
 

 

 6102الحلقات التلفزيونية خالل العام 

 

 الرقم عنوان الحلقة رابط الحلقة اليوم تاريخ الحلقة

11/1/6112  
 

 االثنين
https://www.youtube.com/watch?v=cdcHZGEnDLg 
 

اإلعدام في  حكم اصدار استمرار وراء ما
!!!فلسطين  

1 

 االثنين 11/11/6112
http://www.raya.ps/ar/raya-
programs/928417.html?episode=4469 
 

 والقضاء اإلصالح لرجال دور أي
 راالستقرا دعائم إرساء  في  العشائري
 المجتمعي

2 

11/1/6112  األحد 
http://www.raya.ps/ar/raya-
programs/928417.html?episode=4559 
 

 من المدنيين على اإلعدام عقوبة اصدار
العسكري القضاء قبل  

3 

 الثالثاء 10/16/6112
https://www.youtube.com/watch?v=EFt5lKF608E 
رةوالضرو الترف بين االستماع جلسات   4 

11/6/6112  االثنين 
http://www.raya.ps/ar/raya-
programs/928417.html?episode=4763 
 

 في اإلعدام لعقوبة  قانونية مراجعة نحو
الفلسطيني القانوني النظام  

5 

66/6/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=GlqVNq1Fr18 
 6 الفلسفه العقابيه من وراء عقوبة  االعدام  

7/1/6112  

 
 االثنين

https://www.youtube.com/watch?v=c-wbvCekAFw 
 

 اي ، االصالح ورجال الشرطة“ حول حلقة
 والتماسك االهلي للسلم كضمانة دور

 ” االجتماعي
7 
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11/1/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=17iTGgoT5MY 
االسالم في االعدام عقوبة   8 

61/1/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=5XxfmXKx91g 
 

 دور المحامين في الحد من عقوبة االعدام 

 
9 

11/1/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=WQRbxLwFt1I 

 

لماذا تعارض منظمات حقوق اإلنسان 

 عقوبة اإلعدام

 
10 

11/1/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=qb4_UX_M6qc 
 

 المجتمع مؤسسات بين نريد عالقة اي
رسمي الغير والقضاء المدني  

11 

61/1/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=SbSa5TepsS8 
 

 االعدام احكام اصدار ازدياد وراء ماذا
الفلسطينية االراضي في وتسارعها  

12 

6/1/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=_HY8NU2xvco 
 

ت إلغاء التجربة التونسية الحقوقية..ومحاوال

دان عقوبة اإلعدام ومفارقاتها عن باقي البل

 العربية

 

13 

12/1/6112  
 االثنين

https://www.youtube.com/watch?v=mX3gBHXhvgQ 

 
ُملحة ضرورة االنتخابات اجراء  14 

61/1/6112  السبت 
https://www.youtube.com/watch?v=fe4TS_Oorac 
يالعشائر القضاء ظل في االنسان حقوق   15 

61/1/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=wukXAkFtpwk 
 

ماذا وراء دعوة نواب كتلة اإلصالح 

وز والتغيير إلى البحث عن صيغة لتجا

 توقيع الرئيس على أحكام اإلعدام

 

16 
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1/2/6112 واالنتخابات الشباب https://www.youtube.com/watch?v=3GaSXN-3U1o السبت   17 

11/6/6116  
 السبت

https://www.youtube.com/watch?v=gVrrTbcRuWE 

 

 مناهضة في ودورها المجتمعية الثقافة
عليه الحض أو الفساد  

18 

11/2/6112  السبت 
https://www.youtube.com/watch?v=Sc8FFwbNLFc 

 

ظيفة تكافؤ الفرص في اإلدارة العامة )الو  )
العامة ( لجهة التوظيف ، الترقيات ، 

(. التدريب ....الخ  
 

19 

61/2/6112  السبت 
https://www.youtube.com/watch?v=3svrdi04t9o 

 

ي القطاع األهلي فمظاهر الفساد 
.والحكومي  

 

20 

6/7/6112  السبت 
https://www.youtube.com/watch?v=3DsthTbBtwQ 

لدياتوالب المحلية الهيئات في الفساد أوجه   21 

11/7/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=Mh91rxXSGqk 
 

 والدولية الوطنية واإلجراءات القوانين
الفساد لمكافحة فلسطين في الناظمة  

22 

61/7/6112  االثنين 
2kp0DQ8-https://www.youtube.com/watch?v=Sys 

 

 اءالغ عدم وراء تقف التي االسباب هي ما"
".اإلعدام في فلسطين  عقوبة  

 
23 

11/7/6112  السبت 
https://www.youtube.com/watch?v=QVk93O0m7Ug 
 

 ةللشرط باللجوء النساء ثقة تراجع هل
 شائريالع للقضاء للتوجه يدفعهن والقضاء

مشاكلهن؟ لحل  
24 
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1/1/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=_w0pPawqDg0 
 

