
  2015  في اللقاءات اإلعالمية خالل العام" شمس " مشاركات مركز
 

 التاريخ   اليوم      الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

1.  
القناة اإلخبارية 

 السعودية
 11/1/5112 الجمعة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المقدسيين

 11/1/5112 السبت  ية الدولية فتح التحقيق من قبل المدعية العامة للجنائ قناة روسيا اليوم  .5

 11/1/5112 السبت  فتح التحقيق من قبل المدعية العامة للجنائية الدولية  قناة المنار  .3

 11/1/5112 األحد التحقيق األولي من قبل المدعية العامة للجنائية الدولية  فلسطين اليوم  قناة  .4

 51/1/5112  االثنين مشاركة الشباب في الشأن العام  تلفزيون وطن   .2

 51/1/5112 االثنين  مشاركة الشباب في الشأن العام  تلفزيون أرام    .1

 51/1/5112 الثالثاء  البطالة في قطاع الشباب  راديو أجيال   .1

 51/1/5112 األربعاء خيارات الحكومة إللغاء اتفاق أوسلو  تلفزيون العالم   .1

9.  Press TV  51/1/5112 األربعاء سرائيليين مصادرة األراضي الفلسطينية من قبل اإل 

 51/1/5112 الخميس  عملية مزارع شبعا  قناة المسيرة   .11

 1/5/5112 األحد  اعتقال األطفال الفلسطينيين  راديو الحرية   .11

 2/5/5112 الخميس  الشأن الفلسطيني الداخلي  فلسطين اليوم قناة  .15

 2/5/5112 الخميس  م الحرب في غزة  استقالة رئيس لجنة التحقيق في جرائ تلفزيون العالم   .13

 11/5/5112 الثالثاء المصالحة الفلسطينية  قناة المسيرة  .14

 13/5/5112 الجمعة مواطنين فلسطينيين في أمريكا  4 مقتل تلفزيون العالم  .12

 14/5/5112 السبت  دور اإلعالم في مكافحة الفساد فضائية  معا   .11

 12/5/5112 األحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة حرية الحركة والتنقل  راديو الخليل   .11

 11/5/5112 الثالثاء لم الشمل ألهالي قطاع غزة  فلسطين اليوم قناة  .11

 3/3/5112 الثالثاء استخدام جنود االحتالل كلب لنهش جسد طفل فلسطيني  راديو الحرية   .19

 تلفزيون العالم   .51
دولة قرار المجلس المركزي حول وقف التنسيق األمني مع 

 االحتالل 
 1/3/5112 الجمعة

51.  Press TV  1/3/5112 السبت  االعتداءات اإلسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين 

 1/3/5112 األحد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية  راديو مرح   .55

 11/3/5112 الثالثاء  االنتهاكات اإلسرائيلية  راديو راية   .53

 19/3/5112 الخميس فوز نتنياهو في االنتخابات اإلسرائيلية()برنامج شؤون فلسطينية تلفزيون العالم   .54

 51/3/5112 الجمعة  تصريحات نتنياهو بعد فوزه في االنتخابات اإلسرائيلية اإلخبارية  القناة  .52



 السعودية

 51/3/5112 الجمعة  االنتخابات اإلسرائيلية  قناة روسيا اليوم   .51

 راديو الحرية  .51
م المستوطنين اإلسرائيليين بتسميم عائلة أبو شمسية في قيا

 الخليل 
 53/3/5112 االثنين 

 52/3/5112 األربعاء تصريحات أوباما حول حل الدولتين  تلفزيون العالم  .51

 فلسطين اليوم قناة  .59
االنتهاكات اإلسرائيلية لحقه الطفل الفلسطيني في ذكرى يوم 

 الطفل الفلسطيني
 2/4/5112 االثنين 

 1/4/5112 الثالثاء الصندوق الوطني لرعاية الرياديين الشباب()برنامج شباب البلد تلفزيون فلسطين   .31

 31/4/5112 الخميس  اعتقال األطفال الفلسطينيين من قبل اإلسرائيليين  فلسطين اليوم قناة  .31

