
 1029 في اللقاءات اإلعالمية خالل العام   "شمس "مشاركات مركز
 

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

 11/19/9112 الثالثاء 9112حول االنتهاكات اإلسرائيلية في العام  قناة المملكة  .1
 11/19/9112 الثالثاء ليةاإلسرائيحول ما هو المطلوب فلسطينيًا لمواجهة االنتهاكات  Press T.Vقناة   .9
حول إعالن الحكومة الفلسطينية نيتها تشكيل لجنة إلجراء  راديو الخليل   .1

 تعديالت على قانون العقوبات
 11/19/9112 االثنين

 92/19/9112 الخميس الحقوق الرقمية في فلسطين  حول علم راديو  .4
المدارس العربية في حول فرض إسرائيل اللغة العربية في  قناة رؤيا  .5

 44فلسطين
 92/19/9112 الخميس

 92/19/9112 الخميس حول إمكانية خروج نيتنياهو من الحياة السياسية قناة المسيرة   .2
 95/19/9112 األربعاء حول منع إسرائيل لمئات من الفلسطينيين من السفر خارج فلسطين راديو األقصى  .7
بضم األغوار حول إلغاء االجتماع الوزاري اإلسرائيلي الخاص  قناة العربي الجديد  .4

 فتح تحقيق في جرائم حرب في األراضي الفلسطينيةب وعالقته
 95/19/9112 األربعاء

حول االستيطان في األغوار في ضوء إعالن ادعاء المحكمة  فضائية النجاح  .2
الجنائية الدولية نية فتح تحقيق في جرائم حرب في األراضي 
الفلسطينية، وتجميد نتنياهو قرار الضم خشية التحقيق المنتظر 

 واألبعاد السياسية والقانونية للموضوع

 94/19/9112 الثالثاء

الدولية من زيارة  ةحول مدى إمكانية دولة االحتالل للجنائي Press T.Vقناة   .11
 األراضي المحتلة

 94/19/9112 الثالثاء

وعقبات محتملة بعد إعالن المدعية العامة حول سيناريوهات  قناة العالم  .11
للمحكمة الجنائية الدولية نية فنتح تحقيق في جرائم حرب في 

 األراضي الفلسطينية

 91/19/9112 االثنين

حول  1الفقرة  12حول إمكانية فتح تحقيق جنائي إستادًا للمادة  قناة رؤيا  .19
ولة دارتكاب جرائم حرب في األراضي الفلسطينية المحتلة من 

 االحتالل

 91/19/9112 االثنين

الخطوة القادمة بعد إعالن قرار المحكمة  الجنائية الدولية  حول قناة العالم  .11
الطلب من الدائرة التمهيدية بفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب 

 في األراضي الفلسطينية المحتلة

 99/19/9112 األحد



حول قرار المحكمة  الجنائية الدولية بطلب من الدائرة التمهيدية  قناة روسيا اليوم  .14
بفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في األراضي الفلسطينية 

 المحتلة 

 91/19/9112 السبت

 17/19/9112 الثالثاء حول تسريبات صفقة القرن قناة رؤيا  .15
حول اعتراف جنود االحتالل أنهم اقترفوا جرائم بحق الفلسطينيين  قناة المسيرة  .12

 أثناء خدمتهم العسكرية أبان االنتفاضة األولى 
 17/19/9112 الثالثاء

 12/19/9112 االثنين حول الهدف إطالق الحق في التجمع السلمي راديو رؤيا  .17
 12/19/9112 االثنين السلميحول احتفالية التوقيع على الحق في التجمع  راديو فلسطين   .14
لبلورة خطة وطنية لمواجهة مهددات  مركز "شمس"حول دعوة  راديو البلد  .12

