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نقل اختصاصات روتينية إلى الوزراء المعنيين



تغيير الرياضيات والعلوم العام المقبل  



  
    
 
    
 


 

   

    
    

      


   
   

 
    


 

 
 
    





   


   
   


    


   

 





    

     

    






الباقورة والغمر.. ا%ردن 
حسم خياره



      
     
      


      
       
     

    





       



      
   
      


      
      
      





اليونسكو يقر مشروع قرار يرفض االنتهاكات 

ا;سرائيلية في القدس 




معدل نظام ا%بنية يدخل حيز التنفيذ 
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 نصف مليار دوالر استثمارات قطاع التمور 

 غشاشو الزيت يسيئون للمنتج الجرشي 
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 بلديات تطالب الحكومة تعويض أضرار الشتاء الماضي 

 مجلس محافظة الكرك يشتكي »أمين عام الصحة« 

 تنسيق لتعيين خريجي ا>ثار والسياحة 
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 حسم الخيار.. والتشويش الصهيوني لن يغير القرار 
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 المعشر والصفدي يبحثان تعزيز 
العالقات مع تركيا 

   تعديالت قانونية تنقل اختصاصات روتينية للوزراء 

   قرار لـ »اليونسكو« حول القدس 
يؤكد المكتسبات المتحققة 

 اتفاقية لتطوير البطاقة الذكية
لـ ذوي ا>عاقة 




     
    
      

    


     

    


 



      

    

  
    
 
     
  

   
     
     
    
     
    
     

  

 

 

      
 
    
 
      


   
 
   
   

    
 
   

    
    
 

    
     
  
     
    

 
      

     
     
 

   





     
    
     
     
     


   





  
     
     
     
   
     
   

   
    
    



 
     

   
     
    

     

     


    

     
      
    

     
    

 

      
    
    
    

   
      

   

   





     
     

    


     
   
     
    


     



      


     
    
    
    



      
     

    


    
     
    
     
 




    
     

     
    
     
     
    


    




   
     
      






 غنيمات: أهداف االستراتيجية الوطنية للمرأة 
خطوة نوعية لتمكينها 

 التلهوني: تصاعد ا>رهاب الدولي يتطلب 
نصوصL قانونية لمكافحته 
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   الملكة رانيا تزور »همة نساء البلقاء« 

   الفايز: أهمية دعم مؤسسة إعمار عجلون 

   قرارات باعتماد تخصصات جامعية 

   صرف مستحقات تعليم السوريين 
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   ندوة في $ تبحث النهضة الصينية 
والعالقات مع ا7ردن 
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   برنامج تدريبي بين $ و»بريدجووتر« 
في ا<عالم الجديد وإدارة ا7زمات 
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   »ا7على للسكان«: مليون أردني ضمن خط الفقر 
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 »الخردة«.. تجارة ا�غنياء والفقراء في العقبة 

 محطة تحويلية تقض مضاجع المواطنين في الرصيفة 



   
    



     
    


     










     

      


     



     

     
 
     
 

    




    



     


    

      
 


     

     



 
    
   


     

     
     


 
     


    


       


   


     
    



    

      
      
     
     
     

     


      
     




     
   
     


     


    
     


    
 
   


    







    
    



      



    

     


   $   
  
     





     
   
    






     




     



    
    
    

    


     


      

     


  
     





     




   
    
    


    
  
     
    





 توقيع ١٨٦ عقد عمل صحي لدى قطر 

 ٤ ماليين يورو لتحديث شبكة مياه جديتا 

 اجتماع في معان لطوارئ الشتاء 

 بحث التعاون بين ا�من العام 
واليونيسف 

 البزايعة يتفقد مواقع للدفاع المدني 
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 آرمات تهدد السالمة في معان 
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 ٢٥٠ الف دينار لمشروعات االشغال 
في المزار الجنوبي 

 تحديث خط مياه شمال الكرك 

 انخفاض طفيف على  الحرارة 

 ضبط ٤ أطنان مواد فاسدة في المفرق 

 تفتت شارع لم يمض على تعبيده ٣ أشهر 

 مطالب بمجمع للدوائر في اEغوار الجنوبية 
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 أربعة ماليين دينار دفعت للغارمين 
والغارمات 
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 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة ترد
حول »منصة البيانات المفتوحة... 

بال معلومات«! 