 1/2/5112 الجمعة تسلم ليبرمان لملف المفاوضات مع الفلسطينيين  تلفزيون الكويت   .35

 5/2/5112 السبت اعتقال األطفال الفلسطينيين من قبل اإلسرائيليين راديو الحرية  .33

 راديو أجيال   .34
حول المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام من  "شمس" بيان مركز

 التشريعات الفلسطينية 
 51/2/5112 األربعاء

32.  
صحيفة صوت 

 النساء
 51/2/5112 الخميس حقوق ضائعة :  المرأة في التجمعات البدوية

 شبكة معا اإلخبارية   .31
حول قتل حماس لمدنيين  "امنستي" تقرير منظمة العفو الدولية

 5114فلسطينيين في 
 31/2/5112 األحد

ضراب الشيخ خضر عدنان عن الطعام  فلسطين اليوم قناة  .31  1/1/5112 االثنين  االعتقال الداري وا 

31.  Press TV 1/1/5112 االثنين  الحجارة  راشقي األطفال الفلسطينيين مشروع قانون حول 

 4/1/5112 الخميس حول وضع القضاء في فلسطين تلفزيون وطن  .39

 تلفزيون عمان  .41
االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين بعد في ذكرى هزيمة 

 حزيران
 2/1/5112 الجمعة

 شبكة معا اإلخبارية   .41
نيين حول قتل حماس لمد "امنستي" تقرير منظمة العفو الدولية

 5114فلسطينيين في 
 31/2/5112 األحد

 فلسطين اليوم قناة  .45
حول قرار إلغاء الحومة األلمانية لمؤتمر ومعرض للحديث عن 

 على غزة  2014 انتهاكات قوات االحتالل في عدوان
 11/1/5112 الخميس

 14/1/5112 األحد حول االعتداء من قبل قوات االحتالل على شاب من الجلزون  قناة الشارقة  .43

  54 راديو  .44
الذي تنوي إسرائيل  التغذية القسرية قانون تطبيق خطورة حول

 تطبيقه على األسرى الفلسطينيين
 14/1/5112 األحد

42.  Press TV 
حول إدعاء إسرائيل عدم خرق جنودها للقوانين الدولية أثناء 

 الحرب على غزة
 11/1/5112 الثالثاء



 راديو أجيال  .41
قوق والحريات التي أنتجها مركز نقاش حول مسودة باب الح

 مساواة
 11/1/5112 الثالثاء

 51/1/5112 السبت 41إغالق فضائية   بنيامين نتنياهوحول قرار  جريدة االستقالل  .41

 59/1/5112 االثنين حول قرار النائب العام التحفظ على أموال مؤسسة فلسطين الغد راديو علم   .41

 59/1/5112 االثنين حول االتفاق على إنهاء اإلضراب للشيخ خضر عدنان قناة العالم  .49

 1/1/5112 األربعاء المعابر الحدودية حول انتهاكات إسرائيل على تلفزيون العرب  .21

 3/1/5112 الجمعة حول استشهاد الشاب محمد الكسبة على يد قوات االحتالل قناة فلسطين اليوم  .21

25.  Press TV 
حول اعتداء مجموعة من المستوطنين على عمل فلسطينيين في 

 القدس
 1/1/5112 األربعاء

 14/1/5112 الثالثاء ر القانون الدوليحول االعتقال اإلداري من وجهة نظ قناة العالم  .23

24.  Press TV 
من الدخول إلى  48 حول منع قوات االحتالل فلسطيني العام

 قطاع غزة
 51/1/5112 األحد

 51/1/5112 األحد حول نشاطات مركز "شمس" راديو المستقبل  .22
 31/1/5112 الجمعة حول استشهاد الطفل علي دوابشة على يد المستوطنين   قناة فلسطين اليوم  .21
 31/1/5112 الجمعة حول االعتداءات اإلسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين قناة العالم  .21
 1/1/5112 الخميس حول قرار مجلس الوزراء متابعة دوام الموظفين  راديو علم  .21

اة نتلفزيون الكويت الق  .29

 األولى
 8/8/2015 السبت حول استشهاد سعد دوابشة

اة نتلفزيون الكويت الق  .11

 الثانية
 8/8/2015 السبت المضربين عن الطعام قسرا   األسرى إطعامحول قانون 

 11/1/5112 الثالثاء آليات تعزيز العمل التطوعي: حول اليوم العالمي للشباب  أجيال راديو  .11