 في األراضي الفلسطينية األهلي  السلم
 15/19/9112 األحد

 14/19/9112 السبت حول الحق في التجمع السلمي راديو أجيال  .91
 19/19/9112 الخميس حول سعى نتنياهو  لضم األغوار  قناة رؤيا  .91
 19/19/9112 الخميس حول الحق في التنقل تلفزيون وطن   .99
 11/19/9112 األربعاء حالة حقوق اإلنسان في المنطقة العربية F.M 94راديو   .91
 11/19/9112 األربعاء دور الفن في الترويج لحقوق اإلنسان شبكة أخبار اليوم  .94
 11/19/9112 الثالثاء حقوق اإلنسان حول دور المؤسسات الحقوقية بنشر ثقافة راديو سوا  .95
 11/19/9112 الثالثاء حول أنشطة مركز شمس في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان  F.Mراديو نساء   .92
 11/19/9112 الثالثاء حول واقع حقوق اإلنسان الفلسطيني راديو رام اهلل  .97
 11/19/9112 الثالثاء حول دور الشباب بالمشاركة كحق من حقوق اإلنسان   راديو البلد  .94
 2/19/9112 االثنين حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني قناة رؤيا  .92
 2/19/9112 االثنين حول أثر الجلوة العشائرية على حقوق اإلنسان راديو الظاهرية  .11
 7/19/9112 السبت هجرة الشباب الفلسطينيحول  بيرزيت أنالين  .11
 يف موقوف وفاة حول تحقيق فتحب " شمس"  مركزحول مطالبة  F.Mراديو نساء   .19

  الحكومي أريحا مستشفى
 4/19/9112 األربعاء

 1/19/9112 الثالثاء حول زيارة وفد حماس لكل من روسيا وتركيا وقطر قناة صوت العرب  .11
 1/19/9112 األحد حول قرار وزير حرب االحتالل احتجاز جثامين الشهداء الفضائية السورية  .14
حول هدددم بيوت عدددد من المواطنين في بلدددة بيددت كدداحددل من قبددل  تلفزيون الكويت  .15

 قوات االحتالل
 94/11/9112 الخميس

 97/11/9112 األربعاء حول توصيات مؤتمر نظم الشكاوي والسلم األهلي  تلفزيون فلسطين  .12



 األسدددددددير حول مطالبة مركز شدددددددمس بفتح تحقيق حول اسدددددددتشدددددددهاد طريق المحبة ورادي  .17
 سامي أبو دياك

 97/11/9112 األربعاء

 97/11/9112 األربعاء حول استشهاد األسير سامي أبو دياك راديو الخليل   .14
 97/11/9112 األربعاء حول استشهاد األسير سامي أبو دياك تلفزيون فلسطين  .12
 95/11/9112 االثنين حول مؤتمر نظم الشكاوي والسلم األهلي راديو رام اهلل  .41
حول الجهود الرسدددددمية الفلسدددددطينية الخاصدددددة باتفاقية األمم المتحدة  F.Mراديو نساء   .41

 لمكافحة الفساد
 91/11/9112 الخميس

 91/11/9112 األربعاء حول انتهاكات إسرائيل بحق األطفال الفلسطينيين قناة رؤيا  .49
 12/11/9112 الثالثاء حول إمكانية توجه السلطة للمحاكم الدولية  الفضائية السورية  .41
حول حمددايددة المدددنيين بموجددب اتفدداقيددة جنيف الرابعددة  واالعتددداءات  قناة المسيرة   .44

 ناإلسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيي
 14/11/9112 االثنين

 17/11/9112 األحد حول اإلعدامات التي يقوم بها جيش االحتالل بحق الفلسطينيين قناة العالم   .45
مؤسدددسدددات حقوق اإلنسدددان في نشدددر وتعزيز ثقافة حقوق حول دور  راديو أجيال  .42

 اإلنسان
 12/11/9112 السبت

 14/11/9112 الخميس حول العدوان على قطاع غزة قراءة في النتائج واألبعاد راديو أجيال  .47
 14/11/9112 الخميس ما المطلوب فلسطينيًا لمواجهة الفساد راديو رام اهلل   .44
فضدددددددددددددددددددائيددددددة القدددددددس   .42

 التعليمية
 11/11/9112 األربعاء التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية مكافحة الفساد مواءمة

حول مخرجات مؤتمر خمس سدددددددددددنوات على انضدددددددددددمام فلسدددددددددددطين  راديو أجيال  .51
 التفاقية مكافحة الفساد

