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  التاريخ  اليوم  الموضوع  المؤسسة اإلعالمية الرقم

  17/1/2010  األحد   لقاء حول حق السكن في المواثيق الدولية   الخليل–راديو سراج    -1

حول ورشة عمل للمركز بعنوان الخطة   صوت النجاح  -2

   الشباباإلستراتيجية لقطاع

  8/4/2010 الخميس 

  13/4/2010  الثالثاء    استمرار إغالق –زيارة ميتشل إلى فلسطين   تلفزيون ُعمان   -3

الفضائية اإلخبارية    -4

  السعودية

(  أوامر الترحيل –هدم البيوت في القدس 

  )قرار التسلل

  13/4/2010  الثالثاء

وهدم البيوت التصعيد اإلسرائيلي على غزة   الفضائية التونسية  -5

  في القدس        

  13/4/2010  الثالثاء

  21/4/2010 األربعاء   لقاء رئيس إدارة المحاكم   المركز اإلعالمي القضائي  -6

  11/5/2010  الثالثاء  آليات تطبيق سيادة القانون في محافظة جنين  تلفزيون فلسطين  -7

 عالقة المؤسسات األهلية في وزارة الداخلية  تلفزيون وطن  -8

  والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين

  22/5/2010  السبت

  29/5/2010  السبت  العالقة بين المجتمع المدني والشرطة   أجيال  -9

  30/5/2010  أألحد  أهداف عقد المنتديات أألمنية   تلفزيون فلسطين  -10

لقاء حول ورشة منتدى تعزيز سيادة القانون   راديو أنغام  -11

  في رام اهللا

  30/5/2010  دأألح

  30/5/2010  أألحد   أهداف عقد المنتديات األمنية   راديو فلسطين  -12

اعتداء إسرائيل على أسطول الحرية من وجهة   تلفزيون فلسطين  -13

  نظر القانون الدولي 

  1/6/2010  الثالثاء

 2010\6\27 األحد الشباب والهجرة راديو راية  -14

 سيادة القانون في محافظة حول تعزيز منتدى  تلفزيون فلسطين  -15

  نابلس

 2010\6\28  الثالثاء

حول قرار محكمة العدل العليا بقبول دعوى     تلفزيون وطن  -16

  تأجيل االنتخابات

  18/7/2010  الثالثاء

لجنة التحقيق التي شملتها الحكومة -  عمان  -17

  اإلسرائيلية الخاصة بأسطول الحرية 

اطر  المفاوضات المباشرة ومخإلى العودة -

  ذلك

   اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين-

  9/8/2010  االثنين

  22/9/2010  األربعاء  آليات تعزيز الحكم الصالح  تلفزيون القدس التربوي  -18

  26/9/2010  األحد   وأنشطتهالحديث عن برامج المركز   راديو فلسطين  -19

  3/10/2010  األحد  إسرائيل والمفاوضات المباشرة  تلفزيون عمان  -20

  17/10/2010  األحد  الشباب والمبادرات الشبابية  تلفزيون وطن  -21

  17/10/2010  األحد  مناهضة عقوبة اإلعدام  تلفزيون وطن  -22

شبكة فلسطين   -23

  PNNاإلخبارية

عقوبة اإلعدام بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة 

  عقوبة اإلعدام

  18/10/2010  الثالثاء



عقد مؤتمر المدنيين والمحاربين الهدف من   تلفزيون وطن   -24

   اإلنسانيفي القانون الدولي 

  27/10/2010  األربعاء

مفهوم المدنيين والمحاربين في القانون الدولي   تلفزيون فلسطين   -25

   اإلنساني

   27/10/2010  األربعاء

حول عالقة المواطنين بالمؤسسة األمنية   راديو أجيال   -26

  والمدنية 

  13/11/2010  السبت

حول فعاليات مركز شمس حول ذكرى   راديو فرح   -27

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واليوم 

  العالمي للمدافعين

  2/12/2010 الخميس 

حول أنشطة وفعاليات مركز شمس في    راديو فلسطين  -28

ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

  واإلعالن العالمي للمدافعين 

  3/12/2010  الجمعة 

حول أنشطة وفعاليات مركز شمس في ذكرى   اديو فلسطين ر  -29

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واإلعالن 

  العالمي للمدافعين 

  5/12/2010  األحد 

حول مشروع قانون العقوبات الفلسطيني     أجيال         راديو   -30

  وإلغاء عقوبة اإلعدام 

  5/12/2010  األحد

ق الدفاع المدني الفلسطيني حول مشاركة فر  راديو أمواج   -31

  في إخماد حريق جبل الكرمل في حيفا 

  5/12/2010   األحد

  
 