15.  Press TV 
من إطالق الرصاص على قوات االحتالل  قائد  قرار حول

  المتظاهرين من الخلف 
 13/1/5112 خميسال

 19/1/5112 األربعاء استهداف الشباب من قبل قوات االحتالل على الحواجز راديو الخليل  .13

 فضائية المسيرة  .14
حول مشروع قرار لدولة االحتالل  لعدم التصويت على طلب 

 51/1/5112 الخميس مشروع قرار  لفلسطين رفع العلم في االمم المتحدة

 31/1/5112 األحد للفلسطينييندعم دولة الكويت حول  تلفزيون الكويت   .12

11.  Press TV 31/1/5112 األحد حول تحديد شوارع خاصة بالفلسطينيين وأخرى بالمستوطنين 

20نتنياهو%22بنيامين%20نتنياهوHYPERLINK%20%22FYRHtA%22بنيامين%20نتنياهو%22


 1/9/5112 االثنين حول التصعيد اإلسرائيلي في محافظة جنين ورام اهلل  قناة العالم  .11

 قناة الفرات  .11
حول قرار حكومة االحتالل اعتبار المرابطات في المسجد 

 نظمة ارهابيةصى ماألق
الثنينا  1/9/5112 

 1/9/5112 األحد حول القوانين التميزية ضد المرأة  راديو علم   .19

 1/9/5112 االثنين لحقوق الفلسطينيين ةحول االنتهاكات اإلسرائيلي العالم ةفضائي  .11

 العالم ةفضائي  .11
حول تقرير أوتشا الخاص بهدم البيوت التي تنوي اسرائيل القيام 

 بها 
ثنيناال  1/9/5112 

 11/9/5112 الخميس حول االنتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني   العالم ةفضائي  .15

 51/9/5112 االثنين حول انتهاكات السلطة لحرية التجمع 54فرنسا   .13

 55/9/5112 الثالثاء لفنان اسرائيلي 41حول استضافة قناة  االخباري 54موقع   .14

 روسيا اليوم   .12
النقسام على القضية الفلسطينية على الساحة حول تأثيرات ا

 الدولية
 53/9/5112 األربعاء 

11.  Press TV 51/9/5112 األحد حول اعتقال قوات االحتالل لطفل جريح في المشفى 

 1/11/5112 الثالثاء واعتداءات المستوطنين ةاإلسرائيليمقابلة حول االنتهاكات  راديو أنغام  .11

 11/11/5112 السبت نتهاكات االسرائيلة للقانون الدولي اإلنسانيمقابلة حول اال قناة العالم   .11

 14/111/5112 األربعاء مقابلة حول االعتداءات االسرائيلة وانتهاكها للقانون الدولي F.Mراديو نساء   .19

 F.Mراديو نساء   .11
مقابلة حول استهداف قوات االحتالل للطواقم الطبية الفلسطينية 

 االسرائيلة 
 14/111/5112 األربعاء

 14/11/5112 األربعاء حول االعتداءات االسرائيلة على المقدسيين  قناة العالم  .11

 14/11/5112 األربعاء  اإلسرائيليةحول االنتهاكات واالعتداءات  قناة فلسطين اليوم  .15

 12/11/5112 الخميس حول االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية  قناة القدس  .13

 51/11/5112 الثالثاء ول التصعيد اإلسرائيلي   ح قناة روسيا اليوم  .14



 55/11/5112 الخميس حول استهداف األطفال من قبل  قوات االحتالل  راديو أنغام  .12

 قناة فلسطين اليوم  .11
 احتجاز قوات االحتالل لطاقم قناة فلسطين اليوم في نعلين  حول

 كدروع بشرية
 53/11/5112 الجمعة

 F.Mراديو نساء   .11
 تشكيل تيارحول الدعوة ل" لقاء عقده مركز "شمسى للتعليق عل
 تطرفمال الفكر مواجهةل ديمقراطي

 

 51/11/5112 االثنين

 31/11/5112 السبت برنامج للحديث عن المصطلحات الحقوقية في العمل الصحفي تلفزيون فلسطين  .11

