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مناسبات سعيدةابراجفوت شوفوفياتصحة ومراةفنرياضةاخبار عالميةاخبار محليةاخبار

 منطقة البطوف منطقة عكا الجنوب منطقة القدس منطقة شفاعمرو المثلث الجنوبي المثلث الشمالي منطقة حيفا منطقة الناصرة

اخر االخبار

متقاعدو المركز الجماھیري دبوریھ یَصلون الى أعالي جبال األلب

03-07-2019 11:29:22   |   الصنارة نت   |   اضافة تعلیق

ِضمن برامج المركز الثقافي للمتقاعدین في المركز الجماھیري دبوریھ, قام اعضاؤه برحلة رائعة الى
المانیا سویسرا وفرنسا, حیث تمتعوا بزیارة ُمدنھا ومعالمھا السیاحیة واالثریة والطبیعة الخالبة من

انھار وبحیرات وشالالت تریبیرغ وجبال االلب والغابة السوداء.

كما زاروا مدینة شتوتغارت ومتحف سیارات مرسیدس ومدینة میونخ ومدینة لوتسرن وزیوریخ في
سویسرا وجبل تِتلِس والجسر المعلق ومغارة الجلید, وكذلك مدینة ستراسبورغ  وَكالمار في فرنسا,

واختتموا رحلتھم بجولة في المدینة القدیمة لِمتسنِغن.

تابعونــا

نادي فیتسو دالیة الكرمل یستضیف مباراة
شطرنج بین سخنین ودالیة الكرمل

15:03:21 | 2019-07-03
استضاف نادي فیتسو دالیة الكرمل ورئیسته القضائیة

غادة كمال , فريق العبي الشطرنج...

أجواء احتفالیة في ختام العام الریاضي لنادي
اخاء عكا

11:00:27 | 2019-07-02
وسط اجواء احتفالیة اقام نادي اخاء عكا الرياضي مؤخرا

مھرجانا ممیزا وجمیال لتكريم...

عرابة تخرج الكوكبة الخامسة من اطبائھا
09:13:30 | 2019-07-02

احتفل اھالي عرابة امس بتخريج الكوكبة الخامسة من
اطبائھا من مدينة خاركوف...

صور - انطالق مخیّمات بلدیّة الناصرة االربعة
14:20:57 | 2019-07-01

في الیوم األوّل للعطلة الصیفیّة, تنطلق مخیّمات بلديّة
الناصرة, من خالل العمل...

البصلیّة شفاعمرو تخرج كوكبة من طالب
الّصفوف الّسادسة  

09:39:13 | 2019-07-01
ُأقیم يوم الخمیس 27.6.2019 في ساحة مدرسة

البصلیّة حفل تخريج لفوج جديد من ُطالب الصّفوف...

الالعب العرابي منار دراوشھ یودع العزوبیة
ویدخل عش الزوجیة

09:19:25 | 2019-06-28
كرنفال رياضي في االحتفال الذي اقیم في قاعة الرويال

سخنین بزواج الالعب العرابي...

ثانویة البعینة النجیدات تحتفل بتخریج فوجھا
ال27

09:17:26 | 2019-06-28
باجواء ساھرة وبحضور رئیس المجلس المحلي منیر

حمودة وعدد من اعضاء السلطة المحلیة...

تخریج الفوز ال19 من الثانویة التكنولوجیة
الجدیدة - المكر

09:14:54 | 2019-06-28
بحضور لرئیس مجلس الجديدة المكر المھندس سھیل

ملحم وصاحب كلیة سخنین السید احمد ...

تراسنطا" عكا تخّرج الفوج الثّاني والّستین من
ابوابھا

09:13:08 | 2019-06-28
احتفلت مدرسة تراسنطا، في عكا، في قاعة
"الكونسرفتوريون" البلديّة، في عكا، بتخريج...

مدرسة راھبات الفرنسیسكان - الناصرة تخرج فوجھا ال 71
11:55:58 | 2019-06-26

الرئیسیة | اجتماعیات

    |     طباعة     |     االرسال الى صديق    

מיפוי גנומי למחלת הסרטןמיפוי גנומי למחלת הסרטן

مشاركةأعجبني ٠ 

د غّرِ

مشاركةأعجبني ٠ 

د غّرِ
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