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 رابـط الخـبر

 والتعلٌم« المتقاعدٌن»تفعٌل االتفاقٌة بٌن 
 الهفوف -عبداللطٌف المحٌسن 

 وإدارة للمتقاعدٌن الوطنٌة الجمعٌة بٌن مشترك اجتماع بحث

 بٌن المبرمة االتفاقٌة تفعٌل مؤخرا األحساء بمحافظة التعلٌم

 عدة فً المتقاعدٌن قدرات من االستفادة أجل من الجانبٌن؛

 للنشء الخبرات ونقل المتبادل التدرٌب مجال منها مجاالت

 .المطلوبة الخبرات إلكسابهم

http://www.alyaum.com/article/4227800


 رابـط الخـبر

 تعلٌم”و” تنمٌة الكالبٌة“تنفذه ” المدارس حراس”لـبرنامج نوعً 

 ”األحساء

 الدوسري خالد

 أقامت السلٌم حمد بن خالد األستاذ األحساء شمال مكتب مدٌر برعاٌة

 بنٌن المدارس لحراس نوعٌا برنامجا بالكالبٌة االجتماعٌة التنمٌة لجنة

 والسالمة األمن ادارة مع المجتمعٌة الشراكة خالل من وذلك وبنات

 ) بعنوان تدرٌبٌا برنامجا تقدٌم تم حٌث األحساء بتعلٌم المدرسٌة

 ( األمٌن الحارس

/  ١٤٣٧تعلٌم األحساء ٌحصد جائزة التمٌز اإلداري للعام الدراسً 

 هـ١٤٣٨

 رابـط الخـبر

 األحساء نٌوز -واس 

حصدت إدارة التعلٌم باألحساء جائزة التمٌز اإلداري للعام الدراسً 

هـ على مستوى إدارات التعلٌم بالمملكة ، وجاءت ١٤٣٨/  ١٤٣٧

إدارة تعلٌم األحساء ضمن اإلدارات الثالث األولى فً ترتٌب فئة التمٌز 

 اإلداري 

https://www.hasanews.com/6491133.html
https://www.hasanews.com/6491161.html


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

الفرٌق الكشفً بثانوٌة الحرمٌن ٌنفذ المشروع الوطنً لحماٌة البٌئة 

 ونظافته

 النجار أحمد

 ومتابعة إشراف تحت الثانوٌة الحرمٌن بمدرسة الكشفً الفرٌق شارك

 المشروع ” برنامج فً العتٌبً العزٌز عبد األستاذ الكشفً القائد من

 مسؤولٌة لتنمٌة وذلك ” ونظافتها البٌئة لحماٌة الوطنً الكشفً

 تصبح حتى العملٌة الممارسات خالل من البٌئة حماٌة فً المجتمع

 .للجمٌع ممٌزة سمة البٌئة على المحافظة

 هشام بن عمار تعقد مجلساً ألولٌاء أمور منسوبٌها إبتدائٌة

 المرشد سعود

لتحفٌظ القرآن الكرٌم  اإلبتدائٌةعقدت مدرسة اإلمام هشام بن عمار 

بالمراح، مجلساً لآلباء والمعلمٌن، اُفتتح بتالوة آٌات من الذكر الحكٌم 

، ثم شارك أشبال المدرسة بعرض العوٌضتالها الطالب أحمد بٌات 

كشفً وأداء تحٌة العلم السعودي تحت إشراف القائد الكشفً حسٌن 

 الفزٌعجمعه 

https://www.hasanews.com/6491245.html
https://www.hasanews.com/6491313.html


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 فً األحساء” ابن نصٌر“متفوقاً بمتوسطة  31تكرٌم 

