
 2020 في اللقاءات اإلعالمية خالل العام "شمس "مشاركات مركز
 

 الرقم
المؤسسة 
 اإلعالمية

 التاريخ اليوم الموضوع

 28/12/2020 االثنين حول مبادرة مركز "شمس" إلجراء االنتخابات التشريعية راديو يابوس  .1
بقنابط  الاطا  حول استهداف قوات االحتالل لمجمع فلسطيين الييط   الفضائية السورية  .2

 المسي  للدموع
 27/12/2020 األحد

فطططططط  األرا طططططط   ةحططططططول مططططططدع قانونيططططططة شططططططر نة اليطططططط ر االسططططططتيياني قناة االتجاه   .3
 ةالفلسييني

 27/12/2020 األحد

 24/12/2020 الخميس حول  رورة إجراء االنتخابات كحق دستوري وقانون  راديو اليلد  .4
النار  لى  ناصر الم سسطة األمنيطة  حول أسباب وتداعيات إطالق راديو فلسيين  .5

 و القة ذلك بالسلم األهل 
 15/12/2020 الثالثاء

حطططول ا تبطططار كلمطططة دولطططة فلسطططيين كلمطططة مباديطططة للسطططامية مطططن قيططط   قناة رؤيا   .6
 المجمو ات الم يدة لالحتالل 

 15/12/2020 الثالثاء

 11/12/2020 الجمبة حول استشهاد المواطن وليد حالوة  قناة فلسيين اليوم  .7

 10/12/2020 الخميس حول اإل الن البالم  لحقوق اإلنسان F.Mنساء   .8
 8/12/2020 الثالثاء حول دستورية إ الن حالة اليوارئ  راديو الخلي   .9
 6/12/2020 األحد حول استشهاد اليف   ل  أبو  ليا قناة روسيا اليوم  .10
 6/12/2020 األحد حول استشهاد اليف   ل  أبو  ليا راديو ظهران  .11
 1/12/2020 الثالثاء حول أهداف  يارة الرئيس أبو ما ن إلى ك  من األردن ومصر العربي نالتلفزيو  .12

 القدس فضائية  .13
 التبليمية

 شمس مركز  قدها الت  االستماع جلسة وتوصيات مخرجات حول
  الوقائ  األمن لجها 

26/11/2020  الخميس

   
 26/11/2020 الخميس الداخلية ةالجيهحول الميلوب لتبزيز  تلفزيون وطن  .14
 26/11/2020 الخميس الفلسيين  بحول اليوم البالم  للتضامن الدول  مع الشب راديو أجيال  .15
 ةحول تصريحات و ير الخارجية األمريك  با تبار حركة المقاطب موقع  رب نت  .16

 لدولة االحتالل مبادية للسامية
 26/11/2020 الخميس

 23/11/2020 االثنين حول اآلثار السليية للتيييع  لى القضية الفلسيينية  قناة االتجاه   .17
 طولكرم محافظة ف  "شمس" مركز نفذها الت  البم  "ورشة حول F.Mنساء   .18

  النز ات لح  اليديلة الرسمية باليرق  المواطنين مبرفة لتبزيزي 
18/11/2020  األربباء

  



المتاحة لمواجهة قرارات ترامب األخيرة  حول الخيارات الفلسيينية قناة المملكة   .19
 الخاصة بالمستوطنات

 20/11/2020 الجمبة

 18/11/2020 األربباء حول ورشة طولكرم اليرق الرسمية اليديلة لحص  النزا ات F.Mنساء   .20
 12/11/2020 الخميس حول هدف االحتالل من احتجا  جثامين الشهداء فضائية رؤيا  .21
 11/11/2020 األربباء استشهاد األسير المريض كمال أبو و رحول  قناة فلسيين اليوم  .22
 11/11/2020 األربباء 10حول تقرير مركز شمس الشهري حول  مليات الهدم ف  شهر راديو أجيال  .23
حططول التططداعيات المترتبططة  لططى  ططدم تسططجي  المواليططد الجططدد مططن قيطط   صحيفة فلسيين  .24

