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 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 التمٌزمحافظ األحساء ٌهنئ التعلٌم بجائزة 

 األحساء -عبداللطٌف المحٌسن 

 فً األحساء، محافظ سعود، آل جلوي بن محمد بن بدر األمٌر استقبل

 التعلٌم عام مدٌر امس، ظهر الهفوف وسط المحافظة بدٌوان مكتبه

 التمٌز جائزة على باألحساء التعلٌم إدارة حصول بمناسبة بالغنٌم احمد

 هـ١٤٣٨ / ١٤٣٧ الدراسً للعام اإلداري

 الٌوم.. الهجر الغربٌة والجنوبٌة فىتعلٌق الدراسة : «تعلٌم األحساء»

 األحساء -الٌوم 

 تعلٌق بالغنٌم، محمد بن أحمد باألحساء التعلٌم عام مدٌر قرر

 والجنوبٌة الغربٌة الهجر قطاعً مدارس فى الدراسة

 .اإلثنٌن الٌوم اإلحساء، بمحافظة

http://www.alyaum.com/article/4229835
http://www.alyaum.com/article/4229596


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 العمالةطالب ثانوٌة الحرمٌن فً مشروع توزٌع السلة الغذائٌة على 

 النجار أحمد

 التراحم فً النبوٌة للسنة تطبٌق و إجتماعٌة و إنسانٌة بادرة فً

 من بتوجٌه الثانوٌة الحرمٌن مدرسة قامت ، المسلمٌن بٌن والتالحم

 الغذائٌة السلة بتوزٌع البخٌت علً بن محمد األستاذ المدرسة قائد

 . المجتمع تخدم التى والعماله العمال على وذلك

 المتفوقٌنمتوسطة الخالدٌة تكرم طالبها .. بالصور

 الدوسري خالد

 من بالشراكة التعلٌم بإدارة واإلرشاد التوجٌه لجنة نظمت

 األحد ٌوم صبٌحة الخالدٌة متوسطة فً الطالب اإلرشاد

 حفال بالمدرسة الرٌاضٌة الصالة فً هـ1439/6/2 الموافق

 وذلك األول، الدراسً الفصل فً المتفوقٌن الطالب لتكرٌم

 واإلرشاد التوجٌه إدارة مدٌر بحضور

https://www.hasanews.com/6493050.html
https://www.hasanews.com/6493062.html


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 ”نظام نور“بدء تسجٌل الطالب المستجدٌن فً االبتدائٌة عبر .. غدا  

 األحساء نٌوز -متابعات 

ٌفتح نظام نور التابع لوزارة التعلٌم، غدا  الثالثاء، باب 

التسجٌل اإللكترونً للطالب المستجدٌن بالصف األول 

هـ، 1440/1439االبتدائً لاللتحاق بالعام الدراسً القادم 

 فً جمٌع مدارس التعلٌم العام

 ”كٌف نعزز رؤٌتنا“إدارة تعلٌم األحساء تنظم ملتقى 

 الدوسري خالد

 حوارٌة جلسة)ملتقى باألحساء للتعلٌم العامة اإلدارة أقامت

 رؤٌتنا؟ نحقق كٌف شعار تحت وذلك (2030 رؤٌة عن

 االستاذ األحساء بمحافظة للتعلٌم العام المدٌر سعادة برعاٌة

 المدٌر مساعدة  سعادة وبحضور ، بالغنٌم محمد بن احمد

 الكلٌبً صالح بنت خلود األستاذة العام

https://www.hasanews.com/6493107.html
https://www.hasanews.com/6493178.html


 رابـط الخـبر

 رابـط الخـبر

 الدٌنالمبادرة الوطنٌة للوقاٌة من التسوس فً ابتدائٌة صالح 

 نٌوز األحساء - عاجان بن نبٌل

 من وفد بالمبرز االبتدائٌة الدٌن صالح مدرسة استقبلت

 المبادرة فً المعتمد البرنامج على لالطالع الصحة وزارة

 الدكتور الوفد  رأس على وكان التسوس من للوقاٌة الوطنٌة

 منسوبً من العرف عبدهللا والدكتور و المحمدي سعٌد

 ( األسنان طب ) الصحة بوزارة

جوائز التمٌز “بعد حصولهم على ” وفد التعلٌم“محافظ األحساء ٌلتقً 

 ”التعلٌمً
 األحساء نٌوز

استقبل صاحب السمو األمٌر بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ 

هـ وفد إدارة التعلٌم  1439/  6/ 4األحساء الٌوم الثالثاء الموافق 

باألحساء ٌتقدمهم سعادة المدٌر العام للتعلٌم األستاذ أحمد بن محمد 

 بالغنٌم ومساعدي المدٌر العام واإلدارات المساندة للجائزة 

https://www.hasanews.com/6492819.html
https://www.hasanews.com/6493260.html
https://www.hasanews.com/6493342.html