 11/11/9112 األربعاء

فضدددددددددددددددددددائيددددددة القدددددددس   .51
 التعليمية

 19/11/9112 الثالثاء  حول التزامات فلسطين الخاصة باتفاقية مكافحة الفساد

 19/11/9112 الثالثاء  حول التزامات فلسطين الخاصة باتفاقية مكافحة الفساد تلفزيون وطن  .59
حول مؤتمر خمس سددنوات على انضددمام فلسددطين التفاقية مكافحة  صوت فلسطين   .51

 الفساد
 19/11/9112 األربعاء

 5/11/9112 الثالثاء حول إلغاء عقوبة اإلعدام  F.Mراديو نساء   .54
 اءلألبنفتح حسدددددددابات مصدددددددرفية ، و  تحديد سدددددددن الزواجحول قرار  راديو علم   .55

 القاصرين
 4/11/9112 االثنين

 1/11/9112 األحد حول مؤتمر واقع النزاهة في قطاع األمن الفلسطيني راديو البرج  .52
 9/11/9112 السبت حول االنتخابات التشريعية الفلسطينية قناة رؤيا  .57



 92/11/9112 الثالثاء االنتخابات التشريعية الفلسطينية حول قناة روسيا اليوم   .54
حول عزم مركز "شدددددددددددمس" عقد مؤتمر حول التجمع السدددددددددددلمي في  راديو رام اهلل  .52

 األراضي الفلسطينية 
 94/11/9112 الخميس

حول عزم مركز "شدددددددددددمس" عقد مؤتمر حول التجمع السدددددددددددلمي في  راديو البلد  .21
 األراضي الفلسطينية 

 94/11/9112 الخميس

 91/11/9112 ءاألربعا موقعًا الكترونياً  52حول قرار محكمة صلح رام اهلل حجب  راديو رام اهلل   .21
 99/11/9112 الثالثاء حول فشل نتنياهو من تشكيل حكومة إسرائيلية  قناة صوت العرب  .29
 99/11/9112 الثالثاء حول العالقة بين القضاء النظامي والقضاء العشائري تلفزيون وطن  .21
 91/11/9112 االثنين حول قرار محكمة رام اهلل إغالق عدد من مواقع اإلخبارية  راديو الخليل   .24
 91/11/9112 األحد حول االستعدادات إلجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية فضائية النجاح  .25
 12/11/9112 السبت الخاصة بعقوبة اإلعدام ةحول مواءمة التشريعات الفلسطيني راديو رام اهلل   .22
 14/11/9112 الجمعة حول قرارات اليونسكو تجاه البلدة القديمة في القدس قناة رؤيا اإلخبارية   .27
 14/11/9112 الجمعة حول اقتحامات المستوطنين لألقصى قناة المسيرة  .24
 17/11/9112 الخميس حول االعتقاالت اإلدارية للشبان الفلسطينيين Press T.Vقناة   .22
 17/11/9112 الخميس االنتهاكات اإلسرائيلية للحق في التعليم في الجامعات الفلسطينية إذاعة سوا  .71
 12/11/9112 الثالثاء حول لقاء لجنة االنتخابات المركزية مع مؤسسات المجتمع المدني راديو أجيال  .71
 14/11/9112 االثنين واقع عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية  تلفزيون فلسطين  .79
 14/11/9112 االثنين حول تنظيم مركز شمس لمعرض فني بعنوان الحياة حق F.Mراديو نساء   .71
 11/11/9112 األحد 1244حول أسباب انتشار الجريمة بين العرب في فلسطين  قناة رؤيا  .74
مركز شدددددددددددمس معرضدددددددددددًا فنيًا بمناسدددددددددددبة اليوم العالمي حول تنظيم  قناة القدس التعليمية   .75