 دولة االحتالل ف  السج  المدن 
 10/11/2020 الثالثاء

 9/11/2020 االثنين ما أسباب  ودة "اإل دامات الميدانية" ف  الضفة؟ وكالة صفا  .25
 8/11/2020 األحد حول األسباب الت  د ت برييانيا إللااء  قوبة اإل دام F.Mنساء   .26
 7/11/2020 السيت حول األسير األخرس ، وشروع األسيرات ف  إرجاع وجبات اليبام قناة الكويت  .27
حول اليوم الدول  إلنهاء اإلفالت من البقاب  لى الجرائم المرتكبطة  صوت البرب  .28

  د الصحفيين  
 3/11/2020 الثالثاء

حططططول  يططططام إدارات كطططط  مططططن حططططيس بططططو  وتططططويتر بحططططذف المحتططططوع  راديو األقصى  .29
 الفلسيين  

 1/11/2020 األحد

حطول اآلثططار المترتبططة  لطى قططرار حكومططة االحطتالل التططرخي  لشططركة  قناة المملكة  .30
بيطططز  اإلسطططرائيلية لالتصطططاالت للبمططط  فططط  المسطططتوطنات فططط  الضطططفة 

 الاربية  لى الفلسيينيين 

 29/10/2020 الخميس 

حول الخيوات القانونيطة والسياسطية التط  يمكطن أن تقطوم بهطا السطلية  قناة المسيرة  .31
االحططتالل التططرخي  لشططركة بيططز  اإلسططرائيلية لمواجهططة قططرار حكومططة 

 لالتصاالت للبم  ف  المستوطنات ف  الضفة الاربية

 29/10/2020 الخميس 

 22/10/2020 الخميس حول الكراهية والتنمر  لى مصاب  فيروس كورونا إذا ة الرأي  .32
حططططول دور الم سسططططات الحقو يططططة فطططط  إ ططططداد الخيطططط  اإلسططططتراتيجية  قناة مبا    .33

 للم سسات اإل المية 
 21/10/2020 األربباء

دخططول إلططى مططوظف  مططن  تحططول ماططزع امتنططاع إسططرائي  مططن  ت شططيرا قناة رؤيا  .34
 األمم المتحدة

 19/10/2020 االثنين

التجططططططربتين الضططططططمان االجتمططططططا   مططططططن وجهططططططة نظططططططر حقو يططططططة، ومقاربططططططة  F.Mنساء   .35
 الفلسيينية والبالمية، والحماية االجتماعية للبمال ف  سياق أ مة كورون 

 19/10/2020 االثنين

 18/10/2020 األحد حول الفقر وحقوق اإلنسان راديو اليلد  .36
 17/10/2020 السيتحطططول ماطططزع  طططدم مطططن  دولطططة االحطططتالل التصطططاري  لمطططوظف  مكتطططب  جريدة فلسيين  .37



 األرا   الفلسيينية المحتلةالمفوض السام  لحقوق اإلنسان ف  
 12/10/2020 االثنين حول رفض االحتالل لتسجي  المواليد الجدد ، وأثرها  لى حقوقهم الفضائية السورية  .38

 12/10/2020 االثنين حول د وة مركز شمس إللااء  قوبة اإل دام من التشريبات الفلسيينية  راديو الخلي   .39
 10/10/2020 السيت حول أو اع السير ماهر األخرس والجهود الحقو ية راديو األقصى  .40
 8/10/2020 الخميس حول جهود السلية لمكافحة الفساد راديو  لم  .41
حطططول حالطططة الشطططب  واالخطططتالف بطططين االنتفا طططة األقصطططى واألو طططاع  التلفزيون البرب   .42

 الحالية
 6/10/2020 الثالثاء

 5/10/2020 االثنين و لميات الهدم ناالستيياحول  مليات  تلفزيون االتجاه  .43
خيطططة وطنيطططة شطططاملة ل الحكومطططة إل طططداد حطططول د طططوة مركطططز "شطططمس" تلفزيون وطن  .44

