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 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 لمحو”لـفً زٌارة لمعرض الٌوم العربً ” الصادق الثانوٌة“

 ”األمٌة

 نٌوز ألحساء

قامت مجموعة من طالب مدرسة األمام جعفر الصادق الثانوٌة اللٌلٌة 

بقطاع الهفوف بمحافظة األحساء ٌرافقهم األستاذ موفق الغزال بزٌارة 

 للمعرض المصاحب لالحتفاء بالٌوم العربً لمحو األمٌة

 ابتدائٌة المروة تطلق مبادرة رشاقة

 الطوٌلهانً 

فً ظل سعً مملكتنا الحبٌبة فً خفض معدالت السمنة وذلك ضمن 

حٌث تم  ٢٠٣٠والرؤٌة الوطنٌة  ٢٠٢٠أهداف برامج التحول الوطنً 

إطالق مبادرة لخفض معدالت السمنة لدى الطالب والطالبات فً 

  المدارس بالتعاون مع التعلٌم والصحة

https://www.hasanews.com/6491534.html
https://www.hasanews.com/6491536.html


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 تقٌم صالة االستسقاء” ابن مشرف“ابتدائٌة 

 الدوسري خالد

 بإقامة وسلم علٌه هللا صلى محمد الكرٌم نبٌنا بسنة تأسٌا  

 لتوجٌهات وتنفٌذا   المطر، نزول تأخر عند االستسقاء صالة

 حفظه العزٌز عبد بن سلمان الملك الشرٌفٌن الحرمٌن خادم

 صباح بالهفوف االبتدائٌة مشرف ابن مدرسة أقامت هللا،

 االستسقاء صالة هـ1439/5/26 الموافق االثنٌن الٌوم

 االبتدائٌة ٌؤدون صالة االستسقاء” النفٌس ابن”و” الحرمٌن“ثانوٌة 

 خالد الدوسري

تأسٌا  بسنة نبٌنا الكرٌم محمد صلى هللا علٌه وسلم بإقامة صالة 

االستسقاء عند تأخر نزول المطر ، وتنفٌذا  لتوجٌهات خادم الحرمٌن 

 الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبد العزٌز حفظه هللا

https://www.hasanews.com/6491683.html
https://www.hasanews.com/6491702.html


 رابـط الخـبر

تعلٌم “حارسا  جدٌدا  بمدارس  151اعتماد .. بعد تدرٌبهم وتأهٌلهم

 ”األحساء

 ألحساء نٌوز

حارس لمدارس األحساء بجمٌع مراحل  151اعتمد مؤخرا  توجٌه 

أنه   إدارة األمن والسالمة األستاذ محمد العامر مدٌر التعلٌم، حٌث أكد

وبالتنسٌق مع مكاتب التعلٌم بنٌن وبنات أنه قد خضع الجمٌع لبرامج 

 تدرٌبٌة تتعلق بحراسة وأمن وسالمة المدرسة ومنسوبٌها

https://www.hasanews.com/6491709.html


 رابـط الخـبر

طفل صغٌر وعمل “روضة العٌون تنفذ مشروعها التطوعً 

 طفل100بمشاركة ” كبٌر

 ”األحساء الٌوم“ –األحساء 

نّفذت روضة جمعية العيون الخيرية، يومي الخميس والجمعة 

؛ والذي ينفذ ”طفل صغير وعمل كبير التطوعي“الماضيين، مشروع 

طفل، حيث استهدف  ١٠٠للمرة الثانية، وذلك بمشاركة أكثر من 

 .أصدقاء البيئة في مدينة العيون والعقير

http://www.hasatoday.com/219896


 رابـط الخـبر

” طفل صغٌر وعمل كبٌر ” طفل ٌشاركون فً مشروع  ١٠٠

 التطوعً بالعٌون والعقٌر

 العٌدعبدهللا  -اإلخبارٌة مباشر 

الخمٌس والجمعة الماضٌٌن  نفذت روضة جمعٌة العٌون الخٌرٌة ٌومً

 ١٠٠بمشاركة أكثر من ( طفل صغٌر وعمل كبٌر التطوعً )  مشروع

طفل الذي استهدف أصدقاء البٌئة فً مدٌنة العٌون والعقٌر والذي ٌنفذ 

 للمرة الثانٌة

http://www.ekhbaryamubsher.com/9057150.html


 رابـط الخـبر

طفل " جمعٌة العٌون الخٌرٌة تختتم مشروع / اجتماعً

 التطوعً" صغٌر وعمل كبٌر
م  2018فبراٌر  11هـ الموافق  1439جمادى األولى  25األحساء 

 واس

طفل )اختتمت جمعٌة العٌون الخٌرٌة، أمس األول مشروع بعنوان 

فً نسخته الثانٌة بمشاركة أكثر من ( صغٌر وعمل كبٌر التطوعً

 .طفل، وذلك بمقر روضة العٌون الخٌرٌة فً األحساء ١٠٠

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1719326
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