
 2020 والتلفزيونية جدول الحلقات اإلذاعية
   

 الرقم عنوان الحلقة اليوم التاريخ الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=ixuv1pNdYZ8 16/12/2020 الشخصية باألحوال المتعلقة المالية المنازعات في التحكيم األربعاء   1.  
https://www.youtube.com/watch?v=BGLUd5j_8WM 14/12/2020  عمليات في والمساءلة والشفافية النزاهة بئية حول تلفزيونية حلقة االثنين 

 القضائي الضبط
2.  

https://www.youtube.com/watch?v=IZhVPl_7aSU 9/12/2020   .3 القضائي الضبط عملية في الجمركية الضابطة جهاز دور األربعاء 
https://www.youtube.com/watch?v=VD3H8P3DZAU 8/12/2020  والبحث المستقبل استشراف: الفلسطينية االنتخابات في التزكية الثالثاء 

الحلول عن  
4.  

https://www.youtube.com/watch?v=XPDa6x2IhyQ 2/12/2020 القضائي الضبط عملية في الوقائي األمن جهاز دور األربعاء   5.  
https://www.youtube.com/watch?v=9lZLTFdozFk 25/11/2020   .6 األراضي مساحة منازعات لتسوية كوسيلة التحكيم األربعاء 
https://www.youtube.com/watch?v=v-NIxIJ2qS8 23/11/2020  عمليات في والمساءلة والشفافية النزاهة"  حول تلفزيونية حلقة االثنين 

 " القانون  إنفاذ ٔاجهزة قبل من الضبط
7.  

https://www.youtube.com/watch?v=m7BLlB6MwOY 18/11/2020 والبيئية االقتصادية الجرائم مكافحة نيابة لدى القضائي الضبط األربعاء   8.  
https://www.youtube.com/watch?v=GYNy0BtJNiE 17/11/2020   .9 المحلية الهيئات انتخابات في التزكية الثالثاء 
https://www.youtube.com/watch?v=XZqB6HK_Rps&pbj
reload=101 

11/11/2020 القضائي الضبط في العامة النيابة دور األربعاء   10.  

https://www.youtube.com/watch?v=5qdk5qCtPaI 28/10/2020 والبناء اإلنشاءات قطاع نزاعات في التحكيم األربعاء   11.  
https://www.youtube.com/watch?v=cbs-YiJn8-o 8/10/2020   .12 األحداث قضايا في الجزائية الوساطة الخميس 
https://www.youtube.com/watch?v=igiDP7qYqV8 29/9/2020   .13 التحكيم في النزاعات العمالية األربعاء 
https://www.youtube.com/watch?v=Zqou4JXGI0E 23/9/2020   .14 النزاعات لحل بديلة رسمية كآلية التحكيم األربعاء 
https://www.youtube.com/watch?v=Dyi2FGdzq1Q 16/9/2020   .15 النزاعات لحل البديلة الرسمية الطرق  األربعاء 
https://www.youtube.com/watch?v=oN9dRF2YPN0 20/8/2020   .16 الطالبية الحركة في الطالبات مشاركة تساهم مدى أي إلى الخميس 
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 نسوية قيادات صناعة في بالجامعات
https://www.youtube.com/watch?v=PFBJaiKbEeo 5/8/2020  الطلبة مجالس في الطالبات مشاركة على االنقسام أثر األربعاء 

الجامعات في الطلبة مجالس وانتخابات  
17.  

https://www.youtube.com/watch?v=WHWxy1tEyaE 29/7/2020  في الطلبة مجالس انتخابات في المشاركة عن الطالبات عزوف األربعاء 
والحلول األسباب..  الفلسطينية الجامعات  

18.  

https://www.youtube.com/watch?v=x2_gdi-CtEw 16/5/2020   .19 المرأة الفلسطينية وعملية صنع القرار السبت 
https://www.youtube.com/watch?v=3n6YxV4hitg 23/4/2020  الواقع.. كورونا فيروس زمن في القرار وصنع الفلسطينية المرأة  األربعاء 

 واآلفاق
20.  

https://www.youtube.com/watch?v=SaAWJk5PomA 8/3/2020  الجامعات في الطلبة مجالس انتخابات في الطالبات مشاركة األحد 
 والحل المأزق .. الفلسطينية

21.  

https://www.youtube.com/watch?v=mOjE2J146d4 17/2/2020  المشاركة تعزيز نحو اإلتجاهات ومدى الممارسات مستوى  االثنين 
الطالبية الحركة وأنظمة دساتير في للطالبات السياسية  

22.  

https://www.youtube.com/watch?v=-OX1Ryw8J0Q 10/2/2020  وتحليل األزمة قراءة - الطلبة مجالس في الطالبات مشاركة واقع االثنين 
 العقبات

23.  
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