رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجية التركي
د .بشـير حداد يشارك في المؤتمر السنوي السادس للمديرية العامة للدراسة الكوردية – وزارة
التربية العراقية
د .بشير حداد يؤكد على ضرورة تكثيف المناقشات وعقد المزيد من الورش والدراسات حول
مشروع قانون الحماية من العنف األسري إلنضاجه قبل االقرار

لجنة النزاهة تناقش مشروع تعديل قانون صندوق استرداد اموال العراق
لجنة الخدمات واالعمار النيابية تناقش مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية
اللجنة القانونية تقرر استضافة مفوضية االنتخابات يوم الثالثاء المقبل
لجنة العالقات الخارجية ترفع ثالثة مشروعات قوانين للقراءة االولى

لجنة الصحة والبيئة تعقد اجتماعا لمناقشة عدد من القوانين
لجنة االقتصاد واالستثمار تناقش مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم  21المعدل
لجنة األمن والدفاع تستضيف الوكيل األقدم لوزارة الداخلية
اللجنة المالية تناقش موضوع الغاء دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا مع وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
لجنة حقوق األنسان تناقش ظاهرة االنتحار في المجتمع
لجنة األمن والدفاع تناقش مشروع قانون جرائم المعلومتية
لجنة الشباب والرياضة تناقش مقترح قانون األندية
لجنة حقوق االنسان تستضيف ممثلين عن ذوي االحتياجات الخاصة
لجنة التربية تشارك بورشة عمل لتعزيز فرص التعليم للشباب المتأثر باالزمات في العراق
لجنة التربية تناقش المشاكل التي تواجه المناهج التربوية

النائب جمال المحمداوي يعلن توجيه سؤال نيابي لوزير النفط
النائبة غيداء كمبش تدعو لالهتمام بخريجي الطب البيطري
نواب عن محافظة بابل يحضرون المهرجان الثقافي السنوي التاسع

النائبة هيفاء االمين تكرم من قبل اولياء أمور طالبات متوسطة الخلود
النائب هيثم رمضان الجبوري يحضر معرض الزهور
النائبة هيفاء االمين تلبي دعوة جامعة ذي قار
النائب محمد رضا آل حيدر يزور جامعة بابل
النائب علي غاوي حسن يلتقي وزير الكهرباء
النائب ماجد الوائلي يزور دائرة خزينة النجف االشرف
النائب رياض المسعودي يستقبل ممثلي خريجي وطلبة العلوم اإلسالمية
النائب عدنان فيحان الدليمي يزور مديرية ماء بابل
النائب عدنان فيحان الدليمي يحضر احتفالية جامعة بابل
النائب عدنان فيحان الدليمي يحضر احتفالية كلية المستقبل الجامعة ببابل
النائبة صفية محمد شيخو تشارك في دورة لتطوير القيادات النسوية
النائب كاطع الركابي يزور قيادة عمليات الرافدين
النائبة داليا فرهاد حاجي تشارك في ورشة عمل
النائبان علي الالمي ومحمود الكعبي يستقبالن وفدا رياضيا في محافظة ميسان
النائب مضر خزعل االزيرجاوي يزور مديرية الدفاع المدني في ميسان
النائب وليد السهالني يشارك بجولة ميدانية مع وزير التجارة
النائب مضر خزعل االزيرجاوي يتفقد مستشفى الطفل في محافظة ميسان
النائب بدر زيادي يلتقي قائد عمليات البصرة
النائب فالح الخزعلي يزور مجموعة من مدارس قضاء القرنة

النائب جمال المحمداوي يحضر اجتماع اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات
النائب عدنان االسدي يعقد ندوة حوارية

الرصد االخباري ليوم االثنين 2019-4-29