 لمواجهة انهيار السلم األهل  ف  فلسيين
 1/10/2020 الخميس

 30/9/2020 األربباء حول الميلوب لحماية السلم األهل  ومواجهة الجريمة راديو سوا  .45
 30/9/2020 األربباء لتبزيز السلم األهل  والرؤع  الحلولحول  راديو أجيال  .46
 29/9/2020 الثالثاء التبليق  لى تقرير أوتشا حول هدم الييوت من قي  دولة االحتالل قناة فلسيين اليوم  .47
 29/9/2020 الثالثاء آليات مواجهة مهددات السلم األهل  راديو اليلد  .48
 27/9/2020 األحد الفلسيين  إلجراء االنتخابات التشريعيةحول االتفاق  راديو كرامة  .49
 27/9/2020 األحد حول أسباب انتشار الجريمة ف  المجتمع الفلسيين  راديو أجيال   .50

 27/9/2020 األحد حول هدم منا ل النساء الفلسيينيات من قي  االحتالل F.Mنساء   .51

 26/9/2020 السيت االستييان كانتها  للقانون الدول   قناة رؤيا  .52

ا تقططال الفلسططيينيين مططن قيطط  قططوات االحططتالل  لططى خل يططة منشططورات  قناة رؤيا  .53
  لى ال يس بو 

 24/9/2020 الخميس

 20/9/2020 األحد حول حماية األطفال ف  القانون الدول  قناة البالم  .54
حططططططول د ططططططوة السططططططفير األمريكطططططط  لتسططططططمية دحططططططالن رئيسططططططا  للشططططططبب  روسيا اليوم  .55

 الفلسيين 
 17/9/2020 الخميس

 17/9/2020 الخميس حول حقوق اإلنسان ف  األرا   الفلسيينية راديو سوا  .56
حطول الميلطوب مطن الديطادة الفلسطيينية لمواجهطة التيييطع البربط  مطع  قناة رؤيا   .57

 دولة االحتالل
 15/9/2020 الثالثاء

 15/9/2020 الثالثاء حول اليوم البالم  للديمقراطية F.Mنساء   .58
 15/9/2020 الثالثاءحططططول ردود الفبطططط  الفلسططططيينية حططططول إصططططدار المحكمططططة اإلسططططرائيلية  قناة المملكة  .59



 حكما   لى قات   ائلة دوابشة 
 15/9/2020 الثالثاء حول إصدار الحكم  لى قات   ائلة دوابشة وتيرئة آخرين التركية  TRT قناة  .60
أمطططططام القضطططططاء  نالفلسطططططيينيين واإلسطططططرائيلييحطططططول آليطططططات  محا مطططططة  قناة البالم   .61

 اإلسرائيل 
 14/9/2020 االثنين

 لطططى قطططانون األسطططلحة والطططذخائر ومطططدع كفايتططط  لحططط    حطططول التبطططدي  راديو مرح  .62
 اإلشكالية 

  2020/9/10 الخميس

 10/9/2020 الخميس حول جدوع التهديد الفلسيين  االنسحاب من جامبة الدول البربية قناة رؤيا  .63
مقابلطة حطول القطرارين بقطانون لتبطدي  قطانون األسطلحة والطذخائر وقططرار  راديو  لم  .64

 بقانون الجرائم اإللكترونية
 7/9/2020 االثنين

 7/9/2020 االثنين حول تبزيز مشاركة اليالبات ف  انتخابات مجالس اليلبة F.Mنساء   .65
66.   

 إذا ة أجيال 
 

مططا ببططد تبططديالت قططانون األسططلحة والططذخائر وتالططي  البقوبططات  حططول
 حي 

  الخميس

3/9/2020 

حطططول ظطططاهرة السطططالح وتراجطططع السطططلم األهلططط  وتصطططورات الم سسطططات  راديو  لم  .67
 الرسمية والمدنية للحلول