 F.Mراديو نساء   .19
 الشهداء من قبل االحتالل   جثامينللتعليق على احتجاز 

 
حداأل  1/11/5112 

 F.Mراديو نساء   .91
 للتعليق على تدريب عقده لرجال اإلصالح والقضاء العشائري 

 
 5/11/5112 االثنين

 4/11/5112 األربعاء  حول هدم البيوت الفلسطينية القريبة من المستوطنات  روسيا اليوم   .91

 قناة العالم  .95
طفل ) التحقيق مع ال األطفال  حول االعتداءات اإلسرائيلية على

 أحمد مناصرة( 
 11/11/5112 األربعاء

 F.Mراديو نساء   .93
للتعليق على تدريب أعضاء مجالس الطلبة لتعزيز مشاركة 

 الطالبات في االنتخابات الطالبية
 

 14/11/5112 السبت

 راديو فلسطين  .94
للتعليق على تدريب أعضاء مجالس الطلبة لتعزيز مشاركة 

 الطالبات في االنتخابات الطالبية
 

لسبتا  14/11/5112 

 14/11/5112 السبت مبادرة للسالم  رللتعليق على طرح طوني بلي روسيا اليوم   .92

 14/11/5112 السبت  سياسة قوات االحتالل باستهداف المدنين وقتلهمللتعليق على  تلفزيون الكويت   .91

 تلفزيون فلسطين   .91
من قبل قوات االحتالل   نحول سياسة هدم البيوت الفلسطينيي

 وجهة نظر القانون الدولي اإلنساني   من
 12/11/5112 األحد

91.  Press TV 11/11/5112 الثالثاء حول سياسة هدم البيوت من قبل قوات االحتالل كعقوبة جماعية 

 11/11/5112 الثالثاء حول اعتقال قوات االحتالل للنشطاء على الفيس بوك F.Mراديو نساء   .99



 11/11/5112 األربعاء واالستيطان في القانون الدولي دم البيوت حول سياسة ه السعودية اإلخبارية  .111

 19/11/5112 الخميس حول التصعيد اإلسرائيلي في األراضي المحتلة  قناة العالم  .111

 قناة األقصى  .115
حول االعتداءات اإلسرائيلية على األطفال  في اليوم العالمي 

 /51/11للطفولة 
 51/11/5112 السبت

 53/11/5112 الخميس احتمال عسكرة االنتفاضة والتصعيد اإلسرائيلي  حول  روسيا اليوم  .113

114.  Press TV 51/11/5112 الخميس حول سياسة جدوى اإلضرابات التجارية 

 59/11/5112 األحد حول االنتهاكات اإلسرائيلية أثناء االعتقاالت الليلية راديو األقصى   .112

يناالثن حول مناهضة عقوبة اإلعدام راديو فلسطين  .111  31/11/5112 

 5/15/5112 األربعاء حول سياسة هدم بيوت الشهداء في القانون الدولي قناة القدس  .111

 3/15/5112 الخميس حول الكشف عن قتلة عائلة الدوابشة قناة فلسطين اليوم  .111

 4/15/5112 الجمعة عبد الرحمن البرغوثيالشهيد حول اغتيال  قناة فلسطين اليوم  .119

 4/15/5112 الجمعة تصعيد اإلسرائيلي االعتداءات حول ال قناة العالم  .111

111.  Press TV  11/15/5112 الخميس قوات االحتالل بحق محافظة طولكرم إجراءاتحول 

 روسيا اليوم  .115
التحركات السياسية الفلسطينية والقرار بوقف التنسيق حول  

  األمني مع االحتالل 
 11/15/5112 الجمعة

 15/15/5112 السبت 11/15 لعالمي الحقوق اإلنسانبمناسبة اليوم ا راديو أجيال  .113

 11/15/5112 الجمعة حول اإلعدامات الميدانية من قبل قوات االحتالل تلفزيون فلسطين  .114

 F.Mراديو نساء   .112
واستهداف عدد من المؤسسات األهلية من قبل  إغالقحول 

 االحتالل
 51/5112 األحد

 قناة فلسطين اليوم  .111
نين يطعنون دمية على شكل الطفل حول تسريب فيديو لمستوط

 على دوابشة
 54/15/5112 خميسال



 51/15/5112 السبت حول سياسة التصعيد اإلسرائيلي  اإلخبارية السعودية  .111

 


