
   2021 جدول الحلقات اإلذاعية

 قمالر  عنوان الحلقة  اليوم  التاريخ  الرابط 
https://www.youtube.com/watch?v=mplREetQFwQ   19/12/2021 1 الزراعي  بالمجال  المنازعات  في  التحكيم األحد.  

 D6o-https://www.youtube.com/watch?v=n1BbEyo 9/12/2021  2 2021  المحلية   االنتخابات   في  النسائية  المشاركة الخميس.  
 https://www.youtube.com/watch?v=IqW4jeftS_U 5/12/2021 والشبابية  المجتمعية المشاركة  تعزيز   في  االنتخابية الدعاية  دور األحد 

 2021 المحلية  االنتخابات  في  والنسائية
3.  

 https://www.youtube.com/watch?v=ygaFPCuAKPU 28/11/2021 عقود   البنكية،  العقود  المقاوالت،   عقود : الخاصة  المنازعات  في  التحكيم األحد 
 اإللكترونية التجارة

4.  

 W0lveWzNkM-https://www.youtube.com/watch?v= 21/11/2021 التماسك  وتعزيز  األهلي  السلم  حفظ   في  المدنية المؤسسات  دور األحد 
 األمن  على  الرقابة  عبر  المجتمعي

5.  

 fXgwI7iU-https://www.youtube.com/watch?v=0P 14/11/2021 في الفساد   ومكافحة النزاهة  تعزيز  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  دور األحد  
 المحلية   الهيئات

6.  

 https://www.youtube.com/watch?v=ebm_kxktKs8 14/11/2021 السلم  موضوع  في  األمن قطاع  على  المدنية  الرقابة  في  ودوره   اإلعالم األحد 
 األهلي

7.  

 https://www.youtube.com/watch?v=A76sDIjAp_E 11/11/2021  العملية  على الخطر:  2021 المحلية  اإلنتخابات  في  التزكية الخميس 
 الديمقراطية 

8.  

 https://www.youtube.com/watch?v=zfGfrWZH0ZA 9/11/2021 لمتطلبات  األمنية  االستجابة..  األهلي   والسلم  الفلسطيني  القضاء الثالثاء 
 المحاكمة

9.  

https://www.youtube.com/watch?v=wERLdYrLyZs   25/10/2021 10 والفرص  التحديات:  التحكيم  لمهنة  كممارسات  اإلناث  المحكمات االثنين.  
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https://www.youtube.com/watch?v=7ly7VofNM94  17/10/2021 الرسمية  الرقابة  فعالية:  المحلية  الهيئات  في  والشفافية  النزاهة  بيئة األحد 
 والمدنية 

11.  

https://www.youtube.com/watch?v=iV52gplGxME   11/10/2021 12 األحداث  قضايا  حل  في  النزاعات  لحل  البديلة  الرسمية الوسائل  دور االثنين.  
 eK6UnU9Z4-https://www.youtube.com/watch?v=L 30/9/2021  13 األهلي  السلم على  وانعكاسه  السلمي التجمع  في  الحق  انتهاك الخميس.  

 HYzpntU-https://www.youtube.com/watch?v=Zu6 7/9/2021 14 جندري   منظور  من  األراضي نزاعات  حل  في  البديلة  اآلليات الثالثاء.  
https://www.youtube.com/watch?v=inq3Gm9zsZY   2/9/2021  مكافحة  منظور  من  قراءة:  المحلية  الهيئات  انتخاب  قانون   تعديالت الخميس  

 الفساد
15.    

 https://www.youtube.com/watch?v=EOMeoHmYqUs 24/8/2021 16 العدالة   على  النساء  وحصول..  النزاعات لحل البديلة  الرسمية  الوسائل  الثالثاء.  
 lIrUmKY2A-https://www.youtube.com/watch?v=T 1/8/2021 الصغر  المتناهية   المنشآت  تعزيز  في  ودوره   التجاري   التحكيم األحد 

 فلسطين  في  والمتوسطة  والصغيرة 
17.  

I-ZuuGD9S-https://www.youtube.com/watch?v=5  19/4/2021 18 االنتخابية والدعاية  السياسي  التمويل االثنين.  
https://www.youtube.com/watch?v=wMqNOMqpQUU   25/2/2021  19 االنتخابية   البرامج  في والنساء  الشباب الخميس.  

://www.youtube.com/watch?v=w4NkM131S24https  21/2/2021 20 االنتخابية  القوائم  في والنساء  الشباب األحد.  
 https://www.youtube.com/watch?v=TTiTnnaCeYo 5/1/2021 21 والتجارية  المالية  المنازعات  فض  في  التحكيم  أهمية الثالثاء.  
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 2021جدول الحلقات التلفزيونية 

 قمالر  عنوان الحلقة اليوم  التاريخ  الرابط 
 https://www.youtube.com/watch?v=47Z5LelTHnc 25/10/2021 1 األهلي والسلم  الفلسطيني  القضاء:  خاصة  تلفزيونية  حلقة االثنين.  

https://www.youtube.com/watch?v=lhV2JGLxRdk  17/5/2021 أن  يجب  التي  والممارسات  السلوكيات طبيعة  حول  تلفزيونية  حلقة االثنين 
 الفلسطيني  الطفل  يكتسبها

2.  

https://www.youtube.com/watch?v=dJUBVs4wGgg  10/5/2021 لدى  اإلفراج  بعد   ما  الصدمة  مع  التعامل  آليات  حول  تلفزيونية  حلقة االثنين  
 االحتالل سجون   في  المعتقلين  األطفال

3.  
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