 نٌوز األحساء - الغزال عدنان

 الفتح حً فً المتوسطة نصٌر بن موسى مدرسة احتفلت

 31 نحو بتكرٌم األحساء لمحافظة التابعة المبرز بمدٌنة

 المدرسة وكٌل من وإشراف بتنسٌق وذلك متفوقاً، طالباً 

 األستاذٌن الطالبٌٌن والمرشدٌن النامً، مشاري األستاذ

 العبدالحً وعبدالحً ،بوعبٌد عبدهللا

 باألحساء” كف البصر“ورشة عمل بنادي التربٌة الخاصة لحدٌثً 

 نٌوز األحساء - الزبده عبدهللا

 و روح“ والبنات للبنٌن الخاصة للتربٌة الحً نادًٌ أقام

 ورشة باألحساء الخاصة التربٌة إدارة مع بالتعاون ” قدرة

 بطرٌقة التعلم أساسٌات“ بعنوان البصر كف لحدٌثً عمل

 أٌام ثالث لمدة استمرت والتً ”برٌل

https://www.hasanews.com/6491408.html
https://www.hasanews.com/6491502.html


 رابـط الخـبر

فً األولمبٌاد  لٌقو الفرستتعلٌم األحساء ٌفوز ببطولة 

 الوطنً التاسع للروبوت

ي  –األحساء  اف بن َعالَّ  الِجِريَنوَّ

األهلٌة باألحساء،  جواثامن مدارس  ROBO CASTELحقق فرٌق 

فً األولمبٌاد الوطنً التاسع للروبوت بقٌادة مدرب  لٌقو الفرستبطولة 

الروبوت محمد صالح جرادات، وأعضاء الفرٌق من الطالب، وبإشراف 

منسق الروبوت بإدارة النشاط الطالبً باإلدارة العامة باألحساء ماجد 

 البوسعدبن عبدالرحمن 

ٌثّمن ” بالغنٌم”ووزٌر التعلٌم ٌكّرم الفائزٌن بجائزة التمٌز اإلداري 

 جهود الوزارة
 ”األحساء الٌوم“ –األحساء 

 مساءكّرم وزٌر التعلٌم الدكتور أحمد بن محمد العٌسى، 

الفائزٌن فً جائزة التعلٌم للتمٌز فً دورتها الثامنة للعام  ،الخمٌسأمس 

هـ، فً الحفل الذي تستعد الوزارة إلقامته بمسرح ١٤٣٨/  ١٤٣٧الدراسً 

 الوزارة

 رابـط الخـبر

http://www.hasatoday.com/219840
http://www.hasatoday.com/219794


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

مدرستا عبدهللا بن عامر واألشعري تكّرم متفوقً الفصل 

 الدراسً األول

 فواز بن ٌوسف الموسى –األحساء 

أقامت مدرستا عبدهللا بن عامر االبتدائٌة وأبً موسى األشعري 

المتوسطة لتحفٌظ القرآن الكرٌم بقرٌة الشعبة، صباح الٌوم الخمٌس، 

حفاًل لتكرٌم الطالب المتفوقٌن بالمدرستٌن فً الفصل األول للعام 

 .١٤٣٩ – ١٤٣٨الدراسً 

غرفة األحساء ُتطلق جائزة للرٌادة والموهبة واإلبداع لطلبة 

 الصف األول الثانوي

 ”األحساء الٌوم“ – األحساء

أطلقت غرفة األحساء وشركة وطنٌة رائدة، مؤخًرا، جائزة 

راشد الراشد وأوالده للرٌادة والموهبة واإلبداع، للمتفوقٌن 

والموهوبٌن من طالب وطالبات الصف األول ثانوي 

 . الثالثةباألحساء، فً دورتها 

http://www.hasatoday.com/219742
http://www.hasatoday.com/219703


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 األهلٌة حققت المركز األول و الكأس" جواثا"مدارس 

