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 رابـط الخـبر

 بالهفوف العلمىطالبا على أخالقٌات البحث  30تدرٌب 

 األحساء_ واس

 عبدالعزٌز الملك مدٌنة مع بالتعاون األحساء تعلٌم نظم

 البحث منهجٌة" بعنوان تدرٌبٌة ورشة ,الٌوم والتقنٌة للعلوم

 دعم برنامج فً متأهلٌن وطالبة طالبا   30 بمشاركة "العلمً

  البحثٌة للمنحة المشارٌع

 رابـط الخـبر

 الشرقٌةمدارس األحساء للصم تزور بٌت 

 الجنادرٌة -الٌوم 

 السٌاحة هٌئة رعاٌة تحت للصم األحساء مدارس فرٌق زار

 ذوي األشخاص جمعٌة مع بالتعاون الوطنً والتراث

 فً وتجولوا 32 الجنادرٌة فً الشرقٌة بٌت اإلعاقة,

 المسؤولٌن, من بعدد والتقوا األجنحة

http://www.alyaum.com/article/4228402
http://www.alyaum.com/article/4228474


 رابـط الخـبر

 بالمملكةٌحقق بطولة الروبوت « تعلٌم األحساء»

 األحساء -محمد العوٌس 

 التاسع الوطنً األولمبٌاد بطولة األحساء تعلٌم حقق

 اكثر بمشاركة المكرمة بمكة مؤخرا أقٌمت والتً للروبوت

 .المملكة تعلٌم إدارات مختلف من فرٌقا 120 من

 «أهلٌة الكالبٌة»و« نسٌم العٌون»شراكة بٌن 

 العٌون -محمد العوٌس 

أبرمت مدرسة حً النسٌم االبتدائٌة بالعٌون اتفاقٌة شراكة 

مجتمعٌة مع لجنة التنمٌة االجتماعٌة األهلٌة بالكالبٌة, التً 

شملت نظرة شاملة لقطاع التعلٌم تبدأ بتطوٌر المنظومة 

 التربوٌة بجمٌع مكوناتها؛

 رابـط الخـبر

http://www.alyaum.com/article/4228512
http://www.alyaum.com/article/4228524


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 تنمٌة”و” حً النسٌم“شراكة مجتمعٌة تجمع ابتدائٌة 

 التطوعًلدعم العمل ” الكالبٌة

 العساف أحمد

 شراكة اتفاقٌة بالعٌون األبتدائٌة النسٌم حً مدرسة أبرمت

 بالكالبٌة, األهلٌة االجتماعٌة التنمٌة لجنة مع مجتمعٌة

 شاملة نظرة شملت والتً ٢٠٣٠ المملكة رؤٌة من انطالق ا

 بجمٌع التربوٌة المنظومة بتطوٌر تبدأ التعلٌم لقطاع

 مكوناتها,

عقدا  جدٌدا  فً  72و ” تعلٌم وعمل“طالبا  فً  260

 المقاوالت

 نٌوز األحساء - الخلٌفة علً

 باألحساء الثالث الثانوي الصناعً المعهد استقبل

 من الثانوي الثالث الصف طالب من طالبا   260مؤخرا  

 من طالبا  180منهم ( المقررات نظام ) العام التعلٌم مدارس

  الثانوٌة خالد الملك مدرسة

https://www.hasanews.com/6491794.html
https://www.hasanews.com/6491817.html


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 المتفوقٌنتكرم طالبها ” الصدٌق“متوسطة 

