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 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 طابور الصباح بمدرسته فىتكرٌم للطالب منقذ الطفلة 
 الهفوف –محمد العوٌس 

تكرٌم لمعاذ عبدهللا  بالهفوف،حفلأقامت مدرسة أبو دجانة االبتدائٌة 

الجمعان الطالب بالصف الخامس االبتدائً بالمدرسة ، الذى قام بإنقاذ 

طفلة ،واخراجها من داخل مركبة والدها أثناء احتراقها ، مما عرضه 

  لحرق فً ٌدٌه

 تكرمان منقذ طفلة الجامعٌٌن« المدنً»و« التعلٌم»

 الهفوف -حمد العوٌس 

بحضور مدٌر اإلدارة العامة للدفاع المدنً باألحساء العقٌد 

فالح القحطانً ومدٌر مكتب تعلٌم الهفوف عبدالعزٌز 

ومدٌر مدرسة أبً دجانة  المجحمالجندان ونائبه عبدالرحمن 

  ،النجادىاالبتدائٌة بالهفوف صالح 

http://www.alyaum.com/article/4228970
http://www.alyaum.com/article/4229148


 رابـط الخـبر

 تنمٌة حاسة اللمس لحدٌثً كف البصر

 ـ الهفوف الفناخرقٌة 

بالتعاون « روح وقدرة»نفذ نادٌا الحً للتربٌة الخاصة للبنٌن والبنات 

مع إدارة التربٌة الخاصة باألحساء ورشة عمل لحدٌثً كف البصر 

 .والتً استمرت لمدة ثالثة أٌام« أساسٌات التعلم بطرٌقة برٌل»بعنوان 

 رابـط الخـبر

 بالهفوف« شفرة النجاح»ٌنظم « وفاء»

 الهفوف -حمد العوٌس 

نظم مكتب رعاٌة أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبً 

بالتعاون مع وحدة تطوٌر الموارد « وفاء»التعلٌم المتوفٌن 

البشرٌة فً مركز التدرٌب التربوي للبنٌن بالهفوف برنامجا 

قدمه مدٌر المكتب فارس « شفرة النجاح»تدرٌبٌا عنوانه 

 .لمدة ثالثة أٌام متتالٌة الدعٌلج

http://www.alyaum.com/article/4229320
http://www.alyaum.com/article/4229324
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 فٌرٌست“ٌُحققن مراكز متقدمة فً تصفٌات األحساء طالبات تعلٌم 

 المحلٌة” لٌغو

 األحساء نٌوز -كٌان حمود 

ٌُهدي أبناء تعلٌم األحساء  ٌُضاف ” فاتنتهم“ٌوماً بعد ٌوم  إنجازاً 

 .إلى ما سبق من إنجازات

حققت مؤخراً عدداً من طالبات األحساء من منسوبات مرحلة فقد 

  فٌرٌست”ــللالتعلٌم الثانوي، مراكز ُمتقدمة فً التصفٌات المحلٌة 

 ،”لٌغو

وتعلٌم األحساء !! .. ٌُنقذ طفلة من موت محقق ” معاذ” فتى األحساء 

 ٌحتفً به

 العساف أحمد

  تكرٌمً حفل المدنً الدفاع إدارة مع بالتعاون باألحساء التعلٌم إدارة  مؤخراً  أقامت،

 سٌارة فً نشب حرٌق بعد محقق موت من طفلة أنقذ الذي الفتى ”الجمعان معاذ”لـ

 القحطانً فالح / مهندس العقٌد المدنً الدفاع إدارة مدٌر بحضور وذلك والدها

 . الجندان عبدالعزٌز الهفوف تعلٌم مكتب ومدٌر المؤمن احمد /رقباء ورئٌس

https://www.hasanews.com/6492410.html
hasanewshttps://www..com/6492439.html
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 رابـط الخـبر

