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 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 باألحساءٌختتم أعماله "  1خبرات "

 االحساء -واس 

 بتعلٌم األهلٌة للمدارس واألجنبً األهلً التعلٌم بمكتب اختتم

 المدارس وكالء بٌن الخبرات تبادل لقاء الٌوم، األحساء

 أٌام ثالثة لمدة استمر الذي "١ خبرات" األهلٌة

 بالهفوفواقعة وقوف طالبات متأخرات خارج مدرسة  فىالتحقٌق 

 الهفوف -العوٌس محمد 

 قرار بالغنٌم احمد األحساء للتعلٌم العام المدٌر أصدر

 حول ،االجتماعى التواصل وسائل تداولتة فٌما بالتحقٌق

  االبتدائٌة مدرسة خارج المتأخرات الطالبات وقوف واقعة

  بالهفوف 25

http://www.alyaum.com/article/4228577
http://www.alyaum.com/article/4228631


 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

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


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

وتعلٌم األحساء .. تشعل وسائل التواصل” الطالبات عقاب”لـصورة 

 !!تعلق برد عاجل 

 الدوسري خالد

 من لعقاب متداولة صورة االجتماعٌة التواصل وسائل عبر انتشر

 المتأخرات بالهفوف والعشرون الخامسة مدرسة لطالبات خاص نوع

 حضور عن تأخرهن بسبب األولى الحصة طوال الشارع فً وقوفهن

 .الصباحً الطابور

ٌُعلق الدراسة بجمٌع المدارس.. فً بٌان رسمً   تعلٌم األحساء 

 األحساء نٌوز -فرٌق التحرٌر 

صدر قرار قبل قلٌل من مدٌر عام التعلٌم باألحساء األستاذ أحمد بن 

محمد بالغنٌم ، أنه وبناء على الصالحٌات الممنوحة له وبناء على ما 

وردنا من هٌئة األرصاد وحماٌة البٌئة بالمنطقة الشرقٌة الساعة 

بشأن تعرض  1439-5  -28صباح هذا الٌوم األربعاء الموافق 7:52

 محافظة األحساء لتدنً حاد فً مستوى الرؤٌة 

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


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 متفوقٌهاتكرم ” الطفٌل بن عمرو“متوسطة 