 الظروف تردي يدفع هل: "بعنوان حلقة
 اءللقض للتوجه المواطنين االقتصادية

؟. العشائري بديل للمحاكم والقانون    
25 

11/1/6112  األحد 
https://www.youtube.com/watch?v=KwPu46wAAnI 
 

 وبةعق ضد النضال في المغربية التجربة
 االعدام

26 

11/1/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=DQlfi0xJeGo 
لالنتخابات الترشح اليات    27 

60/1/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=jIfCGhYFhH4 
 

 المدنية الثقافة لنشر ضرورة من هل
 في ةالشريع كلية طلبة بين والديمقراطية

  فلسطين
28 

1/0/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=sgjwFBTO27U 
االعدام عقوبة مناهضة اليات   29 

7/0/6112  األربعاء 
https://www.youtube.com/watch?v=ei_4AHQE7b8 
واالنتخابات الشباب   30 

11/0/6112  السبت 
https://www.youtube.com/watch?v=5PkJXlyZqj8 
ملحة ضرورة االنتخابات اجراء   31 

11/0/6112  األحد 
https://www.youtube.com/watch?v=Sz8764fMamA 
 

 والعرف النظامي القانون بين العطوة
 العشائري

32 

10/0/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=sOyg17PvdL8 
 

 ما شرن في االجتماعي االعالم وسائل تأثير
الشباب لدى والتطرف بالعنف يوصف  

33 

61/0/6112  الثالثاء 
https://www.youtube.com/watch?v=BQMQsT_rgTU 
 

 لبيالس وأثرها االعدام عقوبة تنفيذ ايقاف
المجتمع على  

34 

6/11/6112  األحد 
https://www.youtube.com/watch?v=mDnKSucJl0
k 
 

 االهلي السلم مجالس"  بعنوان حلقة
 معيالمجت النسيج على الحفاظ في ودورها

االجتماعي والتماسك " 
35 
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1/11/6112  الثالثاء 

https://www.youtube.com/watch?v=N_X1eD0Qhi
M&feature=youtu.be 
 
 

 السلم تعزيز في  االعالم وسائل دور
 االهلي

36 

1/11/6112  السبت 
https://www.youtube.com/watch?v=1SL1O4nv0vY 
 

 اءوالقض االصالح رجال بين العالقة واقع
الفلسطينية والشرطة العشائري  

37 

11/11/6112  الخميس 
https://www.youtube.com/watch?v=oCTCIuZJdqY 
االعدام عقوبة لمناهضة العالمي اليوم    38 

17/11/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=D-
QMthhIXFo 

 

 انونالق في باالعدام عليها المعاقب الجرائم
 الفلسطيني

39 

61/11/6112  الثالثاء 
https://www.youtube.com/watch?v=MFe82lfnl8A 
 

 بةعقو لمناهضة العربي التحالف تجربة
 االعدام

40 

1/11/6112  السبت 
https://www.youtube.com/watch?v=FV72wCOPWJw&
feature=youtu.be 

 االقتصادية الظروف"  بعنوان حلقة
 دفع في ودورها والسياسية واالجتماعية

والتشدد التطرف نحو الشباب  " 
41 

11/11/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=-J0HBSCxWrY 
 

ي االسباب التي تقوض السلم االهلي ف "

 " فلسطين
42 

 السبت 19/11/2016
https://www.youtube.com/watch?v=_JFZZS5cH8c 
 
 

 تمعالمج في للتعصب الثقافية الجذور "

 "الفلسطيني
43 

61/11/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=W9Yo4020c3c 
 

 في البت وسرعة التقاضي اجراءات
ياالهل السلم تعزيز في ودورها القضايا  

44 

61/11/6112  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=skloLRkKX_8 
 

 يف ودورها االجتماعية التنشئة مؤسسات
االهلي السلم على الحفاظ  

45 
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1/16/6112  الخميس 
https://www.youtube.com/watch?v=v0sVv78UHko 
 

 يالعشائر القضاء بين تناقض هناك هل
؟ المدنية والدولة  " 

46 

17/16/6112  السبت 
https://www.youtube.com/watch?v=n7LWlUBzsN4 
 

 من كضمانة االخر وقبول التسامح
االهلي السلم ضمانات  

47 

61/16/6112  الثالثاء 
https://www.youtube.com/watch?v=VF7SBFwDZ3Y&t
=5s 
 

 الخطاب وانقسام الفتاوى فوضى دور
في الديني  بين والتشدد التطرف نشر 

    الشباب
48 

61/16/6112  السبت 
https://www.youtube.com/watch?v=lHTUZKGH_J0 
 

 العشائري والقضاء االصالح رجال دور
االسري العنف قضايا حل في  

49 
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