 1/9/2020 الثالثاء

 26/8/2020 األربباء حول حماية األسرع المرض ف  القانون الدول  اإلنسان  قناة فلسيين اليوم  .68
 24/8/2020 االثنين معيقات إقرار قوانين حماية للنساء قناة مبا    .69
 24/8/2020 االثنين حول مواءمة التشريبات الفلسيينية مع االتفا يات الدولية تلفزيون وطن  .70
 24/8/2020 االثنين حول أهمية إقرار قانون  قوبات فلسيين  قناة الحرة  .71
حططول امتنططاع دولططة االحططتالل  ططن تسططجي  المواليططد الفلسططيينيين ببططد  قناة رؤيا   .72

 وقف التنسيق األمن  
 23/8/2020 األحد

حول  حقوق البمال الفلسيينيين ف  الداخ  المحت ، ودور األطر  راديو  لم الخلي   .73
 النقابية 

  18/8/2020 الثالثاء

الحدود  لى مجمو ة من حول ا تداء قوات االحتالل من حرس  قناة فلسيين اليوم  .74
 البمال الفلسيينيين

  17/8/2020 االثنين

إذا ة صوت   .75
 فلسيين

 حول  قانون حماية األسرة من البنف ومسار اإلصدار والتيييق 

 

  17/8/2020 االثنين

اإل الن األمريك  اإلسرائيل  اإلمارات  لتيييع البالقات  حول أثر قناة رؤيا  .76
   لى القضية الفلسيينية

 14/8/2020 الجمبة



حول تداعيات اإل الن األمريك  اإلسرائيل  اإلمارات  لتيييع  قناة روسيا اليوم  .77
 البالقات اإلماراتية اإلسرائيلية  

 14/8/2020 الجمبة

 13/8/2020 الخميس حول  مليات هدم الييوت والمنشآت ف  مناطق ج  قناة البالم  .78
حططول أهططداف دولططة االحططتالل مططن وراء تكثيطط   مليططات هططدم الييططوت  قناة المسيرة   .79

 واثر ذلك  لى إمكانية  يام دولة فلسيينية متواصلة اإلطراف 
 13/8/2020 الخميس

 13/8/2020 الخميس حول سياسة دولة االحتالل ف  القدس و ملية هدم الييوت اإلخبارية السورية  .80
اإلنسطططططان الفلسططططططيين  فططططط  التصططططططدي حطططططول دور م سسطططططات حقططططططوق  Press T.Vقناة   .81

 اإلسرائيلية لحقوق الشبب الفلسيين   تلالنتها ا
 13/8/2020 الخميس

 12/8/2020 األربباء حول االنتها ات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسيين  قناة البالم   .82
األهمية النظرية والفجوة ة جني  الراببة ف  ذكرع تو يبها،اتفا ي F.Mنساء   .83

  الواقعية
 12/8/2020 األربباء

وكالطططططططططططططططة األنبطططططططططططططططاء   .84
 الفلسيينية "وفا" 

القضطططططاء البشطططططائري والقضطططططاء النظطططططام  ، واثطططططر ذلطططططك  لطططططى حقطططططوق 
 اإلنسان

 11/8/2020 الثالثاء

 10/8/2020 االثنين ظاهر البنف المجتمع وأثرها  لى حقوق اإلنسان راديو الكرامة   .85
 9/8/2020 األحد ماذا وراء حضور القضاء البشائري ف  المشهد  إذا ة فلسيين  .86
 9/8/2020 األحد  ظاهرة انتشار السالح ف  المجتمع الفلسيين  تلفزيون وطن  .87
 5/8/2020 األربباء  لى حساب سلية قانون الدولة القضاء البشائري  ا دهار  F.Mنساء   .88
 4/8/2020 الثالثاء حول مازع ت جي   ملية الضم قناة رؤيا  .89
تراجططع السططلم األهلطط  وارتفططاع وتيططرة البنططف فطط  المجتمططع الفلسططيين   راديو  لم  .90

 والحلول القانونية
 30/7/2020 الخميس

االعتداء من قبل  المسلتوينين بلال رن ملن بللدس ترمسلعيا  F.Mنساء   .91
 دراجين من مدينة رام هللامن الخمسة على 

