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 رابـط الخـبر

 2018تحتفً بالٌوم العربً لمحو األمٌة « التعلٌم»
 الهفوف –محمد العوٌس 

 بالغنٌم، محمد بن أحمد األحساء بمحافظة للتعلٌم العام المدٌر رعى

 األمٌة لمحو العربً بالٌوم االحتفاء لفعالٌات المصاحب التعرٌفً الركن

 القسم ومن الكبار تعلٌم من والنساء الرجال قسم فٌها وشارك ٢٠١٨

 تعلٌم ومدٌرة الكلٌبً خلود العام المدٌر مساعدة حضرت النسائً

 الخمٌس فاطمة الكبٌرات

 برنامج لرفع االطمئنان بالمدارس« الحارس األمٌن»

 المبرز -أحمد الجاسم 

 األمن إدارة فً ممثلة األحساء بمحافظة التعلٌم إدارة أطلقت

 التابع التطوعً بادر فرٌق مع وبالتعاون المدرسٌة والسالمة

 نوعه من األول البرنامج بالكالبٌة االجتماعٌة التنمٌة للجنة

 وحمل والبنات البنٌن مدارس لحراس المحافظة مستوى على

 «األمٌن الحارس» عنوان

 رابـط الخـبر

http://www.alyaum.com/article/4227683
http://www.alyaum.com/article/4227682


 رابـط الخـبر

 «صندوق المهن»تدشٌن مشروع 

 ـ الهفوف بوفهٌدحمزة 

 مشروع الكلٌبً خلود التعلٌمٌة للشؤون المساعدة دشنت

 الطالبات، نشاط إدارة تنظمه الذي ،«المهن صندوق»

 تنمٌة صندوق بٌن بالتعاون الثانوٌة المرحلة فً لتطبٌقه

 .التعلٌم ووزارة «هدف» البشرٌة الموارد

http://www.alyaum.com/article/4227679


 رابـط الخـبر

 ”هكذا نحمً طفولتنا“باألحساء تنفذ برنامج ” المتابعة االجتماعٌة“
 العلً حسن

 و العمل للوزارة التابع باألحساء االجتماعٌة المتابعة مكتب من حرصا  

 القطاعات بٌن المجتمعٌة الشركات تطوٌر على االجتماعٌة التنمٌة

 الطرفٌن، لدى المستفٌدة الفئات على بالفائدة ٌعود ما بكل الحكومٌة

 بالشعبة الثالثة االبتدائٌة مدرسة مع بتعاون التسول مكافحة وحدة نفذت

 ( طفولتنا نحمً هكذا ) بعنوان توعوٌة محاضرة

https://www.hasanews.com/6490954.html


 رابـط الخـبر

 الفتحمتوسطة محمد الفاتح تقٌم برنامج رٌاضً بنادي .. األحد

 الموسىفواز بن ٌوسف  –األحساء 

تعتزم فصول التربٌة الفكرٌة بمدرسة محمد الفاتح المتوسطة 

وذلك ٌوم األحد ” أنا قادر“إقامة برنامج رٌاضً بعنوان 

 .المقبل، بنادي الفتح الرٌاضً

http://www.hasatoday.com/219593


 رابـط الخـبر

ٌحاضر طالب ثانوٌة الحرمٌن عن مرض " القحطانً " المرشد 

 السرطان

 النجارأحمد : موطن األخبار 

المرشد الطالبً بمدرسة الحرمٌن الثانوٌة االستاذ مفرح قدم 

مرض السرطان " القحطانً محاضرة توعوٌة عن  دلٌمبن 

بتنظٌم وتنسٌق مع قسم النشاط الطالبً بقٌادة االستاذ عبد " 

  هللا العبد العظٌم

http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=47569
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 سهٌر حمد الحواس

 مدٌرة إدارة اإلعالم التربوي
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