الكشفً بحضور ” أنا طموح“ٌقٌم معسكر ” تعلٌم األحساء“

 طالب 140أكثر من 

 خالد الدوسري

ضمن خطة النشاط الطالبً فً إدارة تعلٌم األحساء نفذ النشاط الكشفً معسكر 

 الدرٌوٌشاألشبال بعنوان أنا طموح بإشراف المشرف الكشفً األستاذ عدنان 

وبحضور رئٌس النشاط الكشفً األستاذ وجدي السعٌد وقائد المناسبة محمد 

شبل من مختلف مدارس األحساء للمرحلة  140حٌث شارك أكثر من  العبدالعالً

 .االبتدائٌة

 بالعٌون ُتكرم طلبتها المتفوقٌن” سلطانة“ إبتدائٌة… بالصور

 أحمد العساف

تحت رعاٌة مدٌر مكتب التعلٌم بالمبرز األستاذ عبدالعزٌز بن 

أحمد العودة ومدٌر مكتب التعلٌم بالقطاع الشمالً األستاذ 

 خالد بن حمد السلٌم

https://www.hasanews.com/6492457.html
https://www.hasanews.com/6492578.html
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ٌتجولون ” عبدهللا بن سالم“طالباً من ثانوٌة  50.. بالصور

 ”الجنادرٌة“داخل أركان 

 نٌوزاألحساء 

بسام . إبراهٌم الموسى بإشراف رائد النشاط أ. تحت إدارة قائد المدرسة أ

ٌوسف الراشد ، زار وفد من ثانوٌة عبدهللا . األحمد ومعلم التربٌة البدنٌة أ

بالرٌاض ضمن  32بن سالم بمحافظة األحساء مهرجان الجنادرٌة 

الذي تشرف علٌه الهٌئة العامة للسٌاحة ” عٌش السعودٌة“مجموعة 

 .والتراث الوطنً 

ٌقدم واجب العزاء فً مشرف القٌادة المدرسة ” بالغنٌم“

 ”الشمري“

 نٌوزاألحساء 

قدم سعادة المدٌر العام للتعلٌم بمحافظة األحساء االستاذ أحمد بن 

محمد بالغنٌم واجب العزاء ألسرة الشمري فً وفاة فقٌدهم مشرف 

القٌادة المدرسٌة بتعلٌم األحساء عبدهللا بن خاتم الشمري ـ ٌرحمه هللا 

 .ـ حٌث كان فً استقباله أسرة وأشقاء الفقٌد وكذلك أبنائه ٌرحمه هللا

https://www.hasanews.com/6492819.html
https://www.hasanews.com/6492819.html
https://www.hasanews.com/6492885.html


 رابـط الخـبر

للتربٌة ” روح“فرٌق أمل التطوعً فً ضٌافة نادي الحً 

 الخاصة
 ”األحساء الٌوم“ –األحساء 

فرٌق أمل التطوعً لذوي اإلعاقة السمعٌة التابع لجمعٌة األشخاص نّظم 

ذوي اإلعاقة باألحساء، الٌوم الثالثاء، زٌارة لنادي الحً للتربٌة الخاصة 

 بمدرسة عمار بن ٌاسر االبتدائٌة” روح“

http://www.hasatoday.com/215994


 رابـط الخـبر

تعلٌم األحساء والدفاع المدنً ٌكرمون الطالب .. بالصور 

 على شجاعته” معاذ“

 الخلٌفهمحمد  -اإلخبارٌة مباشر 

هـ ممثلة فً 29/5/1439إدارة تعلٌم األحساء الٌوم الخمٌس كرمت  

مكتب تعلٌم الهفوف االستاذ عبدالعزٌز الجندان ومساعده االستاذ 

وبمشاركة وتكرٌم من إدارة الدفاع المدنً وقائد  المجحمعبدالرحمن 

 المدرسة االستاذ صالح النجادة للطالب معاذ عبدهللا ابراهٌم الجمعان

األحساء تفاجئ ابنها بزٌارته مع كشافة وزارة #عائلة من 

 التعلٌم فً الجنادرٌة

 مبارك الدوسري -إلخبارٌة مباشر 

اسرة سعودٌة من محافظة األحساء ، أبنها الشبل فهد فاجأت  

المشارك مع كشافة وزارة التعلٌم فً جناح الوزارة  السوٌعً

 ( 32الجنادرٌة ) بالمهرجان الوطنً للتراث والثقافة 

 رابـط الخـبر

http://www.ekhbaryamubsher.com/9057778.html
http://www.ekhbaryamubsher.com/9057889.html


