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 رابـط الخـبر
 

منهجية " تعليم األحساء ومدينة الملك عبد العزيز ينفذان ورشة تدريبية بعنوان 

 "  البحث العلمي 

 عين  -فاطمة الراجح : األحساء 

باإلدارة العامة للتعليم باألحساء برنامج أمن ( بنات ) إدارة التدريب واالبتعاث  نفذت  

المعلومات في البريد االلكتروني   قدمه مساعد مدير تقنية المعلومات األستاذ فؤاد بن 

 تناولهـ بمقر مركز التدريب بالهفوف وقد   1439/  5/  25أحمد الراجح  اليوم األحد 

 رابـط الخـبر

ضمن إطار الشراكة بين إدارة تعليم  األحساء و بين برنامج مدينة الملك عبد العزيز 

طالبات / طالب ،  و إدارة الموهوبات / لدعم المشاريع العلمية نفذت إدارة الموهوبين  

للطلبة المتأهلين ضمن برنامج دعم ( منهجية البحث العلمي ) ،  الورشة التدريبية 

 .عددالمشاريع للمنحة البحثية  من  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية  حيث بلغ 

 

 أمن المعلومات في البريد االلكتروني بتعليم األحساء 

http://ien.sa/node/17766
http://ien.sa/node/17751


 رابـط الخـبر

 عين -فاطمة الراجح : األحساء 

 

معايير التعلم المبكر )أطلقت إدارة رياض األطفال بتعليم األحساء البرنامج التدريبي 

أعوام، بالشراكة مع مشروع الملك عبدهللا بن عبدالعزيز  6-3للعمر من ( النمائية

 وذلك   1439/  5/ 29/  28اليوم األربعاء  T4EDU( تطوير)

 

 إطالق برامج معايير التعلم المبكر النمائية بتعليم األحساء 

http://ien.sa/node/17801


 رابـط الخـبر

 خاص -األحساء  -اإلخبارية مباشر 

هـ في بيان توضيحي  27/5/1439إدارة التعليم بمحافظة األحساء اليوم الثالثاء أوضحت  

 تداوله في وسائل  التواصل االجتماعي أن اإلدارة  تابعت  ما نشر بشأن  ماتمحول 

 

وقوف طالبات متأخرات امام إحدى المدارس  ”بشأن  مانشرتابعنا  األحساء_تعليم#

 وجاٍر التحقيق 

http://www.ekhbaryamubsher.com/9057491.html


 رابـط الخـبر

 

 تعليم األحساء ُيعلق الدراسة بجميع المدارس.. في بيان رسمي 
 

 األحساء نيوز -فريق التحرير 

 

صدر قرار قبل قليل من مدير عام التعليم باألحساء األستاذ أحمد بن محمد بالغنيم ، أنه 

 وحمايةوبناء على الصالحيات الممنوحة له وبناء على ما وردنا من هيئة األرصاد 

 

 !!وتعليم األحساء تعلق برد عاجل .. تشعل وسائل التواصل” الطالبات عقاب”لـصورة 

 

 خالد الدوسري

 

انتشر عبر وسائل التواصل االجتماعية صورة متداولة لعقاب من نوع خاص لطالبات 

مدرسة الخامسة والعشرون بالهفوف المتأخرات وقوفهن في الشارع طوال الحصة 

 .األولى بسبب تأخرهن عن حضور الطابور الصباحي

 رابـط الخـبر

https://www.hasanews.com/6492137.html
https://www.hasanews.com/6492086.html


 رابـط الخـبر

 

 تكرم متفوقيها” الطفيل بن عمرو“متوسطة 

 األحساء نيوز -الدريب ماجد 

هـ حفل تكريم 1439-5-27مدرسة الطفيل بن عمرو المتوسطة اليوم الثالثاء أقامت 

هـ وذلك بحضور 1439-1438لطالبها المتفوقين للفصل األول من العام الدراسي 

 .جميع منسوبي المدرسة 

https://www.hasanews.com/6492034.html


 رابـط الخـبر

 

 السياحية جواثاطالب متوسطة حذيفة بن اليمان في مدينة 

 فواز بن يوسف الموسى  –األحساء 

 جواثامجموعة من طالب مدرسة حذيفة بن اليمان المتوسطة باألحساء، مدينة زارت 

األثري، واالستمتاع  جواثاالسياحية؛ للتعرف على أهم معالم األحساء متمثلة في مسجد 

 .السماعيلببعض األماكن الترفيهية ، وذلك بإشراف رائد النشاط بندر فهد 

 

http://www.hasatoday.com/220207


 رابـط الخـبر

 

 اختتام لقاء تبادل الخبرات بين وكالء المدارس األهلية باألحساء/ عام

 م واس2018فبراير  13هـ الموافق 1439جمادى االولى  27االحساء 

اختتم بمكتب التعليم األهلي واألجنبي للمدارس االهلية بتعليم األحساء اليوم لقاء تبادل  

 .الذي استمر لمدة ثالثة أيام " 1خبرات "الخبرات بين وكالء المدارس األهلية 

وتناول اللقاء أبرز األمور المتعلقة بالتعليم األهلي من خطط مستقبلية والتكامل بين هذه 

 ، المدارس بما يخدم التعليم األهلي بصورة خاصة وتعليم األحساء بصورة عامة 

 

 "خيال"تعليم األحساء يشارك في المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية / عام 

 رابـط الخـبر

 م واس 2018فبراير  13هـ الموافق  1439جمادى األولى  27األحساء 

تشارك اإلدارة العامة للتعليم باألحساء في المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية  

، إسهاما منها في تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار، التي "خيال"

 . اإلكترونيةأطلقتها وزارة التعليم عبر منصتها 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1720209
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1720132


 رابـط الخـبر

 

 في جمادى اآلخرة« قبس للقرآن»انطالق مسابقة 

 الهفوف -المحيسنعبداللطيف 

صاحب السمو األمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي، نائب رئيس مجلس أمناء أعلن     

للقرآن والسنة والخطابة ( قبس)مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود 

 23والمشرف العام عليها انطالق مسابقة قبس للقرآن والسنة والخطابة العاشرة في 

http://www.alyaum.com/article/4228629


 إشراف واعتماد

 سهير حمد الحواس

 مديرة إدارة اإلعالم التربوي
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 فريق العمل

 أسرة التحرير
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