 رابـط الخـبر

 فهدتعلٌم األحساء ٌتسلّم مشروع إنشاء ابتدائٌة وادي طوى بحً الملك 

 الجمٌعةعلً  –األحساء 

تسلّمت إدارة اإلشراف والتنفٌذ بإدارة شؤون المبانً التابعة 

ا، مشروع إنشاء  لإلدارة العامة للتعلٌم باألحساء، مؤخر 

ابتدائٌة وادي طوى بحً الملك فهد بالهفوف باألحساء، 

 وذلك وفق ا لتصمٌمات حدٌثة

” المستقبل رواد”واختتام دوري تحدي الكبار لطالب الصف السادس 

 اللقبٌحسم 

 نواف بن عالي الجري –األحساء 

، فعالٌات دوري تحدي الكبار اإلثنٌناختتمت صباح أمس 

لطالب الصف السادس، والذي أقٌم فً حصة النشاط ولمدة 

(  أ)أسبوع كامل، حٌث جمع اللقاء طالب الصف السادس 

  بقٌادة المعلم نواف بن ماجد الحارثً،

 رابـط الخـبر

http://www.hasatoday.com/220647
http://www.hasatoday.com/220809


 رابـط الخـبر

 محافظ االحساء ٌستقبل وفد التعلٌم بعد حصولهم على التمٌز اإلداري

 العٌد عبدهللا - الحبٌب عٌسى - مباشر اإلخبارٌة

 محافظ سعود آل جلوي بن محمد بن بدر األمٌر السمو صاحب استقبل

 التعلٌم إدارة وفد هـ 1439 / 6/ 4 الموافق الثالثاء الٌوم األحساء

 محمد بن أحمد األستاذ للتعلٌم العام المدٌر سعادة ٌتقدمهم باألحساء

  المساندة واإلدارات العام المدٌر ومساعدي بالغنٌم

http://www.ekhbaryamubsher.com/9058654.html


 رابـط الخـبر

 رؤٌتناإدارة تعلٌم االحساء تنظم ملتقى كٌف نعزز 

 إدارة الموقع

 حوارٌة جلسة)ملتقى باألحساء للتعلٌم العامة اإلدارة تقٌم

 رؤٌتنا؟ نحقق كٌف شعار تحت وذلك (2030 رؤٌة عن

 االستاذ األحساء بمحافظة للتعلٌم العام المدٌر سعادة برعاٌة

  ، بالغنٌم محمد بن احمد

 الفرزدق بإبتدائٌةٌشٌد بالتجربة الجمٌلة لساعة النشاط ” العٌسى ” 

  األحساء  -زكرٌا السالم 

 األستاذ األحساء بمحافظة التعلٌمٌة للشؤون العام المدٌر مساعد زار

 االثنٌن ٌوم صباح االبتدائٌة الفرزدق مدرسة العٌسى محمد بن حمد

 االستاذ الطالبً النشاط إدارة مدٌر برفقة هـ١٤٣٩ / ٦/٣ الموافق

 المغربً عبدهللا بن صالح

 رابـط الخـبر

http://juwatha.net/183812.html
http://juwatha.net/184005.html


 رابـط الخـبر

 القارةنادي القارة ٌكرم متفوقً متوسطة 

  األحساء  -عبدهللا المهناء 

 من المتفوقٌن القارة نادي كرم اجتماعٌة ولفتة مبادرة فً

 وقد المتوسطة القارة مدرسة فً المتوسطة المرحلة طالب

 بممثل ترحٌبٌة كلمة الصالح خلٌفة محمد المدرسة قائد القى

 الهاشم ولٌد االستاذ العام األمٌن النادي ادارة مجلس

http://juwatha.net/184033.html


 رابـط الخـبر

محافظ االحساء ٌستقبل وفد التعلٌم بعد حصولهم على التمٌز اإلداري 

 على مستوى المملكة

 أنور اللٌلً -األحساء  -عٌن 

استقبل صاحب السمو األمٌر بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ 

هـ وفد إدارة التعلٌم  1439/  6/ 4األحساء الٌوم الثالثاء الموافق 

باألحساء ٌتقدمهم سعادة المدٌر العام للتعلٌم األستاذ أحمد بن محمد 

  بالغنٌم ومساعدي المدٌر العام واإلدارات المساندة

http://ien.sa/node/17964


 رابـط الخـبر

 العمالهطالب ثانوٌة الحرمٌن فً مشروع توزٌع السلة الغذائٌة على 

 أحمد النجار: موطن األخبار 

و تطبٌق للسنة النبوٌة فً التراحم  إجتماعٌةفً بادرة إنسانٌة و 

والتالحم بٌن المسلمٌن ، قامت مدرسة الحرمٌن الثانوٌة بتوجٌه من 

 قائد المدرسة االستاذ محمد بن علً البخٌت

http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=47769






 إشراف واعتماد

 سهٌر حمد الحواس

 مدٌرة إدارة اإلعالم التربوي
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