..  ” االولمبٌاد الوطنً للروبوت“األحساء تحقق المركز األول و الكأس بـ #

 ترصد االستقبال فً المطار” مباشر اإلخبارٌة”و

 خاص -عبدهللا العٌد  -تغطٌة  -مباشر اإلخبارٌة 

االهلٌة انجازا علمً  جواثاحققت مدارس .. فً انجاز بعد إنجاز 

كبٌر بعد حصولها على المركز  االولى والكاس  على مستوى 

برنامج )مدارس المملكة  وبإشراف وزارة التعلٌم  فً مسابقة 

 ( االولمبٌاد الوطنً التاسع للروبوت 

 التعلٌمً” الجبر“العودة ٌفتتح مجمع “.. بالصور 
 الطوٌل هانً - مباشر اإلخبارٌة

 محمد بن حمد مجمع العودة عبدالعزٌز األستاذ التعلٌم مكتب مدٌر افتتح

 األستاذ التعلٌم مكتب مدٌر مساعد بحضور الماضً األحد التعلٌمً الجبر

 مشرف و الدروٌش محمد األستاذ المدارس تطوٌر مشرف و الحسن عمر

 إدارة فً التربوي اإلعالم ومشرف السبٌعً محمد األستاذ المدرسٌة القٌادة

 باألحساء التعلٌم

http://www.ekhbaryamubsher.com/9056758.html
http://www.ekhbaryamubsher.com/9056703.html


 رابـط الخـبر

 “ 2018ٌختتم الٌوم العربً لمحو األمٌة ” تعلٌم األحساء 

 الخلٌفه محمد - مباشر اإلخبارٌة

 العثٌم بمجمع هـ1439 /5/21 األربعاءالموافق أمس مساء اختتمت

 والتً م 2018 األمٌة لمحو العربً بالٌوم االحتفاء فعالٌة التجاري

 باألحساء الكبار تعلٌم ادارة نظمته

http://www.ekhbaryamubsher.com/9056681.html


 رابـط الخـبر

 باألحساءانطالق فعالٌات الٌوم العربً لمحو األمٌة 

 :صالح بنت عاٌدة - األحساء

 بالغنٌم، أحمد األحساء بمحافظة للتعلٌم العام المدٌر رعى

 العربً بالٌوم االحتفاء لفعالٌات المصاحب التعرٌفً الركن

  .م2018 األمٌة لمحو

http://www.al-jazirah.com/2018/20180211/ln28.htm


 رابـط الخـبر

فً الجنادرٌة ٌعرف طالب األحساء على عبق " بٌت الخٌر/ "الجنادرٌة 

 الحاضرالماضً وأصالة 

 واس_الجنادرٌة 

زار وفد طالبً من إدارة التعلٌم بمحافظة األحساء الٌوم، جناح إمارة 

المشارك فً المهرجان الوطنً للتراث " بٌت الخٌر " المنطقة الشرقٌة 

 ". 32الجنادرٌة "والثقافة 

لبٌت المدٌنة المنورة فً مهرجان " عٌش السعودٌة"طالب زٌارة 

 الجنادرٌة

 واس_الجنادرٌة 

زار وفد من متوسطة هجر بمحافظة األحساء ضمن مجموعة 

الذي تشرف علٌه الهٌئة العامة للسٌاحة " عٌش السعودٌة"

والتراث الوطنً الٌوم، بٌت المدٌنة المنورة المشارك فً 

 ." 32الجنادرٌة " المهرجان الوطنً للتراث والثقافة 

 رابـط الخـبر

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1718519
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1718451


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

/  ١٤٣٧األحساء ٌحصد جائزة التمٌز اإلداري للعام الدراسً تعلٌم 

 هـ١٤٣٨
 واس_األحساء 

حصدت إدارة التعلٌم باألحساء جائزة التمٌز اإلداري للعام الدراسً 

هـ على مستوى إدارات التعلٌم بالمملكة ، وجاءت إدارة ١٤٣٨/  ١٤٣٧

تعلٌم األحساء ضمن اإلدارات الثالث األولى فً ترتٌب فئة التمٌز اإلداري 

 ، والتً ستعلن فً حفل الجائزة الذي سٌقام الٌوم فً مسرح الوزارة

 واإلبداعاألحساء ُتطلق جائزة الراشد للرٌادة والموهبة غرفة 

 واس_األحساء 

أطلقت غرفة األحساء أمس جائزة راشد الراشد للرٌادة 

والموهبة واإلبداع فً دورتها الثالثة بحضور أمٌن عام 

غرفة األحساء رئٌس المجلس اإلشرافً للجائزة عبدهللا بن 

 .وذلك بمقر الغرفة الرئٌس فً الهفوف النشٌوانعبدالعزٌز 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1718350
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1718346


