  

 الطالب خالل فترة االختبارات 

https://www.hasanews.com/6514869.html


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 مكتب وفاء ٌعقد االجتماع التحضٌري لمدراء اإلدارات بتعلٌم األحساء

   الخلٌفهمحمد  -اإلخبارٌة مباشر 

عقد مدٌر مكتب وفاء لرعاٌة أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبً 

االجتماع التحضٌري  الدعٌلجالتعلٌم المتوفٌن األستاذ فارس بن ٌوسف 

/  9/  29مع مدراء اإلدارات وشركاء النجاح ٌوم الثالثاء بتارٌخ 

هـ فً قاعة هجر للرجال وقاعة الخزامى للنساء بحضور مدٌر 1439

 رعاٌة الموهوبٌن األستاذ عبدهللا السبٌعً 

تعلٌم األحساء ٌكشف تفاصٌل حادث السٌر الذي تعرضت له معلمات 

 بمدرسة ٌبرٌن

   الخلٌفهمحمد  -اإلخبارٌة مباشر 

أكد مدٌر إدارة اإلعالم التربوي باإلنابة  باإلدارة العامة للتعلٌم 

باألحساء أنور اللٌلً أن اإلدارة تلقت التقرٌر المعد من قائدة متوسطة 

ٌتضمن  تعرض الحافلة التً   ١٤٣٩-٩-٦وثانوٌة ٌبرٌن  بتارٌخ 

  ١٤٣٩-٩-٥كانت تقل بعض معلمات المدرسة ٌوم االحد الموافق 

 لحادث سٌر  وهن فً طرٌقهن للمدرسة

http://ekhbaryamubsher.com/?p=9070937
http://ekhbaryamubsher.com/?p=9071110


 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

 وجمعٌة التنمٌة األسرٌة” تعلٌم األحساء“توقٌع مذكرة تفاهم بٌن 

   الخلٌفهمحمد  -اإلخبارٌة مباشر 

وقع سعادة المدٌر العام للتعلٌم بمحافظة األحساء  أحمد بن محمد 

بالغنٌم مذكرة تفاهم مع جمعٌة التنمٌة األسرٌة مثلها سعادة رئٌس 

الٌوم الثالثاء خالل حلقة  التنممجلس اإلدارة الدكتور إبراهٌم بن صالح 

 (7مسؤولٌتً)نقاش 

http://ekhbaryamubsher.com/9071438/


 رابـط الخـبر

 وجمعٌة التنمٌة األسرٌة” تعلٌم األحساء“توقٌع مذكرة تفاهم بٌن 

 ”األحساء الٌوم“ –األحساء 

وّقع المدٌر العام للتعلٌم بمحافظة األحساء أحمد بن محمد بالغنٌم، 

أمس الثالثاء، مذكرة تفاهم مع جمعٌة التنمٌة األسرٌة؛ مثلها رئٌس 

، وذلك خالل حلقة نقاش التنممجلس اإلدارة الدكتور إبراهٌم بن صالح 

 .”7مسؤولٌتً“

http://www.hasatoday.com/229765


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 الشهداءتعلٌم المبرز ٌحتفً بأبناء 

كّرم مكتب التعلٌم بالمبرز أمس األول أبناء شهداء الواجب وأبناء 

المتوفٌن من منسوبً التعلٌم، بمدرسة صالح الدٌن بالمبرز برعاٌة 

مدٌر المكتب عبدالعزٌز العودة، ومساعد مدٌر المكتب للشؤون 

 الحسنالتعلٌمٌة عمر 

 المتمٌزٌنالرمٌلة االبتدائٌة تكّرم منسوبٌها 

فً ٌوم الوفاء كرمت إدارة مدرسة الرمٌلة االبتدائٌة وفصول التربٌة 

الفكرٌة جمٌع منسوبً المدرسة، وذلك تقدٌرا لجهودهم الكبٌرة 

ومساهمتهم فً تحقٌق اإلنجازات الكبٌرة للمدرسة خالل العام 

 .هـ1439-1438الدراسً 

http://www.alyaum.com/articles/6017273/%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%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.alyaum.com/articles/6017828/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 ٌبرٌنتعلٌم األحساء ٌوضح حادث السٌر لمعلمات مدرسة 

انور اللٌلً فً  باالنابةقال مدٌر ادارة االعالم التربوي بتعلٌم االحساء 

تلقت اإلدارة التقرٌر المعد من قائدة : بٌان صادر من تعلٌم االحساء 

ٌتضمن تعرض الحافلة  ١٤٣٩-٩-٦متوسطة وثانوٌة ٌبرٌن بتارٌخ 

 ١٤٣٩-٩-٥التً كانت تقل بعض معلمات المدرسة ٌوم االحد الموافق 

 سٌرمعلمات بمدرسة ٌبرٌن ٌتعرضن لحادث 

ذكرت المدٌرٌة العامة لتعلٌم محافظة األحساء أن معلمات من 

متوسطة وثانوٌة ٌبرٌن تعرضن لحادث سٌر خالل توجههن 

بحافلة إلى المدرسة االحد الماضً، منوهة إلى ان الحادث أسفر 

 للمستشفىعن تعرضهن إلصابات طفٌفة وتم إسعافهن 

http://www.alyaum.com/articles/6017917/%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-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.alyaum.com/articles/6018013/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D9%8A%D8%B1


