مجلس النواب يصوت على تعديل قانون نقابة الجيولوجيين ويناقش قانونين
قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم ( )197لسنة 1968

خالل استقباله عدد من مجالس األقضية والنواحي ..الكعبي يؤكد اجراء االنتخابات المحلية
بموعدها المقرر
الكعبي يستقبل نقيب الفنانين ويؤكد ضرورة توحيد الرؤى بشان مشروع قانون النقابات
واإلتحادات المهنية
الكعبي يهنيء االعالم واالتصاالت بمناسبة حصول العراق على رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس
وزراء اإلعالم العرب
الكعبي يبحث تشريع قانون التحاد رجال األعمال ويدعو لتفعيل القطاع الخاص عبر آليات عملية
وسريعة

لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني تلتقي عددا من اتحاد رجال االعمال
لجنة االقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم تلتقي بوفد من رابطة مجالس االقضية والنواحي
بيان لجنة الخدمات واالعمار
رئيس واعضاء لجنة الخدمات واالعمار يقومون بجولة ميدانية في الشركة العامة لموانئ البصرة
لجنة التخطيط االستراتيجي تناقش المحور الخامس في البرنامج الحكومي

النائب ستار الجابري يطالب مجلس النواب بعقد جلسة طارئة الستضافة المسؤولين في وزارة
التربية
النائبة يسرى رجب تطالب مجلس النواب بالتحرك لوقف القصف التركي وانتهاك سيادة العراق
النائب علي غاوي حسن يحضر اجتماعا في وزراة الصحة
النائب علي غاوي حسن يزور منتدى الشباب الرياضي في بابل
النائب محمد رضا آل حيدر يحضر جلسة مجلس الشيوخ الفرنسي
النائب عبد الخالق العزاوي يزور مديرية بلديات ديالى
النائب عبدالخالق العزاوي يحضر االجتماع االمني في ديالى
النائب عبد الخالق العزاوي يزور قيادة عمليات ديالى
النائب جاسم البخاتي يزور قضاء الدجيل في صالح الدين
النائب جاسم البخاتي يزور المستشفى التركي
النائب جاسم البخاتي يزور قضاء بلد في صالح الدين
النائب جاسم البخاتي يشرف على نصب محوالت الكهرباء في الدورة
النائب جاسم البخاتي يزور وزارة الكهرباء
النائب جاسم البخاتي يزور وزارة التخطيط
النائب سعد الخزعلي يزور قضاء الشنافية في الديوانية
النائب سعد الخزعلي يتفقد معمل بالستميد للمستلزمات الطبية بالديوانية
النائب ديار طيب يلقي محاضرة في دهوك
النائبة هدى سجاد تزور اقضية الديوانية
النائبة ايناس المكصوصي تزور مديرية الطرق والجسور واسط

النائبة ايناس المكصوصي تزور مديرية جوازات وجنسية واسط
النائب عباس اإلسماعيلي يزور مديرية تربية ميسان
النائب حسن الي احمد يزور مديرية االسايش العامة في محافظة السليمانية
النائب احمد علي الكناني يلتقي محافظ بغداد
النائبة هوازن الشمري تلتقي مدير ناحية خان بني سعد في ديالى
النائبة وصفية محمد شيخو تشارك في ورشة عمل باربيل
النائب عدنان االسدي يشيد بدور مركز الوطن الستطالع الرأى العام
النائب جاسم البخاتي يزور منطقة الرستمية
النائب همام التميمي يزور ناحية مندلي في ديالى
النائب برهان المعموري يزور مديرية تربية المقدادية في ديالى
النائب برهان المعموري يزور مديرية حماية الشخصيات في ديالى
النائب بختيار شاويس يشارك في ذكرى مرور ( )25سنة على تأسيس جمعية مكفوفي كوردستان
النائبة جوان احسان تستقبل ممثال عن قناة العراقية في السليمانية
النائب بدر الزيادي يزور مديرية النقل البحري
النائبان احمد حاج رشيد وسركوت شمس الدين يزوران مديريتي البلديات والتسجيل العقاري في
السليمانية
النائب بختيار شاويس يزور اللواء مريوان هموندي
النائبة ليلى فليح الحبوبي تزور السيد وزير الداخلية في بغداد
النائب سعد الخزعلي يلتقي وزير العمل والشؤون االجتماعية في بغداد
النائب رياض المسعودي يزور جامعة كربالء
النائبة اكتفاء الحسناوي تزور منطقة جسر ديالى في بغداد
النائبة ليلى مهدي التميمي تتفقد منطقة الكرغولية في بغداد
النائب سعد حسين هاشم الميالي يستقبل عددا من المالكات اإلدارية العاملة بمؤسسات الصحة في
واسط
النائب عدنان فيحان يزور مدينة الحمزة الغربي في محافظة بابل

النائبة اكتفاء الحسناوي تلتقي خريجي هندسة الطب الحياتي ببغداد
النائب احمد الكناني يحضر االحتفالية الخاصة بااليتام في بغداد
النائب ديار طيب يستقبل المدرب الرياضي رابين هاشم في دهوك
النائب علي الحميداوي يلتقي عددا من االكاديميين ومنظمات المجتمع المدني
النائب جمال المحمداوي يستقبل لجنة عقود وزارة الكهرباء في البصرة
النائب جمال المحمداوي يستقبل حملة الشهادات العليا في شركة نفط البصرة
نواب عن ديالى يستقبلون النائب االول لرئيس مجلس النواب
النائب همام التميمي يزور محطة نقل الطاقة في ديالى
النائب عدنان االسدي يزور جامعة االمام الصادق في المثنى
النائبة ليلى مهدي تلتقي بوجهاء بني تميم في البياع
النائب عدي عواد يفتتح ساحة الحرية في محافظة البصرة
رئيس لجنة الشباب والرياضة يهنئ ناديي القاسم ونادي زخو لتأهلهم الى الدوري الممتاز
النائب بدر الزيادي يزور مركز تطوع البصرة
مجلس النواب في خانقين يقيم ورشة حوارية

الرصد االخباري ليوم األحد 2019-7-21
مـكـتـبة مجلس النواب تستقبل الباحثين وطلبة الدراسات العليا من موظفي دوائر الدولة وتزودهم
بمصادر حديثة

 نحيطكم علما...
أنه يمكنكم متابعة جميع أعمال مجلس النواب العراقي وذلك عبر متابعة مواقعنا الرسمية عبر الروابط
التالية:
ت
.1

االسم

الرابط

الموقع
االلكتروني

http://ar.parliament.iq/

.2
يوتيوب

مجلس_النواب_العراقي

الشعار

.3
https://www.facebook.com/parlia
ment.iq/

فيسبوك

.4
https://twitter.com/parliamentiq

https://t.me/MediaDirectorateofC
OR
آيفون

App Store

أندرويد

Google Play

تويتر
.5
تيليكرام
تطبيق
الهواتف
الذكية

.6