 نٌوز األحساء - الدرٌب ماجد

 الثالثاء الٌوم المتوسطة عمرو بن الطفٌل مدرسة أقامت

 األول للفصل المتفوقٌن لطالبها تكرٌم حفل هـ27-5-1439

 جمٌع بحضور وذلك هـ1439-1438 الدراسً العام من

 . المدرسة منسوبً

تعلٌم األحساء تعمم بالمشاركة فً .. ألف لاير 300بجوائز أكثر من 

  ”قبس“مسابقة 

 نٌوز األحساء

 للقرآن ( قبس ) مسابقة فً باألحساء للتعلٌم العامة اإلدارة تشارك

 صحٌفة من إلكترونٌة برعاٌة العاشرة نسختها فً والخطابة والسنة

 منسوبً الشأن بهذا صادر تعمٌم فً اإلدارة ودعت نٌوز األحساء

 وموظفات وموظفٌن ومعلمات ومعلمٌن وطالبات طالب من اإلدارة

 المسابقة فً للمشاركة

https://www.hasanews.com/6492034.html
https://www.hasanews.com/6492247.html


 رابـط الخـبر

ٌعلق الدراسة بعد ذهاب الطالب ” تعلٌم األحساء“.. فً بٌان متأخر

 للمدارس

 خاص –األحساء 

أصدر تعلٌم األحساء، بٌاًنا عند الساعة التاسعة من صباح الٌوم 

األربعاء، بتعلٌق الدراسة، وهو القرار الذي عده الكثٌرون متأخًرا، 

 .وخاصة أنه جاء بعد ذهاب الكثٌر من الطالب والطالبات لمدارسهم

 السٌاحٌة جواثاطالب متوسطة حذٌفة بن الٌمان فً مدٌنة 

 فواز بن ٌوسف الموسى –األحساء 

زارت مجموعة من طالب مدرسة حذٌفة بن الٌمان 

السٌاحٌة؛ للتعرف على  جواثاالمتوسطة باألحساء، مدٌنة 

األثري،  جواثاأهم معالم األحساء متمثلة فً مسجد 

واالستمتاع ببعض األماكن الترفٌهٌة ، وذلك بإشراف رائد 

 .السماعٌلالنشاط بندر فهد 

 رابـط الخـبر

http://www.hasatoday.com/220216
http://www.hasatoday.com/220207


 رابـط الخـبر

وتقرٌر .. األحساء ٌربك أولٌاء األمور #تأخر تعلٌق الدراسة فً 

 ٌرصد األسباب” اإلخبارٌة مباشر“

 عبداللطٌف محمد - تقرٌر - مباشر اإلخبارٌة

 فً التعلٌم إدارة تاخر االمور أولٌاء من عدد استغرب

 أصدار فً هـ 28/5/1439 األربعاء الٌوم االحساء محافظة

 المنطقة شهدتها التً الغبار موجة بعد الدراسة تعلٌق قرار

 المملكة مناطق كباقً

 وخسارة فادحة للمقاصف إربكاً تأخر تعلٌق الدراسة باألحساء ٌسبب 

 عبدالهاديحلٌمه  -اإلخبارٌة مباشر 

وّجه مدٌر عام التعلٌم بمحافظة األحساء األستاذ أحمد بن محمد بالغنٌم 

بتعلٌق الدراسة الٌوم األربعاء فً مدارس المحافظة والهجر التابعة لها 

موجة الغبار حٌث احدث هذا التعمٌم  وإستمرارلسوء حالة الجو 

 فً المدارس إرتباكاً المتأخر بصرف الطلبة والطالبات 

 رابـط الخـبر

http://www.ekhbaryamubsher.com/9057640.html
http://www.ekhbaryamubsher.com/9057618.html


 رابـط الخـبر

وقوف طالبات متأخرات امام  ”بشأن  مانشرتابعنا  األحساء_تعلٌم#

 إحدى المدارس وجاٍر التحقٌق

 خاص -األحساء  -مباشر اإلخبارٌة 

هـ  27/5/1439أوضحت إدارة التعلٌم بمحافظة األحساء الٌوم الثالثاء 

تداوله فً وسائل  التواصل االجتماعً أن  ماتمفً بٌان توضٌحً حول 

وقوف الطالبات المتأخرات خارج  ”اإلدارة  تابعت  ما نشر بشأن 

 ”بالهفوف 25 اإلبتدائٌة

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


 رابـط الخـبر

 األمورتعلٌق الدراسة المتأخر ٌثٌر انتقادات بٌن أولٌاء 

 الغشام، سعد المبرزيإبراهٌم  -األحساء، الرٌاض 

قرار إعالن تعلٌق الدراسة فً بعض مناطق ومحافظات أدى 

المملكة إلى إرباك الطالب وأولٌاء أمورهم، فلم ٌتم اإلعالن 

 30عنه فً بعض المناطق إال قبل بدء الطابور الصباحً بـ

 دقٌقة

http://www.alhayat.com/Authors/27381776


 رابـط الخـبر

ٌحقق فً واقعة وقوف طالبات متأخرات خارج مبنى « تعلٌم األحساء»

 المدرسة بالهفوف

 الرٌاض اإللكترونً -متابعة 

فتحت إدارة التعلٌم بمحافظة األحساء فً المنطقة الشرقٌة، تحقٌقاً فٌما 

تم تداوله فً بعض وسائل التواصل االجتماعً عن وقوف طالبات 

فً الهفوف، بسبب  25بالمرحلة االبتدائٌة خارج مبنى المدرسة 

 .حضورهن متأخرات

http://www.alriyadh.com/1661925


 رابـط الخـبر

 المركزبمتوسطة ” سكراتش“مشارٌع فً برنامج 

 إدارة الموقع

 المناخ االحساء بمحافظة المتوسطة المركز مدرسة هٌأت

 قدم (الصغٌر المبرمج) مسمى فتحت لالبداع التعلٌمً

 (سكراتش) برنامج فً مشارٌع بعرض الطالب من مجموعة

 الصاٌل محمد بن صالح االستاذ اآللً الحاسب معلم بإشراف

ٌقدم برنامج خصائص نمو الطالب للمراحل الدراسٌة ” العثمان ” 

 الثالث بمركز تدرٌب المعلمٌن بالمبرز

 رابـط الخـبر

 األحساء   -زكرٌا السالم 

)  ضمن فعالٌات تدرٌب المعلمٌن على حقائب المشروع الوزاري 

أقٌمت ٌومً األحد و االثنٌن ( المهارات األساسٌة لتمكٌن المعلم

هـ فً مركز تدرٌب المعلمٌن بالمبرز  ١٤٣٩/  ٥/  ٢٦ – ٢٥الموافق 

 عدة برامج و من بٌنها البرنامج التدرٌبً خصائص نمو الطالب

http://juwatha.net/183342.html
http://juwatha.net/183376.html


 رابـط الخـبر

 الوزٌةتحاضر فـً متوسطة العٌون الحـسـٌـنـً بتنظٌم مستشفى 

 األحساء   - الصوالنزٌنب 

ممثال قسم التوعٌة الصحٌة ٌوم  باالحساءمدٌنة العٌون  مستشفًقدم 

أمس الثالثاء السابع والعشرون من شهر جمادى االول محاضرة توعٌة 

المتوسطة للبنات كمشاركة  الوزٌةعن الغذاء الصحً فً مدرسة 

 مدٌنة العٌون مع المدرسة  مستشفًمجتمعٌة توعوٌة من 

http://juwatha.net/183461.html


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 األحساءأمن المعلومات فً البرٌد االلكترونً بتعلٌم 

