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ٌوم األربعاء

 46مساعداً للشؤون المدرسٌة ٌستعرضون أفكارا تطوٌرٌة نوعٌة
وأدارها مساعد مدٌر تعلٌم محافظة االحساء للشؤون المدرسٌة ٌوسف
الملحم ،تالها جلسة بعنوان "مشروع اعادة تأهٌل االثاث ومقاعد
الطالب وتخصٌص بند له واسناد تامٌن التجهٌزات
رابـط الخـبر
خبراء :االستثمار فً التعلٌم األهلً عالً العوائد مادٌا وتنموٌا
جاء ذلك لدى مشاركتهم فً ندوة االستثمار فً التعلٌم ،والتً
نفذتها إدارة التربٌة والتعلٌم ومكتب التعلٌم األهلً وإدارة خدمات
المستفٌدٌن بالغرفة التجارٌة الصناعٌة باألحساء ٌوم أمس بحضور
مدٌر عام التربٌة والتعلٌم أحمد بالغنٌم
رابـط الخـبر

طالب مدارس « جواثا األهلٌة» باألحساء ٌحصدون المركز
الثالث على العالم فً برمجة الروبوت
فً إنجاز عالمً ،وعلى خطى رؤٌة المملكة  ،2030وانطال ًقا من
إعداد جٌل جدٌد من الشباب السعودي إلدارة مشروع NEOMحقق
فرٌق « »SAUDI ROBOالتابع لوزارة التعلٌم ،والمكون من طالب
مدارس جواثا األهلٌة من محافظة األحساء
رابـط الخـبر

 539معلما ٌخضعون الختبارات النمو المهنً
انطلقت أمس األول اختبارات النمو المهنً الخاصة
بالمعلمٌن بإدارة تعلٌم األحساء بحضور المدٌر العام أحمد بن
محمد بالغنٌم والمساعد للشؤون التعلٌمٌة حمد العٌسى وهً
أحد المؤشرات المعتمدة فً منظومة قٌادة مؤشرات األداء
اإلشرافً والمدرسً فً نسختها الخامسة

رابـط الخـبر

“العٌسى” ٌرعى حفل تخرٌج طلبة معهد األمل للصم باألحساء
األحساء نٌوز
رعى مساعد مدٌر عام التعلٌم للشؤون التعلٌمٌة باالحساء األستاذ حمد
بن محمد العٌسى الحفل األول لتخرٌج طلبة الصف السادس بمعهد
األمل للصم للعام الدراسى  1439بالصالة الرٌاضٌة الكبرى بالمعهد
بحضور مساعد مدٌر التعلٌم للخدمات المساندة باألحساء
رابـط الخـبر
ثانوٌة الملك خالد بالهفوف تزف الدفعه الـ  42من طالبها
عبدهللا السعادات  -األحساء نٌوز
فً لٌلة من لٌالً الفرح والسرور وبحضور مساعد مدٌر مكتب
الهفوف للشؤون التعلٌمٌه األستاذ  :عبدالرحمن بن عبدهللا المجحم ..
والمستشار للشؤون المالٌه واإلدارٌه األستاذ  :محمود العبدالعظٌم
ومنسوبً ثانوٌة الملك خالد بالهفوف
رابـط الخـبر

متوسطة ” أبً بكر الصدٌق” ُتكرم  3من طالبها إلتمامهم
حفظ “كتاب هللا”
األحساء نٌوز
فً بادرة طٌبه من منسوبً متوسطة أبً بكر الصدٌق ،كرمت
المدرسة الٌوم خالل الطابور الصباحً ثالث طالب من المدرسة بعد أن
حفظوا كتاب هللا كامل والطالب ،وهم الطالب :المؤتمن باهلل نواف
الصالح  ،و محمود اشرف محمود  ،مصطفى أحمد فؤاد
رابـط الخـبر
اختبار تحرٌري لـ  110معلم بأمانة “مراكز مصادر التعلم”
باألحساء
األحساء نٌوز
عقد بمتوسطة الحدٌبٌة باألحساء االختبار التحرٌري ألمانة مراكز
مصادر التعلم مساء أمس االثنٌن وذلك بحضور كل من مدٌر إدارة
التجهٌزات المدرسٌة األستاذ عبدهللا بن خالد العبدالعالً
رابـط الخـبر

