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التسرب االلكتروني.. دوافع نفسية وإمكانات ضئيلة
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 هل تغني الزمالة ا�لكترونية للطالب عن العالقات المدرسية ؟ 



     
    

    






      
    

     

     



     

    

    



     
    
      
   
     
     
    
    


  

    


    
    






    
      







     
    
      

   


     


   
      
   
    
    

   
     

   
  


 

    

    

     
     

      




    
     
     
 
   
    



     
     
    






 


    

     

    



     

    
    
    


     
    

    

     
      




     
    
   
      





 الملك: القدس محور اهتمامنا ورعايتنا 
وستبقى الوصاية واجب-ً ومسؤولية 



   داودية: ندرس تفعيل مؤسسة التسويق الزراعي 
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 الصحة: تحول المنحنى الوبائي إلى االنخفاض 
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 البدور: فحص »ا*جسام المضادة« ضروري قبل إعطاء المطعوم 
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 مطالب بالكشوفات النهائية لصناديق 
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 ..ال جديد يذكر 
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 شكل جديد 
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 ما لم يقله ا�عالم في مارادونا قالته  $
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 الزميلة الصباغ تحصد جائزة »بصمة 
قائدة« لعام ٢٠٢٠ 

 مركز شابات الطيبة يبدي اهتمامه 
بالمواهب 




    
     
     

 
     
  
       


     

 
      
      
 

 

   

    
    

     





    


   
     
     
     
   

  
     
     
     
     


    
     

    
  

      
    
    
    
     



     


     

   


    



 »أيلة« تجدد دعمها لنادي شباب العقبة 



   


     
    



     


     

     





     
     


     

     

    

     


 
     

     












     
    







 مدخل المجمع الرياضي في معان.. واقع غير الئق ! 
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 قرعة تصفيات مونديال السلة 

في آذار المقبل 



       
  
      
       



      
     
 
        




       
    
      





   
      
      
       



     

     
     
      
      
     
       
      

      



    


    
   
  
      


   
    








 لجنة مدربي الطائرة تعتمد الئحتها واجتماع 
0جراء تعديالت 
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 الجبور: أكثر من ١٣٠ نادي6 تتولى لجان مؤقتة إدارتها
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 أتلتيكو مدريد يواصل تألقه.. مانشستر سيتي يُمطر شباك بيرنلي 
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Emaildjsaadqubain@gmailcom
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راكان السعايدة
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 زيدان وسيميوني يهاجمان جدول المباريات المزدحم 




     
       
      


      

 
        
 
      
       


 

 

    


 

    
      




 
     


       
     
   


 
     


       





 البرازيل بطلة العالم في إقالة المدربين! 
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