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 الدراسة عن بعد.. مشكالت »تقنية واكاديمية« 

      

     



      

 


      
     
     


       


      
   
  
  
    



     

    
     

      



     
     
      
     
      
     



     
      

      




       
    
       

     


      


      
      


 
      
       


      



     
      


   
     



     

      


     


    
    
      



  

      





     

    


    
    







     
     





    
  

     


      
       

      


     
    
  








    
    
      
      




  

   
     


       
      






      
 

     
    
      

 
   
     
 

         
     
    
       
 



       
      



 
        

 
     
         


      

      
      
     

  
     
     

      

  

    
      
    
     
       


      

     
     
      
     

      

       
     
 

 

     
     

      
     

 

 ا/ربعاء أول أيام الخريف
والكتلة الحارة تتراجع غدا 

 شكاوى من ضعف شبكات 
االتصاالت في بلدة ابو القين 

 مشروعات متعثرة بانتظار 
اAنجاز في المزار الجنوبي 





    
    

    
   





    

    

   

    


   
    
 
   
    
    
    

    



   

  
  
    
    
    
    




   

    
   
   

   
    


   
    










    




   
   

    
   


    





    
    

    


   





   



  
    





  
   
     



 $  

   






   

   
  


 
    

    

    
    

   

   

  

 



   


   
    

 

    




     


  



    
    


    

     
    
   
   
   





   


   
   
  




 
    
    













 





w w w . a l r a i . c o m
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 أردني لنهائيات كأس العالم للمبدعين العرب 
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كورونا .. العالم يرفع الراية الحمراء

 عائالت تونسية تستقل »قوارب الموت« طلب� للهجرة 
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 الثقة بالنفس مفتاح النجاح 



       
     


   
     





      
      




       
       
      


        
 








  
     


       

    
    
     


     
      

     





    




      
       



     
      
    
    

      



     

     


  
    
  

    

    



Net      
     doctor
       
       
      
       
      
     


       




     
      



 خواطر من الحياة 



        


      
       


       
 
   
      
     
      

       


        





        



       
       
      


      
  
       
        
  


        

      
        






w w w . a l r a i . c o m 




       
       

  
        
   
 

 
         
   


 


 

        •
 

 
       •
     

 
       •

 
     
      


 



  
        


  

 

  
 
        


      

 



    






      


  
    



  
   
      




 

      

     

    
   
      

 

    •
      
     
        
     
      
     

      

  
 




       •



       •


     
      
     
      


        •
      



       •


 •

 إحم قلبك.. معلومات ونصائح 

 فيتامين د... هل يحمي حق� من مضاعفات كورونا؟ 

ماذا تخبر نبضات قلب المولود عن صحته؟


        



        





  
        














      
   
      



         

 



    






    


      





        
       




      
     

 
osteomalacia






      





  










         
      
       
   




Onlymyhealth

 
       


          
  




       
       
 





       

 
   
      


–      




       
 

       




دراسة تكشف تأثير جهاز
المناعة على المزاج

      

       
     



TIME NOW NEWS   
  COVID    
     
      
     
   
      
     


    
      
       
        


      
     
     


Nature      
     Immunology

        
   IL    


Johnathan     
    Kipnis

     
        
     IL
       

     



IL
IL

 IL


 
  IL    

        
ILIL


أخطاء عند تعقيم المنزل

 
 

      




 

eatthis



      
    
    SteriClean 

     


    

       
    


COVID
     
        
  
       
      




       





 







w w w . a l r a i . c o m 

    
     















































     

         




         





 
      




         
        




           






         


































































    




       
    
          



  
          
       

































































    
 





         

      


        






































































































































































































































































































































































































































































































































































































             


 –

















 –


   
   
    


      
    
  
  
    
 –  


 –






























w w w . a l r a i . c o m 

      
   
      
     

    

     
     

  


     
    
     


 



    
    
    

   
       
     
     


     
     
      


      

 


a m j a d m a j a l y @ y a h o o  c o m




 

 الوحدات يرفض التعادل أمام »الحسين« 

 الجولة ا!خيرة من »الطائرة العسكرية« تبدأ اليوم 




      

    




      
 



     

     


 
      
  
 

      
      


      

  


  
  

      
       
   
       



      
       
       
      





¶

     
     
 
     


¶      


    





¶      


¶
¶   




    
      
     





     
 


     

        
      
     
     


      
      

 
     

     

     
     
     


      

     
     


  

 


 
      
      







     
    



     

      

      
     


 

     



     
    
    
     
     



     
      
      





     

     
    
    


    
 

       
    


     
      
     

     

   


    



 
   
    

   
     


 
    
     
     


   









       







       
  
   


       










beIN
beIN

beIN
beIN


beIN
beIN
beIN
beIN


beIN
beIN
beIN

beIN


beIN
beIN

beIN
beIN


beIN

beIN


beIN
beIN

beIN
beIN
beIN

beIN
beIN




w w w . a l r a i . c o m 

 تصفية المنتخبات الوطنية بـ الريشة تنطلق اليوم 
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 »الكراتيه« يعلن الناجحين بفحص الترقية 
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 ميسي يتصدر قائمة ا�رجنتين في تصفيات كأس العالم 
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