
 9102جدول الحلقات اإلذاعية 
 

 الرقم عنوان الحلقة اليوم التاريخ الرابط
https://www.youtube.com/watch?v=CWoniAQJXYw  03/21/1322  2 1322انتهاكات الحق في التجمع السلمي في فلسطين في العام  االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=ow7vdKKR9FQ  10/21/1322  1 واإللزام الماهية السلمي، التجمع في الحق شرف ميثاق االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=HtuYu4RB7kI  23/21/1322  0 اإلنسان لحقوق العالمي اليوم في السلمي التجمع األربعاء 
https://www.youtube.com/watch?v=FPQQQYJ2crg  03/2/1322  4 السلمي التجمع في الحق معوقات االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2eJY-rphZM  12/2/1322  من اجتماعيا  و  ومدرسيا   تربويا   التسامح ثقافة وتعزيز تكريس منهجية السبت 

 فلسطين في نريد مجتمعية ثقافة وأي والمنهاج المدرسة خالل
5 

https://www.youtube.com/watch?v=Wdpj0q2PAuw  12/2/1322  أجل نم فلسطين في الجزائية التشريعة المنظومة تطوير إلى الحاجة السبت 
 األهلي السلم تعزيز

6 

https://www.youtube.com/watch?v=SPOFtBB3lD0  24/2/1322  7 لياأله السلم على وأثرها الفلسطيني المجتمع في العنف ظاهرة السبت 
https://www.youtube.com/watch?v=8Olm4e1zvtk  12/2/1322  المركزي المكتب وانجازات ومسؤوليات مهام حول مساءلة ساعة األربعاء  

 ومالحقة الفساد مكافحة مجال في (فلسطين انتربول) الوطني
 الفارين الفاسدين

2 

https://www.youtube.com/watch?v=wKZuR72C_jc  17/2/1322  رالدكتو  العقيد واآلثار السياحة شرطة إدارة مدير مع مسائلة ساعة الثالثاء 
 الجمل حسن

2 

https://www.youtube.com/watch?v=EqAwSrUcqP8  22/2/1322  23 الشرطة في واألحداث األسرة حماية إدارة مع مساءلة ساعة االثنين 
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https://www.youtube.com/watch?v=IOfHOtOJlaA  11/7/1322  22 فلسطين في األهلي السلم على الجريمة أثر االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=m2GKS6mpvHQ  25/7/1322  21 واالنتهاكات التغطية: السلمية والتجمعات الصحافة االثنين 

https://www.youtube.com/watch?v=MoZQcjPLgP4  03/4/1322  التجمع في الحق انتهاكات ضوء على المشكلة التحقيق لجان الثالثاء 
 السلمي

20 

https://www.youtube.com/watch?v=vkoQrvLBHuY  2/4/1322  24 فلسطين في السلمي التجمع في الحق واقع االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=ZkKg1alj6gw&t=2s
  

2/4/1322  رياتوالح الحقوق على وتأثيره وعالقته السلمي التجمع في الحق االثنين 
 األخرى

25 

https://www.youtube.com/watch?v=caEXJJVdTCE  15/0/1322  والقوانين الدولية المواثيق ضوء على السلمي التجمع في الحق االثنين 
 الفلسطينية الوطنية

26 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ6bpU269NI  22/0/1322  ما اقسي في أهميته، أشكاله، ماهيته، السلمي، التجمع في الحق االثنين 
 الفلسطينية الحالة في تطورات من يجري

27 

https://www.youtube.com/watch?v=ghnv0JGUCaE  21/0/1322  ستردادا على ذلك وأثر الدولية اإلنتربول منظمة إلى فلسطين إنضمام الثالثاء 
 الفاسدين ومالحقة األموال

22 

https://www.youtube.com/watch?v=BN4q93VSyIM  22/0/1322  سنوات 5 بعد الفساد لمكافحة المتحدة األمم إلتفاقية الراهن ضعالو   االثنين 
 "منها؟ نحن اين إليها، اإلنضمام من

22 

https://www.youtube.com/watch?v=cqbKkuwTLi8  4/0/1322  13 "سادالف مكافحة في ودورها الصحفية االستقصائية التحقيقات " االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=z5J231Khgjw  15/1/1322  الفساد، مكافحة قانون تعديل بشأن 1322 لسنة 07 رقم بقانون قرار االثنين 

 فلسطين في الفساد لهذا المكافحة عملية تعزيز في التعديل هذا ودور
12 

https://www.youtube.com/watch?v=rQ17x_4h7GQ  22/1/1322  11 ينفلسط في الفساد لمكافحة النسوية االستراتيجية التوجهات االثنين 
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https://www.youtube.com/watch?v=_ebZKlvr63E  22/1/1322  10 لكذ في وصلنا أين إلى العام، القطاع في الفساد محاربة آليات " االثنين 
https://www.youtube.com/watch?v=8joaCWCpvpA  10/2/1322  الموقعة اإلنسان حقوق اتفاقيات مضامين على التحفظ تنوي فلسطين األربعاء 

 ساءالن وصول تعزيز على ذلك أثر وما سيداو اتفاقية ضمنها ومن
 العدالة إلى

14 
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