 22/7/2020 األربباء 

االنضططمام الفلسططيين  للميثططاق البربطط  لحقططوق اإلنسططان حططول ذكططرع  F.Mنساء   .92
 لططى مسططتوع  بمططدع التحسططن  لالتفا يططات الدوليططة و يططاس االنضططمام

 حياة الفرد

 15/7/2020 األربباء 

 14/7/2020 الثالثاء حول االنتها ات اإلسرائيلية لألسرع داخ  سجون االحتالل صوت األقصى  .93
 5/7/2020 األحد إ الن حالة اليوارئ أل ثر من مرةحول صالحيات الرئيس ف   قناة الحرة  .94
 5/7/2020 األحد كيدي  إل الن حالة اليوارئ  ةأمام الحكومة الفلسيينيالخيارات  قناة البالم  .95
 5/7/2020 األحد إ الن حالة اليوارئ دستورية وقانونية  عحول مد قناة المملكة  .96
 5/7/2020 األحد إ الن حالة اليوارئ حول  قناة المسيرة  .97



حططططول  مالططططة األطفططططال والجهططططود الدوليططططة فطططط  هططططذا الصططططدد، والواقططططع  F.Mنساء   .98
 الفلسيين 

 الخميس

 
2/7/2020  

 28/6/2020 األحد حول ذكرع م تمر فرساي F.Mنساء   .99
 28/6/2020 األحد حول سي  مواجهة خياب الكراهية  F.Mنساء   .100

إثطططر مشطططاركت  فططط  حلقطططة حطططول حملطططة التحطططريض  طططد  مطططر رحطططال  فضائية النجاح  .101
 تلفزيونية حول المرأة والقوانين

 24/6/2020 األربباء 

 24/6/2020 األربباء  حول خياب الكراهية  F.Mإذا ة راية   .102
 20/6/2020 السيت حول ا دياد انتها  حقوق المرأة  فضائية مبا    .103
 18/6/2020 الخميس  حول مهددات السلم األهل  ف  ظ  كورونا تلفزيون وطن  .104
 17/6/2020 األربباء حول استمر اقتحام جيش االحتالل لمناطق )أ( قناة رؤيا  .105
 10/6/2020 األربباء انية القيول بدولة ذات حدود م قتةكحول الحديث  ن أم قناة رؤيا  .106
حول جدل تمديد حالة اليوارئ ف  ظ  تراجع منحى اإلصابات  راديو  لم  .107

 وأسئلة اليبقة السياسية الصعبة 

 3/6/2020 األربباء

 3/6/2020 األربباء حول  دم دستورية إ الن تمديد حالة اليوارئ  فضائية النجاح  .108
 27/2020 األربباء حول مدع قانونية الضم ف  القانون الدول  قناة رؤيا  .109
 6/5/2020 األربباء حول اإل الن الجديد الحالة اليوارئ  فضائية النجاح  .110
 5/5/2020 الثالثاء مجلس أوروبا ف  نشر وتبزيز حقوق اإلنسانحول دور  F.Mإذا ة نساء   .111
 -راديطططططططططو المحبطططططططططة   .112

 نابلس
حطول اآلثططار المترتبطة  لططى تمديططد إ طالن حالططة اليطوارئ للمططرة الثانيططة 

  لى حقوق اإلنسان
 30/4/2020 الخميس

قنططططططططططططططططططاة النجطططططططططططططططططططاح   .113
 الفضائية

المحتملططة  تحططول ورقططة موقططف أصططدرها المركططز تتنططاول السططيناريوها
 لتمديد حالة اليوارئ للمرة الثانية

 29/4/2020 األربباء

حططول الموقطططف الفلسطططيين  المحتططط  مطططن  مليطططة  طططم دولطططة االحطططتالل  قناة روسيا اليوم   .114
 ألجزاء من الضفة الاربية

 28/4/2020 الثالثاء

 26/4/2020 األحد   نلهدم بيوت الفلسيينيي فيروس كوروناحول استاالل االحتالل ل التركية   TRTقناة   .115
مطن  فيطروس كورونطاحول استاالل األو طاع البامطة فط  ظط  تفشط   Press T.Vقناة   .116