“العٌسى” ٌرعى حفل تخرٌج طلبة معهد األمل للصم باألحساء
اإلخبارٌة مباشر  -محمد الخلٌفه
رعى مساعد مدٌر عام التعلٌم للشؤون التعلٌمٌة باالحساء األستاذ حمد
بن محمد العٌسى الحفل األول لتخرٌج طلبة الصف السادس بمعهد
األمل للصم للعام الدراسى  1439بالصالة الرٌاضٌة الكبرى بالمعهد
بحضور مساعد مدٌر التعلٌم للخدمات المساندة باألحساء
رابـط الخـبر
“العٌسى” ٌستقبل ابطال األحساء الثالث عالمٌا ً من مدارس جواثا
األهلٌة
اإلخبارٌة مباشر  -عبدهللا العٌد  -عٌسى الحبٌب
نٌابة عن المدٌر العام للتعلٌم األستاذ أحمد بن محمد بالغنٌم استقبل
المساعد للشؤون التعلٌمٌة أ .حمد بن محمد العٌسى ٌوم االثنٌن
الموافق  1439 / 8 / 7هـ فً محطة قطار محافظة األحساء طالب
مدارس جواثا األهلٌة الذٌن حصدوا المركز الثالث وهذا اإلنجاز الفرٌد
رابـط الخـبر

متوسطة حذٌفة بن الٌمان المتوسطة تزف كوكبة من أبنائها
إدارة الموقع
أقامت إدراة مدرسة حذٌفة بن الٌمان المتوسطة الٌوم األثنٌن ً
حفال
للطالب المتوقع تخرجهم هذا العام حٌث أقٌم الحفل فً البهو
الخارجً للمدرسة بحضور سعادة رئٌس شعبة اإلدارة المدرسٌة
األستاذ بدر بن حمد المحارف
رابـط الخـبر
حفل تكرٌم المعلمٌن المتقاعدٌن بمدرسة الجفر األبتدائٌة
إدارة الموقع
اقٌم مساء امس حفل المتقاعدٌن بمدرسة الجفر األبتدائٌة بمنتجع
بنبارا بالعمران حٌث قام رائد النشاط ٌوسف دخٌل العلً بالتنسٌق مع
جمٌع الزمالء لتنظٌم هذا الحفل حٌث عمل بعض المعلمٌن بالجفر
األبتدائٌة منذ اكثر من ثالثة وثالثٌن عاما ً
رابـط الخـبر

مساعد مدٌر التعلٌم باالحساء للشؤون التعلٌمٌة ٌرعى حفل
تخرٌج طلبة معهد األمل للصم
عٌن  -األحساء
رعى مساعد مدٌر عام التعلٌم للشؤون التعلٌمٌة باالحساء األستاذ حمد
بن محمد العٌسى الحفل األول لتخرٌج طلبة الصف السادس بمعهد األمل
للصم للعام الدراسى  1439بالصالة الرٌاضٌة الكبرى بالمعهد بحضور
مساعد مدٌر التعلٌم للخدمات المساندة

رابـط الخـبر

استقبال ممٌز لطالب مدارس جواثا األهلٌة بعد فوزهم فً مسابقة
الروبوت الدولٌة
موطن األخبار  :األحساء
استقبل عدد من رجال التعلٌم والمسؤولٌن وعلى رأسهم األستاذ حمد
العٌسى مساعد مدٌر إدارة تعلٌم األحساء ،واألستاذ عبدالعزٌز الملحم
واألستاذ خالد الٌوسف
رابـط الخـبر

عام  /تعلٌم األحساء ٌنظم ملتقى الشؤون التعلٌمٌة الرابع
األحساء _واس
نظمت اإلدارة العامة لتعلٌم بمحافظة اإلحساء الٌوم ،فعالٌات ملتقى
الشؤون التعلٌمٌة الرابع "الطالبة ..البناء المتكامل" ،بحضور
المساعدة للشؤون التعلٌمٌة خلود بنت صالح الكلٌبً ،وتستمر ٌومٌن
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

