
  2011لقاءات اإلعالمية خالل العام في ال" شمس" مشاركات مركز 

  

 التاريخ اليوم عالموضو المؤسسة اإلعالميةالرقم

1 
حول االستفتاء في جنوب السودان وعالقته في حق  تلفزيون السودان

 تقرير المصير

 2011-1-5 األربعاء

2 
حول نتائج مؤتمر الرباط لنصرة األسرى  راديو أجيال

 الفلسطينيين 

 2011-1-29 السبت

 2011-2-12 السبت حول االنتخابات المحلية راديو أجيال 3

 2011-2-4 الجمعة حول الثورة المصرية قدسفضائية ال 4

 2011-2-4 السبت حول نشاطات المركز تلفزيون نابلس 5

 2011-3-16 األربعاء حول العمل التطوعي والشباب تلفزيون وطن 6

 201-3-16 األربعاء حول االستثمار االقتصادي لنساء نساء أف أم 7

 2011-3-17 الخميس تمكين المرأة اقتصاديا نساء أف أم 8

9 
حول تراجع القاضي جولدستون عن قراره وموقف  تلفزيون عمان

 الحكومة اإلسرائيلية من ذلك

 2011-4-3 األحد

 2011-4-19 الثالثاء حول منتدى سيادة القانون والحكم الصالح تلفزيون فلسطين 10

 2011-4-6 األربعاء حول دور المركز في تعزيز ثقافة حقوق المرأة نساء أف أم 11

 2011-4-21 الخميس حول منتدى تعزيز سيادة القانون والحكم الصالح شبكة معا 12

 2011-5-2 االثنين حول التحرش الجنسي في العمل راديو نسا أف أم 13

14 
حول فعاليات المؤتمر وأهميته فيما يخص النساء  تلفزيون المغرب

 ساكنات الجبال

 2011-5-15 األحد

 2011-5-24 األربعاء لجنسية للمرأة الفلسطينيةا نساء أف أم 15

 2011-5-31 الثالثاء حول منتدى تعزيز سيادة القانون تلفزيون فلسطين 16

 2011-5-30 االثنين الحكم الصالح معا 17

 2011-5-31 الثالثاء حول سيادة القانون والحكم الصالح فلسطين 18

 2011-6-15 ءاالربعا سيادة القانون والحكم الصالح وطن 19

 2011-6-22 األربعاء المرأة واألمن نسأ أف أم 20

21 
حول االغتياالت التي تنفذها الواحدات الخاصة  قناة األقصى

 اإلسرائيلية

 2011-6-23 الخميس

 2011-6-26 األحد حول منتدى تعزيز سيادة القانون وكالة معا 22

 2011-6-26 األحد حول منتدى تعزيز سيادة القانون تلفزيون فلسطين 23

 2011-6-26 األحد حول منتدى تعزيز سيادة القانون  قناة القدس 24

 2011-6-26 األحد حول منتدى تعزيز سيادة القانون   تلفزيون وطن  25

 2011-6-29 األربعاء حالة ابداع راية اف ام 26

27 
حول واقع السجون الفلسطينية ومدى تطبيق معاير  راديو مشوار

 نسان فيهاحقوق اإل

 2011-6-28 الثالثاء



 2011-7-6 األربعاء حول منتى تعزيز سيادة القانون والحكم الصالح  تلفزيون وطن 28

 2011-7-23 السبت حول مؤتمر سيادة القانون وسلم االهلي راديو فلسطين 29

 2011-7-23 السبت حول مؤتمر سيادة القانون وسلم االهلي راديو الخليل 30

 2011-7-13 االحد يادة القانون واسلم االهلي الفلسطينيس اجيال 31

 2011-8-17 االربعاء عن المركز واليات تعزيز حقوق االنسان راديو السالم 32

 2011-9-6 الثالثاء حول التعليم اإللزامي في فلسطين نساء أف أم 33

34 
حول أزمة اإلقساط الجامعية في الجامعات  نساء أف أم

 الفلسطينية

 2011-9-7 بعاءاألر

 2011-9-12 االثنين الحق في الصحة نساء أف أم 35

36 
حول اعتداءات جيش االحتالل اإلسرائيلي على  قناة األقصى

 المتظاهرين الفلسطينيين استناداً

 2011-9-12 االثنين

 2011-9-13 الثالثاء عمالة اإلحداث في قانون العمل الفلسطيني نساء أف أم 37

 2011-11-16 األربعاء اليوم العالمي لتسامح نساء أف أم 38

39 
 راديو فلسطين

 اليوم العالمي لتسامح
 2011-11-16 األربعاء

  تلفزيون وطن 40
 

  استخدام الزجل الشعبي في الدعوى إلى االنتخابات
  

 2011-11-29 الثالثاء

 2011-11-29 الثالثاء استخدام الزجل الشعبي في االنتخابات فلسطين اليوم 41

 2011-11-29 الثالثاء 1325قرار  نساء أف أم 42

 2011-12-5 االثنين حول العمل التطوعي راديو فلسطين 44

 2011-12-6 الثالثاء الشباب والعمل التطوعي راديو فلسطين 45

 2011-12-10 السبت اليوم العالمي لحقوق اإلنسان راديو أجيال 46

 2011-12-14 األربعاء ي لحقوق اإلنسانحول اإلعالن العالم راديو نساء أف أم 47
  
 
 