 اكاديمية الملكة رانيا ترتقي بالنظام التعليمي 


  

    
    
     
     
     




     
     

     
    

    
   

    
    


     

    

     
    

    




    



     





     
   
   
   

   
   
   
   

 
   
    
    





    
   
   
      
 
     


      

    
    
    
      
    





     

     
     



     


    


  

   
    
    


    

 


  
     
     
    
     
     





     
    

     
     
 
    




    
    

   
    
    


     

    




     

 



   

  
   
    

    

     
    


  
     
   

 
     
      

 





 خبراء: أسس جديدة لتعديالت المناهج
واالنتقادات لكتابي ا6ول والرابع صحيحة 



    
     
    




     




     


     
    


    

      





     
     


   
      
     







   
    

     

     




  
    







    
     
   




      
    
   
    

    
     





    
    

     



   
     

     
    

      
   



  


   
    






     



     


    


     
    

     


     
  
     
   
   


      
    


     
    
   
     


















 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m

w w w . a l r a i . c o m
 معلمة تنشئ مختبر روبوت بـ»كرفان« في الكرك 

 اتفاقية بين »اليرموك« وفندق القوات المسلحة 
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   مركزا شباب عبين وعجلون ينفذان أيام* تطوعية 
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عيد »حانوكا« يخنق القدس..




»أزرق - أبيض«: حكومة
مع »الليكود« فقط 



الداخل المحتل.. ومحاربة »شالل الدم«
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إردوغان يرفض وقف إطالق النار



       





         


        

         



      
          



       



        







  
          



         
     

  


        
 



          
        


        
         


         



         





         


 
          
           






      

       


 
        







       


  


        


      


    
         





 
      


        
       
         


           







       
     
      


    
    


         
 

 
      

     
      


 


    






        







 منبج  االستراتيجية ..
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 روائيون ونقاد أردنيون يحوزون أربع من جوائز »كتارا« 

 انطالق مهرجان المثلث الذهبي ا$ردني الثقافي بمشاركة عربية 
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 ا�صابة ُتجبر شفيع على العالج 

والراحة ١٠ أيام 

 افتتاح بطولة ا"ندية العربية للبريدج 



     
      


      
     
      
      




  

     


    

       


 
      

     


     
     
       




   





 






      
    
    

    


      
     
     
  


     
     









      



     



 البطولة التصنيفية ا"ولى للمبارزة اليوم 




      


      

   



 
       


    
        











   
      







    
    
   


   

   
    
    
  
    






 



    
   







    

    
  

     
   

    
    
 




    








    
    








    
    

    
    


    
     




    



    
    



   
    



 



 رسم مالمح.. 



 أربع مباريات في ختام إياب »طائرة الممتاز« الليلة 
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 تأهل ١٣ العب� لنهائيات تصفية البولينج 
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 التايكواندو ا)ردنية تترقب الظهور بالجائزة الكبرى 



 »شباب الكرة« يفوز على نظيره العراقي ودي� 


   
 

    

    


    
   
    

  
    
    
   
   



    





   
    
   

     


  
    

     

    

 



    
    

    
   
    

  
   
    
      




   

    



    
    
    


     

   


     


 

    
   
    
 


    
    
     
     
     
    



    
   
    




 



 اختتام الدور الثاني لخماسي »كرة الشركات« 
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If you want to be an amazing coach
you have to fulfill your promise to beat

Australia

 Amazing .. فيتال 
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 »الليجا« تطلب نقل الكالسيكو إلى مدريد.. 
والريال يرفض 

 االتحاد المصري يؤجل قمة ا#هلي والزمالك 

 محرز يقود الجزائر للفوز على كولومبيا ودي- 
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 دورة تدريبية للعاملين مع الشباب في محافظات الجنوب 

 نجم ليفربول يدخل موسوعة »جينيس« 

 نقل محتمل لمكان الماراثون والمشي في ا#ولمبياد 
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 إسبانيا تلحق بركب المتأهلين.. وسويسرا تؤجل تأهل إيرلندا 




      
       
     


      
     







     
       



     
 
    
       
   
  


      
  

    



      

        
    


       
 

       
       
       
       



     

    
     




  
      
       






       









      
     



    





     

       


     
       
      
       
        



       
      
       
      



 

   
     

  

       
       
       


       

     





    
       
       
      

   
     
      
      
     
      
     

 
      
      
      


      
    
     
       

  

 

 ميسي يتسلم الحذاء الذهبي السادس 



     

      


      
     



      

     



      








     
      
       
       



       
       


      






 مودريتش يكشف طبيعة إصابته 
  



   
    
    

   
  

     
   

 

    
    
     
     

  





    







     

     
 

    


    



 رونالدو على عرش أرباح »إنستجرام« 


   
   


     


 

 
     

      

 
    
    
     
 








   
    


















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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