 رابـط الخـبر

 أسرة تفاجئ ابنها بزٌارته مع كشافة التعلٌم فً الجنادرٌة

 راشد السكران -الرٌاض 

 السوٌعًفاجأت اسرة سعودٌة من محافظة األحساء ، أبنها الشبل فهد 

المشارك مع كشافة وزارة التعلٌم فً جناح الوزارة بالمهرجان الوطنً 

 ( 32الجنادرٌة ) للتراث والثقافة 

http://www.alriyadh.com/1662359


 رابـط الخـبر

 االبتدائٌة الثالثة عشر باألحساء ترتشفها” قهوتً والقراءة“

  سعاد الرمضان  -فطمة زلزلة 

قهوتً “   نفذت إدارة االبتدائٌة الثالثة عشر باألحساء البرنامج الثقافً

بإشراف أمٌنة المصادر األستاذة جواهر المنسف بمساعدة ” والقراءة 

صدٌقات المصادر من الطالبات وذلك صباح الثالثاء السابع والعشرٌن من 

 .الشهر الحالً واستمر لثالثة أٌام على التوالً

http://juwatha.net/183608.html


 رابـط الخـبر
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المساعدة للشؤون التعلٌمٌة باألحساء تدشن حلقات النقاش 

 (ارتقاء )فً مبادرة 

 عٌن -فاطمة الراجح : األحساء 

بتعلٌم  المساعدة للشؤون التعلٌمٌة  دشنت ( ارتقاء ) فً إطار مبادرة 

/   5/  28الٌوم األربعاء  الكلٌبًاألحساء األستاذة خلود بنت صالح 

/   6/  23وتستمر إلى  حلقات النقاش التً تستهدف األمهات   1438

  هـ1439

 تعزٌز القٌم الوظٌفٌة بتعلٌم األحساء

  عٌن -فاطمة الراجح : األحساء 

نفذت إدارة تقنٌة المعلومات باإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء 

القٌم الوظٌفٌة ) هـ برنامج  1439/  5/ 29الٌوم الخمٌس 

بمقر قاعة مركز الملك  المجحمقدمها األستاذ عبدالمحسن ( 

  فهد بن عبدالعزٌز للجودة

http://ien.sa/node/17808
http://ien.sa/node/17851


 رابـط الخـبر

علٌم األحساء والدفاع المدنً ٌكرمون الطالب معاذ على 

 شجاعته
  األحساء -عٌن 

هـ 29/5/1439كرمت إدارة تعلٌم األحساء الٌوم الخمٌس 

ممثلة فً مكتب تعلٌم الهفوف االستاذ عبدالعزٌز الجندان 

وبمشاركة وتكرٌم من  المجحمومساعده االستاذ عبدالرحمن 

 إدارة الدفاع المدنً

http://ien.sa/node/17808


 رابـط الخـبر

الدكتور الناس ٌحلق بطالب ثانوٌة صقر الجزٌرة فً برنامج 

 كٌفٌة كتابة السٌرة الذاتٌة

 األحساء: موطن األخبار 

بٌن مدرب التنمٌة البشرٌة المعتمد الدكتور ٌوسف بن 

عبداللطٌف الناس بأن السٌرة الذاتٌة للفرد بمثابة بطاقة 

 التعرٌف و التسوٌق له لدى اآلخرٌن

http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=47731






 إشراف واعتماد

 سهٌر حمد الحواس

 مدٌرة إدارة اإلعالم التربوي
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 بوعنقاءنورة / أ

 المتدربات+

 وئام عبدهللا الملحم

 فاطمة محمد العبدالقادر

 هبه عبدالرحمن الحوٌل

 فريق العمل

 أسرة التحرٌر

 أنور اللٌلً. أ /فاطمة الراجح . أ

 عبدهللا السعادات. أ/ الذكرهللخالد . أ

 


