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رئيس مجلس النواب يحضر مأدبة غداء أقامتها كتلة الجماهير الوطنية
رئيس مجلس النواب يستقبل سفير المملكة العربية السعودية
رئيس مجلس النواب يستقبل مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األدنى
الكعبي يحث الحكومة على زيادة االهتمام ببرامج التحول للحكومة االلكترونية
الكعبي يدعو ” الداخلية والشباب والرياضة واتحاد الكرة ” الى حلحلة موضوع اإلختالف
بأعمار العبي عدد من المنتخبات الوطنية
خالل استقباله األمين العام لمجلس النواب الجديد  ..الكعبي يدعو االمانة العامة لمجلس النواب
لعمل ” جاد ومهني” لتطوير اداء المؤسسة التشريعية وكفاءة موظفيها
دكتور بشير حداد يوجه باستنفار كل الجهود لمتابعة كارثة إندالع حرائق في الشركة العامة
لكبريت المشراق في جنوب الموصل
د .بشير الحداد يترأس إجتماع لجنة التربية النيابية ،لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه
الطلبة في المراكز االمتحانية

اللجنة النيابية الخاصة بسامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمية تضع الخطوات االولى
الختيار المشاريع الخاصة بالمدينة
لجنة العالقات الخارجية تعقد ندوة حوارية عن صفقة القرن وورشة المنامة بمشاركة مستشار
الرئيس الفلسطيني نبيل شعث
رئيس اللجنة المالية يستقبل وفدا من مجلس القضاء األعلى
اللجنة المالية تستعرض عمل لجانها الفرعية
رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري يستقبل القنصل البريطاني لدى بغداد
لجنة االقتصاد واالستثمار تناقش قانون تعديل قانون الشركات
لجنة التربية النيابية تناقش موضوع االمتحانات النهائية للصفوف المنتهية
لجنة الخدمات واالعمار النيابية تستضيف مدير عام شركة الوفود والمسافرين في وزارة النقل
لجنة التربية النيابية تناقش مشروع قانون التعديل االول لقانون وزارة التربية رقم ( )22لسنة
)(2011
لجنة الخدمات واالعمار النيابية تستضيف هيئة االعالم واالتصاالت وتبحث قانون االتصاالت
والمعلوماتية
العمل والمهجرين تناقش خطة عملها للفصل التشريعي المقبل

الصحة والبيئة تستضيف خريجي هندسة التقنيات والتلوث البيئي
لجنة النزاهة تصوت على المضي بتعديل قانون هيئة النزاهة
القانونية النيابية تستضيف وفدا من قضاة محكمة التمييز االتحادية
لجنة حقوق االنسان تعقد منتدى تشاوريا لمناقشة تحسين البيئة القانونية للعمل الصحفي
لجنة حقوق االنسان تطالب الكتل النيابية بالتعاون في تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي
والتظاهر السلمي
لجنة الشباب والرياضة تشارك في ورشة عمل بشأن مقترح قانون اللجنة األولمبية

النائب شيركو ميرويس يعلن موقف لجنة العالقات الخارجية الداعم للقضية الفلسطينية
وفد مجلس النواب يشارك باجتماعات جمعية البرلمانات االسيوية في مدينة اصفهان االيرانية
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