 قي  دولة االحتالل  وتصبيد ا تداءاتها  لى الفلسيينيين
 25/4/2020 السيت

إذا طططططططططططططططة صطططططططططططططططوت   .117
 فلسيين

 م  المركز ف  الحقوق الرقميطة، و طن خيابطات الكراهيطة فط  حول 
 تفش  فيروس كورونا وآليات المواجهةالفضاء الرقم  ف  ظ  

 22/4/2020 األربباء 

 20/4/2020 االثنين حول أو اع األسرع الفلسيينيين ف  سجون االحتالل اإلسرائيل  فضائية القدس اليوم  .118



 18/4/2020 السيت حول أو اع األسرع الفلسيينيين ف  سجون االحتالل اإلسرائيل  راديو الكرامة  .119
حططططول هططططدم قططططوات االحططططتالل لييططططوت الفلسططططيينيين فطططط  ظطططط  انتشططططار  قناة المملكة  .120

 فايروس كورونا
 16/4/2020 الخميس

 12/4/2020 األحد حول آليات  م  لجان اليوارئ  راديو فلسيين  .121
حطططول الميلطططوب مططططن السطططلية دوليططططا  للضطططا   لططططى دولطططة االحططططتالل  قناة البالم  .122

 كورونالإلفراج  ن األسرع األطفال ف  ظ  انتشار فيروس 
 5/4/2020 األحد

حططول رفططض دولططة االحططتالل اإلفططراج  ططن األسططرع األطفططال فطط  ظطط   السورية ةالفضائي  .123
 انتشار فيروس كورونا

 5/4/2020 األحد

 1/4/2020 األربباء حول مخاطر السلم األهل  ف  ظ  حالة اليوارئ  F.Mإذا ة راية   .124
الفلسطططيينيين فططط  ظططط  تفشططط  وبطططاء فيطططروس حطططول أو طططاع األسطططرع  راديو الجزائر الدولي  .125

  ورونا
 26/3/2020 الخميس

حول الجهود الرسمية واألهلية لمساندة األسرع الفلسيينيين ف  ظ   راديو األقصى  .126
 تفش  وباء فيروس كورونا

 25/3/2020 األربباء

 23/3/2020 االثنين حول استشهاد الشاب س يان الخواجا قناة فلسيين اليوم  .127
حططول إمكانيططة التوجطط  لألمططم المتحططدة لإلفططراج  ططن األسططرع المر ططى  األقصىراديو   .128

 واألطفال والنساء ف  ظ  تفش  وباء فيروس كورونا
 21/3/2020 السيت

 21/3/2020 السيت ئ حول الحقوق والحريات ف  ظ  إ الن حالة اليوار  راديو مرح  .129
حطططول التجربطططة الهنديطططة فططط  النضطططال السطططلم  الجمبططط  والمقاربطططة مطططع  F.Mراديو نساء   .130

التجربة الفلسيينية واالنبكاس  لى التحرر وحقطوق اإلنسطان "مسطيرة 
 المل  الهندية" نموذجا . 

 12/3/2020 الخميس 

حول مس ولية إسرائي  القانونية حيما يخ  إصابة األسرع بفيروس  قناة المملكة  .131
  ورونا

 الخميس

 

19/3/2020  

 
 14/3/2020 السيت وأثرها  لى حقوق اإلنسان ئ حول حالة إ الن اليوار  راديو الخلي   .132
 2020/3/2 االثنين حول اليوم البالم  إللااء الرق والبيودية  F.Mراديو نساء   .133

حططول التوصططيات التطط  خططرج بهططا مطط تمر اليططرق االبتكاريططة لمكافحططة  التلفزيون المارب   .134
 الفساد

 3/3/2020 الثالثاء

 1/3/2020 األحد حول مظاهر التبصب ف  المجتمع الفلسيين  راديو سوا  .135
حططول مقتطط  فتططى  ءحططول تشططكي  لجنططة تحقيططق مططن قيطط  مجلططس الططو را راديو الخلي   .136