 لمناهضة عقوبة اإلعدام
 19/11/9112 السبت

 11/11/9112 الخميس حول اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام إذاعة سوا  .72
 11/11/9112 الخميس حول اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام إذاعة راية   .77
 11/11/9112 الخميس العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدامحول اليوم  إذاعةصوت فلسطين  .74
 7/11/9112 االثنين حول دعوة الرئيس إلجراء االنتخابات التشريعية قناة صوت العرب  .72
 7/11/9112 االثنين حول وقف رواتب بعض األسرى المحررين راديو الخليل  .41
 7/11/9112 االثنين حول مناهضة عقوبة اإلعدام راديو أجيال  .41
حول مدى تأثير القائمة العربية المشدددتركة على سدددياسدددات الحكومة  قناة صوت العرب  .49

 االسرائيلة القادمة
 9/11/9112 األربعاء



 11/2/9112 االثنين حول اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى بشكل مستمر قناة رؤيا  .41
 12/2/9112 الخميس حول إعدام شرطة االحتالل لمواطنة على حاجز قلنديا قناة رؤيا  .44
 12/2/9112 الخميس حول إعدام شرطة االحتالل لمواطنة على حاجز قلنديا راديو األقصى  .45
 14/2/9112 األربعاء حول نتائج االنتخابات اإلسرائيلية قناة صوت العرب  .42
 14/2/9112 األربعاء حول إعدام شرطة االحتالل لمواطنة على حاجز قلنديا قناة فلسطين اليوم  .47

 17/2/9112 الثالثاء حول االنتخابات اإلسرائيلية  رؤياقناة   .44

 12/2/9112 االثنين حول اليوم العالمي للديمقراطية راديو أجيال  .42

حول عمل لجنة مواءمة التشددريعات في تعديل القوانين السددارية في  راديو علم  .21
 فلسطين

 19/2/9112 الخميس

مراكز االنتخابات في البلدات حول مشدددددددددروع نصدددددددددب كاميرات في  فضائية صوت العرب  .21
 1244والقرى العربية في العام 

 11/2/9112 الثالثاء

 2/2/9112 االثنين حول استشهاد األسير بسام السايح فضائية األقصى  .29
 2/2/9112 االثنين حول مهددات السلم األهلي في محافظة جنين راديو صوت البلد  .21
 4/2/9112 األحد السايححول استشهاد األسير بسام  راديو األقصى  .24
فضدددددددددددددددددددائيددددددة القدددددددس   .25

 التعليمية
حول الثقافة الذكورية في المجتمع الفلسطيني ودورها في التحريض 

 على العنف ضد المرأة
 1/2/9112 األحد

 1/2/9112 األحد حول قضية المواطنة المغدورة إسراء غريب تلفزيون وطن   .22
 9/2/9112 االثنين التحريض ةالبرغوثي بتهمحول اعتقال األكاديمية وداد  قناة العالم   .27
 9/2/9112 االثنين حول قضية المواطنة المغدورة إسراء غريب F.Mراديو نساء   .24
 1/2/9112 األحد حول مواءمة التشريعات الفلسطينية الخاصة بالمرأة قناة النجاح  .22
 11/4/9112 السبت حول الحق في التعليم راديو أجيال  .111
 97/4/9112 الثالثاء من  التأجيل المتكرر إلعالن صفقة القرن الغاية قناة رؤيا  .111
 95/4/9112 األحد حول اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين قناة روسيا اليوم  .119
 94/4/9112 السبت حول انتهاكات الحق في التعلم بالقدس من قبل االحتالل  قناة رؤيا  .111
 17/4/9112 السبت اإلسرائيليةحول االنتهاكات  قناة رؤيا  .114
فضائية جامعة القدس   .115

 المفتوحة
حصدددول مركز "شدددمس" على العضدددوية االسدددتشدددارية للمجلس حول 

 االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحدة
 4/4/9112 الخميس

 7/4/9112 األربعاء حول دور المغرب في حماية القدس تلفزيون العرب  .112



 7/4/9112 األربعاء الحق في التجمع السلميحول  موقع مدار اإلخباري  .117
 7/4/9112 األربعاء حول دور الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة قناة النجاح  .114
حصول مركز "شمس" على العضوية االستشارية للمجلس حول  راديو رام اهلل  .112

 االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحدة
 7/4/9112 األربعاء

حصول مركز "شمس" على العضوية االستشارية للمجلس حول  راديو راية  .111
 االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحدة

 7/4/9112 األربعاء

حصول مركز "شمس" على العضوية االستشارية للمجلس حول  راديو أجيال  .111
 االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحدة

 2/4/9112 الثالثاء

مركز "شمس" على العضوية االستشارية للمجلس حصول حول  وكالة وطن  .119
 االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحدة

 4/4/9112 األحد

 92/7/9112 الجمعة حول قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل باالتفاقيات مع االحتالل روسيا اليوم  .111
 95/7/9112 الخميس حول جريمة التعذيب راديو علم   .114
المجتمع المدني في نشدددر وتعزيز قيم الحوار  تدور مؤسدددسددداحول  راديو سوا  .115

 والتسامح في المجتمع
 94/7/9112 األربعاء

 94/7/9112 األربعاء حول هدم بيوت الفلسطينيين في صور باهر قناة صوت العرب  .112
حول تأييد المحكمة العليا اإلسددددددرائيلية هدم بيوت الفلسددددددطينيين في  تلفزيون الكويت  .117

 وادي الحمص
 91/7/9112 األحد

 11/7/9112 الخميس حول االستيطان في القدس  قناة رؤيا  .114

 11/7/9112 الخميس حول الحكم باإلعدام بحق مواطن في قطاع غزة راديو الخليل  .112
 4/7/9112 االثنين اإلصالح القضائي حول توصيات F.M 94راديو   .191
 4/7/9112 االثنين حول الهدف من مؤتمر اإلصالح القضائي شبكة القدس  .191
 1/7/9112 االثنين حول مشاركة السفير األمريكي في افتتاح نفق في سلوان  قناة رؤيا  .199
 92/2/9112 األربعاء حول تاريخ العمل التطوعي في فلسطين وطن نتلفزيو   .191
 95/2/9112 الثالثاء حول مدى فاعلية مقاطعة الفلسطينيين لمؤتمر البحرين قناة صوت العرب  .194
 94/2/9112 االثنين حول مؤتمر البحرين قناة رؤيا  .195
 91/2/9112 األحد حول قيام السلطة باعتقال عدد من أعضاء حزب التحرير راديو الخليل  .192
 91/2/9112 الخميس حول اليوم العالمي لالجئين  قناة فلسطين اليوم  .197
 12/2/9112 األربعاء حول تنظيم جلسة االستماع لمفوض التوجيه السياسي راديو حياة نابلس  .194



 12/2/9112 األربعاء لقاء حول تدريب مفوضية التوجيه السياسي  الشبكة اإلخبارية   .192
 12/2/9112 األحد آفاق مواجهة ورشة البحرين  قناة صوت العرب   .111
 2/2/9112 األحد حول استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى قناة رؤيا  .111
حول تصدددددددددددددريحات المدعي العام العسدددددددددددددكري اإلسدددددددددددددرائيلي بأن ال  قناة فلسطين اليوم  .119

 صالحية للمحاكم الجنائية الدولية بمحكمة جنود االحتالل 
 94/5/9112 الثالثاء

 97/5/9112 االثنين حول تأثير االنتخابات األوروبية على القضية الفلسطينية  قناة العرب  .111
مركز "شدددددددددددمس" للشدددددددددددرطة حول جلسدددددددددددة االسدددددددددددتماع الذي نظمها  F.Mإذاعة نساء   .114

 الفلسطينية حول الحق في التجمع السلمي
 94/5/9112 الخميس

حقوق المرأة في للحديث عن ورشة عمل حول عقدها مركز "شمس  F.Mإذاعة نساء   .115
 جامعة فلسطين األهلية

 99/5/9112 األربعاء

حول قرار البرلمدددان األلمددداني اعتبدددار حركدددة المقددداطعدددة األلمدددانيدددة  قناة روسيا اليوم  .112
 معادية للسامية 

