
وبــتيــوالي  

التقرير عنوان  الرقم 

  .1 األهلي السلم بحث قباطية

  .2 جنين-.لقانون لحفظ المجتمعي التالحم

  .3 القانونية العيادات دور حول النجاح ندوة

  .4 القضاء استقاللية حول بيرزيت ورشة

  .5 القانون بسيادة رأيك شو

  .6 أنساني تطور أم غربية بدعة اإلنسان حقوق تلفزيونية حلقة

  .7 بروقين\الفساد محاربة في الشعبي المثل دور

  .8 شمس مركز يعقدها الخليل جامعة في ندوة

  .9 قلقيلية في والصحافة والتعبير الرأي حرية حول عمل ورشة

  .10 الصالح والحكم األهلي السلم حول تدريبية دورة

  .11 والتطوع الشباب

  .12 العام الرأي في الشباب مشاركة

  .13 الستر رب يا وقول الحيط  الحيط امشي

  .14 بطنو على بنضرب ضهر الو ما الي

  .15 يساوي مراد شو الغاوي الشب

  .16 األمير رقابة وال الضمير رقابة

  .17 قوم بنقلك ما محل تقعد ما

  .18 مصالح الدنيا

  .19 الواعظات

  واالنتخابات الشباب
 

20.  

  .21 والتعبير الرأي وحرية الشباب

  .22 والمشاركة الشباب

  .23 1واالنتخابات الشباب

  .24 األسرى تبادل حول تقرير

  .25 1جزء الفساد محاربة في الشعبي المثل دور حول عالر ورشة تقرير
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  .26 2جزء الفساد محاربة في الشعبي المثل دور حول عالر ورشة تقرير

  .27 2جزء الفساد محاربة في الشعبي المثل دور حول عالر ورشة تقرير

  .28 1الفلسطيني الشباب واقع عن يتحدث تقرير

  .29 2الفلسطيني الشباب واقع عن يتحدث تقرير

  .30 3الفلسطيني الشباب واقع عن يتحدث تقرير

  .31 4الفلسطيني الشباب واقع عن يتحدث تقرير

  .32 1فلسطين في المائي الوضع عن يتحدث تقرير

  .33 2فلسطين في المائي الوضع عن يتحدث تقرير

  .34 3فلسطين في المائي الوضع عن يتحدث تقرير

  .35 4فلسطين في المائي الوضع عن يتحدث تقرير

  .36 5فلسطين في المائي الوضع عن يتحدث تقرير

  .37 1مترجم الشبابي اإلنسان حقوق مخيم

  .38 2مترجم الشبابي اإلنسان حقوق مخيم

  .39 3مترجم الشبابي اإلنسان حقوق مخيم

  .40 4مترجم الشبابي اإلنسان حقوق مخيم

  .41 1 عربي الشبابي اإلنسان حقوق مخيم

  .42 2عربي الشبابي اإلنسان حقوق مخيم

  .43 3عربي الشبابي اإلنسان حقوق مخيم
 

  .44 4عربي الشبابي اإلنسان حقوق مخيم
 

  .45 واإلنساني الدولي القانون بين والمحاربين المدنين مفهوم تقرير
 

  .46 الثانية الجلسة الفلسطيني الشباب واقع
 

  .47 األولى الجلسة الفلسطيني الشباب واقع
 

  .48 األمنية للعلوم الفلسطينية األكاديمية حول تقرير
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  .49 بيرزيت جامعة في الجديد الصيفي الفصل نظام حول تقرير
 

  .50 وأراء قضايا برنامج حلقات ضمن رزيتبي جامعة في مقابالت
 

  .51 المركز نشاطات حول صامت قصير فلم
 

  .52 عالونة احمد الشاب قضية حول تقرير
 

  .53 نابلس األهلي السلم مجلس
 

Youth Creativities Film part 1 54.  
Youth Creativities Film part 2 55.  

  .56 النجاح جامعة في اإلبداعية الرسومات معرض يفتتح شمس
 57.  

  أريحا بمدينة فصايل لروضة مساعدات يقدم شمس مركز
 

58.  

  .59 طولكرم فلسطين جامعة في الرسومات معرض يفتتح شمس مركز

  .60 المفتوحة القدس جامعة اإلبداعية الفنون معرض يفتتح شمس

  .61 المحلي والحكم المرأة حول شمس مركز يعقدها عمل ورشة

  .62 شمس لمركز الهدى نور مدرسة زيارة
 

  .63 المحلية االنتخابات تأجيل على االحتجاجات حول تقرير
 

  .64 اإلنساني الدولي القانون حول تدريبية دورة يختتم شمس
 

  .65 طولكرم محافظة إلى شمس مركز زيارة
 

  .66 ريما بيت في شمس ينظمها والتعبير الرأي حرية حول عمل ورشة

  .67 هندي وأبو الفصايل إلى شمس مركز زيارة
 

  .68 والتواصل الحوار مشروع حول تقرير
 

  .69 القانون سادة اجل من شمس مركز يقيمها تدريبية دورة
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  .70 الجفتلك إلى شمس مركز زيارة

  صور في الدنمرك مساعدات

 اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ذكرى في شمس مركز اعتصام

71.  

  .72 بيرزيت جامعة في تدريبية دورة يفتتح شمس مركز

  .73 وداخلية الخارجية الضغوط بين المفاوضات حول نقاش حلقة

  .74 الفلسطينية الفصائل قادة مع االنتخابات لجنة لقاء

  4العالمي المرأة يوم ل حو تلفزيونية حلقة

  5العالمي المرأة يوم ل حو تلفزيونية حلقة
 

75.  

  .76 6العالمي المرأة يوم ل حو تلفزيونية حلقة

  
Women Participation in SHAMS various activites 

77.  

Areport about the Impact of the Israeli chemical factories on health and environment 
in the  

 

78.  

Areport about the Impact of the Israeli chemical factories on health and environment 
in the 

79.  

YouTube Shams123m s Channel 5 80.  
YouTube Shams123m s Channel 4 81.  

YouTube Shams123m s Channel 3 82.  

 

 