  عٌن -فاطمة الراجح : األحساء 

باإلدارة العامة للتعلٌم ( بنات )  نفذت إدارة التدرٌب واالبتعاث 

قدمه مساعد   باألحساء برنامج أمن المعلومات فً البرٌد االلكترونً 

/  ٢٥الٌوم األحد  مدٌر تقنٌة المعلومات األستاذ فؤاد بن أحمد الراجح 

عددا  هـ بمقر مركز التدرٌب بالهفوف وقد تناول المدرب   ١٤٣٩/  ٥

 من المحاور

 إطالق برامج معاٌٌر التعلم المبكر النمائٌة بتعلٌم األحساء

 عٌن -فاطمة الراجح : األحساء 

أطلقت إدارة رٌاض األطفال بتعلٌم األحساء البرنامج التدرٌبً 

أعوام، بالشراكة  6-3للعمر من ( معاٌٌر التعلم المبكر النمائٌة)

الٌوم  T4EDU( تطوٌر)مع مشروع الملك عبدهللا بن عبدالعزٌز 

وذلك بمركز التدرٌب واالبتعاث   ١٤٣٩/  ٥/ ٢٩/  ٢٨األربعاء 

 بالهفوف 

http://ien.sa/node/17766
http://ien.sa/node/17801


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

المساعدة للشؤون التعلٌمٌة باألحساء تدشن حلقات النقاش فً مبادرة 

 (ارتقاء )

 عٌن -فاطمة الراجح : األحساء 

المساعدة للشؤون  دشنت ( ارتقاء ) فً إطار مبادرة 

 الكلٌبًبتعلٌم األحساء األستاذة خلود بنت صالح  التعلٌمٌة 

حلقات النقاش التً   1438/  5/  28الٌوم األربعاء 

   هـ1439/  6/  23وتستمر إلى  تستهدف األمهات 

 انطالق برنامج معاٌٌر التعلم المبكر النمائٌة بتعلٌم األحساء

 األحساء  -عٌن 

أطلقت إدارة رٌاض األطفال بتعلٌم األحساء البرنامج 

 6-3للعمر من ( معاٌٌر التعلم المبكر النمائٌة)التدرٌبً 

أعوام، بالشراكة مع مشروع الملك عبدهللا بن عبدالعزٌز 

 ١٤٣٩/  ٥/ ٢٩/  ٢٨الٌوم األربعاء  T4EDU( تطوٌر)

http://ien.sa/node/17808
http://ien.sa/node/17817


 رابـط الخـبر

تعلٌم األحساء ال ٌمتلك آلٌة : " معلمون ومعلمات ٌبدون تذمرهم 

 صحٌحة لتعلٌق الدراسة

 األحساء: موطن األخبار 

تذمر عدد كبٌر من المعلمٌن والمعلمات من تصرف إدارة 

تعلٌم األحساء خصوصا فً حاالت التعلٌق سوى فً األجواء 

 .الماطرة أو وجود عوالق ترابٌة 

http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=47713


 رابـط الخـبر

 "خٌال"األحساء ٌشارك فً المسابقة الوطنٌة للمواهب التعبٌرٌة تعلٌم 

 واس_األحساء

تشارك اإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء فً المسابقة الوطنٌة 

، إسهاما منها فً تحسٌن البٌئة "خٌال"للمواهب التعبٌرٌة 

التعلٌمٌة المحفزة لإلبداع واالبتكار، التً أطلقتها وزارة 

 . اإلكترونٌةالتعلٌم عبر منصتها 

 باألحساءلقاء تبادل الخبرات بٌن وكالء المدارس األهلٌة اختتام 

 واس_االحساء 

اختتم بمكتب التعلٌم األهلً واألجنبً للمدارس االهلٌة بتعلٌم 

األحساء الٌوم لقاء تبادل الخبرات بٌن وكالء المدارس 

 .الذي استمر لمدة ثالثة أٌام " ١خبرات "األهلٌة 

 رابـط الخـبر

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






 إشراف واعتماد

 سهٌر حمد الحواس

 مدٌرة إدارة اإلعالم التربوي
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