 14/5/9112 السبت

 15/5/9112 األربعاء حول قرار محكمة االحتالل عن قتلة عائلة دوابشة قناة رؤيا  .117
 14/5/9112 الثالثاء حول الذكرى السنوية األولى لنقل السفارة األمريكية للقدس قناة رؤيا  .114
 2/5/9112 الخميس  حول إغالق الضفة الغربية وقطاع غزة قناة رؤيا  .112
حول العقوبدددات التي تفرضددددددددددددددهددددا دولدددة االحتالل على األسددددددددددددددرى  قناة المسيرة  .141

 الفلسطينيين داخل السجون 
 4/5/9112 السبت

 92/4/9112 االثنين مشاركة الطلبة في الشأن العامحول  F.Mإذاعة نساء   .141
 92/4/9112 االثنين عمر يونسالشهيد تسليم جثمان  قوات االحتالل  رفضحول  فلسطين اليوم  .149
حول ورشددددة العمل الخاصددددة بمراجعة مناهج التربية اإلسددددالمية في  F.Mإذاعة نساء   .141

 المدارس ومدى انسجامها مع حقوق اإلنسان 
 99/4/9112 االثنين

 91/4/9112 السبت دةالجديحول مستقبل الحقوق والحريات العامة في عهد الحكومة  راديو أجيال  .144
 14/4/9112 الخميس حول قرار اإلدارة األمريكية تأجيل )صفقة القرن( حتى حزيران قناة رؤيا  .145
 17/4/9112 األربعاء حول الفساد باعتباره انتهاء لحقوق اإلنسان قناة القدس التعليمية   .142
 17/4/9112 األربعاء حول مشاركة الشباب في الحكومة F.Mراديو نساء   .147
 14/4/9112 األحد حول دور اإلعالم الفلسطيني في تغطية قضايا المواطنين راديو راية   .144
 14/4/9112 األحد حول تهديدات ترامب للمحكمة الجنائية الدولية قناة رؤيا  .142
 11/4/9112 األربعاء حول الحق بالتجمع السلمي راديو المؤشر  .151
 11/4/9112 األربعاء حول ظاهرة إطالق النار راديو الخليل  .151



159.      
 1/4/9112 األربعاء حول اإلعدامات الميدانية من قبل قوات االحتالل فلسطين اليوم  .151
 1/4/9112 االثنين حول نشاطات المركز راديو ألوان  .154
دورة تدريبية لمعلمي التربية اإلسددالمية ل حول اختتام مركز "شددمس" راديو رام اهلل  .155

 اإلنسانحول الديمقراطية وحقوق 
 11/1/9112 األحد

 11/1/9112 السبت حول ذكرى يوم األرض قناة رؤيا  .152
 92/1/9112 الجمعة  حول نية رومانيا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس قناة رؤيا  .157
حول اقتحدددام جيش االحتالل لجدددامعدددة بيرزيدددت واعتقدددال عددددد من  قناة رؤيا  .154

 طلبتها
 92/1/9112 الثالثاء

 95/1/9112 االثنين حول اعتداء قوات االحتالل على األسرى في سجن النقب قناة العالم  .152
حول إدانة مجلس حقوق اإلنسدددددددان العتداءات دولة االحتالل على  راديو أجيال  .121

 في مسيرة العودة نالمتظاهرين السلميي
 91/1/9112 السبت

 91/1/9112 الخميس حول االعتداء على المتظاهرين السلميين F.Mإذاعة أحلى   .121
 91/1/9112 الخميس حول إعدام قوات االحتالل لشابين من نابلس قناة روسيا اليوم   .129
 14/1/9112 االثنين حول التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي قناة الفلسطينية  .121
 14/1/9112 االثنين حول االعتداء على المتظاهرين في قطاع غزة راديو الخليل  .124
 12/1/9112 السبت حول االستيطان في األراضي الفلسطينية  راديو أجيال  .125
األمريكيدة عددم منح تأشدددددددددددددديرات دخول  ةحول تهدديدد وزير الخدارجيد قناة رؤيا  .122

 للمحققين التابعين لمحكمة الجنايات الدولية 
 12/1/9112 السبت

 12/1/9112 السبت حول إجراءات االحتالل فيما يخص حرية الحركة والتنقل  قناة العالم   .127
وأثرهدا على  9117حول التشددددددددددددددريعدات التي صدددددددددددددددرت بعدد العدام  راديو أجيال  .124