 رابـط الخـبر

وٌكرم " التنمٌة األسرٌة " تعلٌم األحساء ٌوقع مذكرة تعاون مع 

 دافع " فائزات 

أمس ، وقع مدٌر عام التعلٌم بمحافظة األحساء أحمد بن محمد بالغنٌم 

مذكرة تفاهم مع جمعٌة التنمٌة األسرٌة باألحساء ممثلة برئٌس مجلس 

، وذلك فً مقر الجمعٌة فً التنماإلدارة الدكتور إبراهٌم بن صالح 

 الهفوف

http://www.alyaum.com/articles/6018261/%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-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

المساعدة للشؤون التعلٌمٌة باألحساء تكرم الفائزات فً برنامج 

 الحوافز دافع فً دورته الرابعة
 عٌن-فاطمة الراجح : األحساء 

كرمت المساعدة للشؤون التعلٌمٌة باإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء 

الفائزات فً برنامج الحوافز دافع فً  الكلٌبًاألستاذة خلود بنت صالح 

 11هـ فً تمام الساعة  1439/  9/  7دورته الرابعة الٌوم األربعاء 

 بمقر القاعة الكبرى 

 إدارة تعلٌم األحساء توقع مذكرة تفاهم مع جمعٌة التنمٌة األسرٌة

 اللٌلًأنور -األحساء  -عٌن 

أحمد بن محمد .وقع سعادة المدٌر العام للتعلٌم بمحافظة األحساء أ  

بالغنٌم مذكرة تفاهم مع جمعٌة التنمٌة األسرٌة مثلها سعادة رئٌس 

ذلك ٌوم الثالثاء  التنممجلس اإلدارة الدكتور إبراهٌم بن صالح 

 (  7مسؤولٌتً)نقاش  خاللحلقة

http://ien.sa/node/20084
http://ien.sa/node/20090


 رابـط الخـبر

الستعراض ( 7مسؤولٌتً )مدٌر تعلٌم األحساء ٌدشن حلقة النقاش 

 1440-1439الخطط التشغٌلٌة للعام 

 عٌن: األحساء 

المدٌر العام للتعلٌم باألحساء األستاذ أحمد بن محمد بالغنٌم، دشن 

، وذلك (7مسؤولٌتً)هـ حلقة نقاش 6/9/1439الٌوم االثنٌن 

بحضور المساعدٌن والمستشارٌن ومدٌري ومدٌرات اإلدارات 

 والوحدات والمكاتب،

http://ien.sa/node/20065


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

معلمات مدرسة ٌبرٌن تعرضن لحادث سٌر وغادرن : تعلٌم األحساء

 المستشفى
 األحساء: موطن األخبار 

أوضحت إدارة تعلٌم االحساء مالبسات حول حادث السٌر الذي تعرضت 

 .له بعض معلمات مدرسة ٌبرٌن

وقال مدٌر إدارة اإلعالم التربوي باإلنابة أنور بن محمد اللٌلً بتعلٌم 

 االحساء تلقت اإلدارة التقرٌر المعد من قائدة متوسطة وثانوٌة ٌبرٌن

تحتفل بتخرج طالبها للصف السادس لعام  اإلبتدائٌة التوٌثٌرمدرسة 

 هــ1439
 علً السمن: موطن األخبار 

هـ ١٤٣9االبتدائٌة حفل تخرج طالبها لعام  التوٌثٌرأقامت مدرسة 

بصالة غالٌه الواقعة بالقرب من أرض الحضارات  التوٌثٌرفً قرٌة 

 التوٌثٌرمساء ٌوم بمتفوقٌها ومبدعٌها وسط فرحه كبٌره من اهالً 

 الذٌن اجتمعوا للسنة الثالثة على التوالً لهذا الحفل

http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=49625
http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=49582
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 الهفوف الثانوٌة تكرم قائد الدورٌات األمنٌة العقٌد مهدي البقمً

 األحساء: موطن األخبار 

ضمن برنامج الشراكة المجتمعٌة بمدرسة الهفوف الثانوٌة تشرفت 

إدارة المدرسة بتكرٌم قائد الدورٌات األمنٌة العقٌد مهدي بن عاٌض 

البقمً بمكتبه وذلك نظٌر جهدهم لحفظ امن ابنائنا الطالب خالل فترة 

 االختبارات

http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=49591


 رابـط الخـبر

 ثانوٌة الهفوف تكرم قائد الدورٌات األمنٌة باألحساء

 إدارة الموقع 

ضمن برنامج الشراكة المجتمعٌة بمدرسة الهفوف الثانوٌة كرمت 

إدارة مدرسة قائد الدورٌات األمنٌة العقٌد مهدي بن عاٌض البقمً 

بمكتبه وذلك نظٌر جهدهم لحفظ امن ابنائنا الطالب خالل فترة 

 االختبارات

https://juwatha.net/190748.html


 رابـط الخـبر

 األحساء توقع مذكرة تفاهم مع جمعٌة التنمٌة األسرٌةتعلٌم 

 واس_األحساء 

أمس ، وقع مدٌر عام التعلٌم بمحافظة األحساء أحمد بن محمد بالغنٌم 

مذكرة تفاهم مع جمعٌة التنمٌة األسرٌة باألحساء ممثلة برئٌس مجلس 

 التنماإلدارة الدكتور إبراهٌم بن صالح 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1769095








 إشراف واعتماد

 سهٌر حمد الحواس

 مدٌرة إدارة اإلعالم التربوي

 

 

 

 إعداد وتنسٌق 

 بوعنقاءنورة / أ

 

 

 فريق العمل

 أسرة التحرٌر

 أنور اللٌلً. أ /فاطمة الراجح . أ

 عبدهللا السعادات. أ/ الذكرهللخالد . أ

 