 نٌوز األحساء

 الصدٌق بكر أبً بمدرسة واإلرشاد التوجٌه لجنة نظمت

 التوجٌه مشرف بحضور المتفوقٌن تكرٌم حفل المتوسطة

 الطالب تكرٌم تم حٌث المعٌوف صالح األستاذ واإلرشاد

 جمٌع أمام الصباحً الطابور فً صف لكل األوائل العشرة

 والطالب المعلمٌن

 طالب ثانوٌة المبرز فً زٌارة لمركز أمراض الدم الوراثٌة

 العدٌل أحمد

 الدم أمراض لمركز زٌارة الثانوٌة المبرز مدرسة نظمت

 فً هـ19/5/1439 الموافق االثنٌن ٌوم فً وذلك الوراثٌة

 ألقى حٌث المحاضرات قاعة فً اإلستقبال تم الزٌارة بداٌة

 .بالحضور فٌها رحب كلمة المركز مدٌر

https://www.hasanews.com/6491821.html
https://www.hasanews.com/6491845.html


 رابـط الخـبر

 ”الصدق“متوسطة اإلمام نافع تفّعل حصة النشاط بمحاضرة  عن 

 ”األحساء الٌوم“ –األحساء 

أقام النشاط الطالبً وجماعة التوعٌة اإلسالمٌة بمتوسطة 

اإلمام نافع لتحفٌظ القرآن الكرٌم, ٌوم أمس األحد, محاضرة  

ضمن برنامج القٌم اإلسالمٌة, خالل حصة ” الصدق“بعنوان 

 .النشاط

http://www.hasatoday.com/219999


 رابـط الخـبر

 االحساء األول فً بطولة الروبوت على مستوى المملكة

 الخلٌفهمحمد  -اإلخبارٌة مباشر 

باألحساء  األهلٌه  جواثامن مدارس  ROBO CASTELحقق فرٌق 

 FIRST LEGO League) )   لٌغو الفرست بطولة 
فً األولمبٌاد الوطنً التاسع للروبوت بقٌادة مدرب الروبوت األستاذ 

سعود سعد بن )محمد صالح جرادات و أعضاء الفرٌق من الطالب 

محمد عبدالعزٌز  –عبدالعزٌز ولٌد عبدالرحمن الملحم  –سعود الجافً 

 ( سلٌمان محمد سعد الحسٌن  –بن علً النوٌصر 

http://www.ekhbaryamubsher.com/9057305.html


 رابـط الخـبر

 األحساءحارسا لمدارس  151

  عدنان الغزال: األحساء

إدارة األمن والسالمة فً اإلدارة العامة للتعلٌم فً األحساء, أنهت 

بالتنسٌق مع مكاتب التعلٌم للبنٌن والبنات فً المحافظة أمس, توجٌه 

حارسا جدٌدا فً مدارس المحافظة, وأوضحت مصادر  151

, أن جهات االختصاص فً اإلدارة العامة للتعلٌم فً «الوطن»لـ

المحافظة والجهات األمنٌة تتابعان التحقٌق فً ظروف ومالبسات 

تعرض مدرسة للمرحلة المتوسطة فً مدٌنة المبرز فجر الخمٌس 

 ،الماضً للسطو, واالستٌالء على بعض من محتوٌات المدرسة

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329751&CategoryID=5


 رابـط الخـبر

تعلٌم األحساء ٌحصد المركز األول فً بطولة الروبوت على مستوى 

 السعودٌةالمملكة العربٌة 

 األحساء -عٌن 

باألحساء  األهلٌه جواثامن مدارس  ROBO CASTELحقق فرٌق 

فً األولمبٌاد FIRST LEGO League  )   )لٌغو الفرستبطولة 

محمد صالح   الوطنً التاسع للروبوت بقٌادة مدرب الروبوت األستاذ

 الطالبو أعضاء الفرٌق من   جرادات

"  تعلٌم األحساء ومدٌنة الملك عبد العزٌز ٌنفذان ورشة تدرٌبٌة بعنوان 

 "منهجٌة البحث العلمً 

 رابـط الخـبر

 األحساء_عٌن

األحساء و بٌن برنامج مدٌنة الملك  إطار الشراكة بٌن إدارة تعلٌم ضمن 

و  طالب , /   عبد العزٌز لدعم المشارٌع العلمٌة نفذت إدارة الموهوبٌن

( منهجٌة البحث العلمً ) الورشة التدرٌبٌة  طالبات , / إدارة الموهوبات 

  للطلبة المتأهلٌن ضمن برنامج دعم المشارٌع للمنحة البحثٌة 

http://ien.sa/node/17733
http://fllsaudi.com/ar/
http://fllsaudi.com/ar/
http://fllsaudi.com/ar/
http://fllsaudi.com/ar/
http://ien.sa/node/17751


 رابـط الخـبر

 "منهجٌة البحث العلمً"تعلٌم األحساء ٌنظم ورشة / عام 

 واس_األحساء 

نظم تعلٌم األحساء بالتعاون مع مدٌنة الملك عبدالعزٌز 

منهجٌة البحث "ورشة تدرٌبٌة بعنوان , للعلوم والتقنٌة الٌوم

طالبا  وطالبة متأهلٌن فً برنامج دعم  30بمشاركة " العلمً

المشارٌع للمنحة البحثٌة فً مدٌنة الملك عبد العزٌز للعلوم 

 و التقنٌة وذلك فً إدارة الموهوبٌن فً الهفوف

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










 إشراف واعتماد

 سهٌر حمد الحواس

 مدٌرة إدارة اإلعالم التربوي

 

 

 

 إعداد وتنسٌق 

 بوعنقاءنورة / أ

 المتدربات+

 حصه محمد الراشد

 سهام مبارك المنٌف 

 

 فريق العمل

 أسرة التحرٌر

 أنور اللٌلً. أ /فاطمة الراجح . أ

 عبدهللا السعادات. أ/ الذكرهللخالد . أ

 