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

/  ١٤٣٧األحساء ٌحصد جائزة التمٌز اإلداري للعام الدراسً تعلٌم 

 هـ١٤٣٨
 واس_األحساء 

حصدت إدارة التعلٌم باألحساء جائزة التمٌز اإلداري للعام الدراسً 

هـ على مستوى إدارات التعلٌم بالمملكة ، وجاءت إدارة ١٤٣٨/  ١٤٣٧

تعلٌم األحساء ضمن اإلدارات الثالث األولى فً ترتٌب فئة التمٌز اإلداري 

 ، والتً ستعلن فً حفل الجائزة الذي سٌقام الٌوم فً مسرح الوزارة

 واإلبداعاألحساء ُتطلق جائزة الراشد للرٌادة والموهبة غرفة 

 واس_األحساء 

أطلقت غرفة األحساء أمس جائزة راشد الراشد للرٌادة 

والموهبة واإلبداع فً دورتها الثالثة بحضور أمٌن عام 

غرفة األحساء رئٌس المجلس اإلشرافً للجائزة عبدهللا بن 

 .وذلك بمقر الغرفة الرئٌس فً الهفوف النشٌوانعبدالعزٌز 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1718350
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1718346


 رابـط الخـبر

تعلٌم األحساء ٌحقق المركز االول فً بطولة الروبوت على مستوى 

 المملكة

 األحساء: موطن األخبار 

باألحساء  األهلٌه جواثامن مدارس  ROBO CASTELفرٌق حقق 

فً األولمبٌاد الوطنً التاسع للروبوت بقٌادة  لٌقو الفرستبطولة 

مدرب الروبوت األستاذ محمد صالح جرادات و أعضاء الفرٌق من 

الطالب و بإشراف منسق الروبوت بإدارة النشاط الطالبً باإلدارة 

  العامةباألحساء

ضمن مبادرات اتفاقٌة شراكة تنموٌة مجتمعٌة مع إحدى شركات القطاع 

األحساء ُتطلق جائزة للرٌادة والموهبة واإلبداع تقّدم الخاص غرفة 

 منًحا دراسٌة إلى برٌطانٌا
 األحساء: موطن األخبار 

غرفة األحساء وشركة وطنٌة رائدة، مؤخًرا، جائزة راشد أطلقت  

الراشد وأوالده للرٌادة والموهبة واالبداع، للمتفوقٌن والموهوبٌن من 

 طالب وطالبات الصف األول ثانوي باألحساء

 رابـط الخـبر

http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=47631
http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=47602


 رابـط الخـبر

إدارة الموهوبٌن تبدأ المرحلة الثانٌة من تطبٌق مقٌاس موهبة على 

 المرشحٌن

 أنور اللٌلً -األحساء  -عٌن 

بدأت إدارة الموهوبٌن المرحلة الثانٌة من تطبٌق مقٌاس 

موهبة على الطالب المرشحٌن ٌوم الجمعة السادس عشر 

من جمادى األولى وٌوم السبت السابع عشر من جمادى 

األولى وقد حضر المقٌاس أكثر من ستمئة طالب فً 

 الصفوف المستهدفة

http://ien.sa/node/17649


 رابـط الخـبر

 الروبوتاألحساء األولى فً 

 الغزال عدنان_األحساء

من مدارس « كاستٌل روبو»مساء أول من أمس فرٌق حقق 

فً األولمبٌاد « لٌقو فٌرست»فً األحساء بطولة  جواثا

 جراداتللروبوت بقٌادة المدرب محمد  9الوطنً الـ

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=329480&CategoryID=3


 رابـط الخـبر

تنمٌة الكالبٌة وإدارة األمن والسالمة بتعلٌم األحساء تقٌمان برنامجا 

 باألحساءنوعٌا لحراس المدارس 

 األحساء   -خالد الوسمً 

برعاٌة مدٌر مكتب شمال األحساء األستاذ خالد بن حمد السلٌم أقامت 

لجنة التنمٌة االجتماعٌة بالكالبٌة برنامجا نوعٌا لحراس المدارس بنٌن 

وبنات وذلك من خالل الشراكة المجتمعٌة مع ادارة األمن والسالمة 

 .المدرسٌة بتعلٌم االحساء

http://juwatha.net/183020.html








 إشراف واعتماد

 سهٌر حمد الحواس
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