 من  باطية 
 26/2/2020 ءاألرببا



حطططول  يطططارة السطططفير القيطططري إلطططى  طططزة واجتما ططط  مطططع مسططط ول فططط   فضائية النجاح  .137
 اإلدارة المدنية لدولة االحتالل

 26/2/2020 ءاألرببا

 23/2/2020 األحد حول  مانات السلم األهل  ف  فلسيين إذا ة فلسيين  .138
 19/2/2020 األربباء حول الحركة اليالبية الفلسيينية F.Mإذا ة راية   .139
مركططططططز "شططططططمس"  لططططططى  ضططططططوية المجمو ططططططة  يططططططر حططططططول حصططططططول  F.Mراديو نساء   .140

 الشبكة البربية لتبزيز النزاهة ومكافحة الفساد"الحكومية ف " 
 19/2/2020 األربباء

 16/2/2020 األحد حول  يارة وفد فلسيين  إلى ت  أبيب ولقائ  مع ما يسمى برلمان السالم فضائية النجاح  .141
 13/2/2020 الخميس شركة تبم  بالمستبمرات اإلسرائيلية 112حول إ الن قائمة باسم  روسيا اليوم   .142
تبمطططط   ة الشططططركات التطططط لمالحقططططالقادمططططة للسططططلية خيططططوات الحططططول  فضائية المملكة  .143

 بالمستبمرات اإلسرائيلية
 13/2/2020 الخميس

شطططططركة تبمطططط  بالمسطططططتبمرات  112حططططول أهميططططة نشطططططر قائمططططة باسططططم  الفضائية السورية  .144
 اإلسرائيلية 

 13/2/2020 الخميس

حطططول توجهطططات النطططاخيين الفلسطططيينيين فططط  المثلطططث فططط  االنتخابطططات  قناة رؤيا  .145
 التشريعية القادمة  قب الحديث  ن إلحاقهم بالضفة الاربية 

 10/2/2020 االثنين

 9/2/2020 األحد حول أهمية المحا مة البلنية للمتهمين بقت  إسراء  ريب F.Mراديو نساء   .146
 5/2/2020 األربباء حول االنتخابات التشريعية الفلسيينية  قناة رؤيا   .147
 29/1/2020 الخميس سيناريوهات السلية لمواجهة صفقة القرن  قناة رؤيا  .148
 29/1/2020 الخميس تداعيات صفقة القرن  لى القضية الفلسيينية صوت البرب   .149
 29/1/2020 الخميس حول المواقف البربية من صفة القرن  راديو رام هللا   .150
 28/1/2020 الثالثاء حول خيارات السلية الوطنية لمواجهة صفقة القرن  قناة رؤيا  .151
شططططططططططططططططططبكة وطططططططططططططططططططن   .152

 اإل الم 
 26/1/2020 األحد حول أهمية إطالق مجلة التقدم 

 22/1/2020 األربباء حول أثر الجلوة البشائرية  لى حقوق النساء F.Mراديو نساء   .153
 21/1/2020 ثالثاءال الجلوة البشائرية  لى حقوق اإلنسانحول أثر  راديو رام هللا  .154
شططططططططططططططططططبكة وطططططططططططططططططططن   .155

 اإل الم 

 19/1/2020 األحد حول تو يع مذكرة التفاهم بين مركز "شمس" وهيئة مكافحة الفساد"

 19/1/2020 األحد حول تو يع مذكرة التفاهم بين مركز "شمس" وهيئة مكافحة الفساد" تلفزيون فلسيين  .156
 14/1/2020 الثالثاء قانون الجرائم االلكترونية وأثرة  لى حرية التبيير لدع الشباب قناة وطن  .157
 13/1/2020 االثنين حول إمكانية إدانة قادة من االحتالل أمام المحكمة الجنائية الدولية  قناة المسيرة  .158
 12/1/2020 األحد حول االنتها ات اإلسرائيلية ف  األرا   الفلسيينية قناة المملكة  .159



 11/1/2020 السيت حول إ الن حكومة االحتالل نيتها  م أرا   فلسيينية لها   قناة رؤيا  .160
 

 