 الحريات الصحفية
 11/1/9112 االثنين

حول قرارات مجلس حقوق اإلنسددددددددددددددددان الخددداصددددددددددددددددة بددداالنتهددداكدددات  قناة العالم  .122
 اإلسرائيلية

 2/1/9112 السبت

 7/1/9112 الخميس آليات وصول المرأة للعدالة راديو الخليل  .171
فضددددددددددددددددددائيدددددة جدددددامعدددددة    .171

 القدس التربوي
 91/9/9112 السبت دور الشرطة في وصول المرأة للعدالة

 91/9/9112 الخميس  دور مؤسسات العدالة في تعزيز وصول المرأة للعدالة تلفزيون وطن  .179
 91/9/9112 الخميس  حول آليات وصول المرأة للعدالة تلفزيون فلسطين  .171



 14/9/9112 الخميس والتماسك االجتماعيحول السلم األهلي  تلفزيون وطن  .174
فضددددددددددددددددددائيدددددة جدددددامعدددددة    .175

 القدس التربوي
 14/9/9112 الخميس حول العالقة بين القضاء العشائري والقضاء النظامي 

حول ورشدددددة عمل الحريات الدينية لطلبة كلية الشدددددريعة في جامعة  F.Mراديو نساء   .172
 النجاح

 11/9/9112 األحد

 7/9/9112 الخميس  الخليل في بعثة المراقبين الدوليين وجودقرر إنهاء حول  قناة رؤيا  .177
 7/9/9112 الخميس حول استشهاد األسير فارس بارود في سجون االحتالل قناة العالم  .174
 2/9/9112 األربعاء حول أسباب الصراع وتداعياته  تلفزيون فلسطين  .172
 1/9/9112 األحد السياسيةحول األوضاع الداخلية الفلسطينية واالعتقاالت  راديو المؤشر  .141
 11/1/9112 الخميس حول تقرير بيتسليم الخاص باغتيال الشهيد صالح البرغوثي قناة العالم  .141
 11/1/9112 الخميس حول اإلعدامات الميدانية التي تقوم بها قوات االحتالل  راديو الخليل  .149
 92/1/9112 الثالثاء حول قرار الرئيس وقف نفاذ قانون الضمان االجتماعي قناة رؤيا  .141
 97/1/9112 األحد حوا اعتداءات المستوطنين على أهالي قرية المغير  قناة فلسطين اليوم  .144
 94/1/9112 الخميس حول إجراء تعديل وزاري استنادًا للقانون األساسي راديو الخليل  .145
 12/1/9112 السبت حول أهمية وضرورة تقارير مؤسسات حقوق اإلنسان دولياً  راديو الخليل  .142
 14/1/9112 الجمعة نحول استمرار حمالت االعتقال بحق الشبان الفلسطينيي قناة المسيرة  .147
 تحول األهددداف المتعلقددة بتسددددددددددددددريع االسددددددددددددددتيطددان قبددل االنتخددابددا الفضائية الكويتية  .144

 اإلسرائيلية 
 17/1/9112 الخميس

 12/1/9112 األربعاء الدوليةحول التوجهات الفلسطينية تجاه المؤسسات  الفضائية السورية   .142
121.  Press T.V 15/1/9112 الثالثاء اإلجراءات اإلسرائيلية بحق األسيرات الفلسطينيات في السجون 
 11/1/9112 الخميس االقتحامات والتصعيد اإلسرائيليحول اإلحداث  قناة رؤيا  .121
 7/1/9112 االثنين حول اإلحداث بين حركتي فتح وحماس في غزة قناة رؤيا  .129
حول البيدددان الدددذي أصدددددددددددددددددره المركز حول االعتدددداء على تلفزيون  راديو المؤشر  .121

 فلسطين في غزة
 2/1/9112 األحد

 1/1/9112 الخميس حول الحق في اإلضراب   قناة رؤيا  .124
 9/1/9112 األربعاء حقوقيًا في فلسطين 9114حول حصاد العام  راديو الخليل  .125

 

 


