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https://twitter.com/eallam1


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 «خٌال»مسابقة طالب موهوب ٌفوز بجائزة 

فاز فرٌق الموهوبٌن بإدارة التعلٌم بمحافظة االحساء المكون من 

والطالب ٌاسٌن  المخٌمرمشرف الموهوبٌن عبدالمنعم بن عبدالرحمن 

من ثانوٌة الفٌصلٌة باألحساء بجائزة التحكٌم األول فً  الدوٌلحسٌن 

 الثانوٌةمجال الرسم للمرحلة 

 مدارسحراس  3حً الفتح باألحساء ٌكرم 

شهد مدٌر األمن والسالمة المدرسٌة فً اإلدارة العامة للتعلٌم فً 

حراس مدارس فً حً الفتح، وذلك  3األحساء محمد العامر، تكرٌم 

 النامًبحضور قائد المدرسة شاكر الجوهر، ووكٌل المدرسة مشاري 

http://www.alyaum.com/articles/6015373/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://www.alyaum.com/articles/6015382/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-3-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 بالمراح تحتفً بتخرج طالبها” هشام بن عمار“ابتدائٌة 
 سعود المرشد

لم تكن لٌله عادٌه ولم تكن لٌله عابره بل كانت أحلى اللٌالً ودع فٌها 

الطالب مدرستهم بعد مضً ست سنوات وودع فٌها المعلمون ابنائهم 

بعد ان علموهم القراءة والكتابة ، زفت مدرسة اإلمام هشام بن  الطلبه

 لتحفٌظ القرآن الكرٌم اإلبتدائٌةعمار 

بالعٌون تكرم المشرف التربوي ” صهٌب الرومً“متوسطة 

 ”الفارس“
 أحمد العساف

كرمت مدرسة صهٌب الرومً المتوسطة بالعٌون المشرف التربوي 

األستاذ راشد بن علً الفارس مشرف التربٌة البدنٌة بمكتب التعلٌم 

بالمبرز وذلك لمتابعته المستمرة لنشاطات المدرسة وتشرٌفه لجمٌع 

 انشطة المدرسة ومساهمته فً نجاحها

https://www.hasanews.com/6511773.html
https://www.hasanews.com/6511817.html


 رابـط الخـبر

 طالب موهوب بتعلٌم األحساء ٌفوز بجائزة مسابقة خٌال

 عٌن: األحساء 

)  اختتمت وزارة التعلٌم المسابقة الوطنٌة للمواهب التعبٌرٌة  

 1439/  8/  17على مسرح وزارة التربٌة ٌوم الخمٌس ( خٌال 

عبدالرحمن العاصمً وحضور . هـ برعاٌة نائب وزٌر التربٌة د 

 مدٌر عام اإلدارة العامة للموهوبٌن

م بتعلٌم 2018-هـ1439جائزة أندٌة الحً الترفٌهٌة التعلٌمٌة 

 االحساء 
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 األحساء  -عٌن 

م 2018-هـ1439تم إطالق جائزة أندٌة الحً الترفٌهٌة التعلٌمٌة 

واعتماد جائزة تقدٌرٌة لألندٌة المتمٌزة وفق معاٌٌر محددة تتناول 

جوانب العمل األمثل للنادي والتً تهدف إلى تحسٌن مستوى األداء 

 المؤسسً لألندٌة 

http://ien.sa/node/19857
http://ien.sa/node/19861








 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

 


