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 7/7/2022 الخميس  االصالح الحكوميحول دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية   تلفزيون وطن  .117
 6/7/2022 األربعاء  حول انتهاكات دولة االحتالل بحق العمال الفلسطينيين قناة فلسطين اليوم   .118

حول نتائج تحقيق الفريق األمريكي بشحححححححأن إغتيال الشحححححححهيدة شحححححححرين أبو  راديو ظهران   .119
 عاقلة

 6/7/2022 األربعاء 

 6/7/2022 األربعاء  الحكومي وأثره على تقديم الخدمات للمواطنينحول أهمية اإلصالح   قناة معاً   .120
حول بيحححان الخحححارجيحححة األمريكيحححة الحححذي أكحححد عحححدم تحححأكيحححد المحقيين أن  قناة رؤيا  .121

 الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة ليست اسرائيلية
 4/7/2022 االثنين

 3/7/2022 األحد حول التغطية الحساسة للنوع االجتماعي راديو فلسطين  .122
 30/6/2022 الخميس  حول تصعيد االحتالل في محافظة نابلس قناة فلسطين اليوم  .123
 29/6/2022 األربعاء  حول التغطية الحساسة للنوع االجتماعي وكالة وفا  .124
 29/6/2022 األربعاء  حول صورة المرأة باالعالم الفلسطيني F.Mراية   .125
 29/6/2022 األربعاء  المجتمع المدني في تعزيز السلم األهليحول دور مؤسسات   راديو فلسطين  .126
 28/6/2022 الثالثاء حول استهداف االحتالل لالطفال الفلسطينيين راديو طهران   .127



حول اليوم اليوم العالمي لمناهضة التعذيب،واشكال التعذيب في سجون  راديو فلسطين  .128
 االحتالل

 27/6/2022 االثنين

 26/6/2022 األحد حول مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحرة "فتح" اليومقناة فلسطين   .129
 26/6/2022 األحد حول استهداف االحتالل لالطفال الفلسطينيين قناة المسيرة  .130
حول بيان مفوضحية األمم المتحدة السحامية لحقوق اإلنسحان الذي أكد أن  قناة الجزيرة  .131

 قوات االحتالل اإلسرائيلي هي المسؤولة عن اغتيال شيرين أبو عاقلة 
 24/6/2022 الجمعة

للوقححححايححححة من   قناة معاً   .132 المححححدني على اآلليححححة الوطنيححححة  حول مالحظححححات المجتمع 
 التعذيب

 23/6/2022 الخميس 

 23/6/2022 الخميس  حول أشكال التعذيب التي تمارس ضد األسرى في سجون االحتالل تلفزيون وطن  .133

 22/6/2022 ربعاء األ قيام مستوطن بقتل المواطن علي حرب من قرية سكاكاحول  قناة فلسطين اليوم  .134
 21/6/2022 الثالثاء حول تصعيد قوات االحتالل في محافظة جنين قناة فلسطين اليوم  .135
 17/6/2022 الجمعة حول األوضاع السياسية في األراضي الفلسطينية الجزيرةقناة    .136
 17/6/2022 الجمعة حول استشهاد ثالثة شبان في مدينة جنين قناة فلسطين اليوم  .137
 15/6/2022 األربعاء  حول المواطنة الديمقراطية F.Mإذاعة راية    .138
 15/6/2022 األربعاء  األمريكيين لألراضي الفلسطينيةحول زيارات المسؤولين   صحيفة القدس  .139
 15/6/2022 األربعاء  حول أحداث جامعة النجاح الوطنية قناة رؤيا  .140
 14/6/2022 الثالثاء حول الحديث عن الوطن البديل  قناة رؤيا  .141
 14/6/2022 الثالثاء األمن الذي يقدم كخدمة للمواطنين راديو علم  .142
 12/6/2022 األحد حول احتجاز جثامين الشهداء من قبل دولة االحتالل اإلخباريةالسورية   .143
 12/6/2022 األحد حول التحويالت الطبية لدولة االحتالل قناة رؤيا  .144
حول انتخحححاب سححححححححححححححفير دولحححة االحتالل في األمم المتححححدة نحححائبحححًا لرئيس   راديو طهران  .145

 الجمعية العامة لألمم المتحدة
 11/6/2022 السبت

حول انتخحححاب سححححححححححححححفير دولحححة االحتالل في األمم المتححححدة نحححائبحححًا لرئيس   قناة فلسطين اليوم  .146
 الجمعية العامة لألمم المتحدة

 8/6/2022 األربعاء 

حول عمليحات هحدم منشحححححححححححححححات المواطنين الفلسححححححححححححححطينيين على يحد قوات   راديو فلسطين  .147
 االحتالل

 5/6/2022 األحد

 2/6/2022 الخميس  احتجاز دولة االحتالل لجثامين الشهداء الفلسطينيينحول  قناة المملكة  .148
 1/6/2022 األربعاء  حول استشهاد الصحفية غفران وراسنة قناة فلسطين اليوم  .149



 1/6/2022 األربعاء  حول الظروف االعتقالية لألطفال الفلسطينيين في سجون االحتالل راديو طهران  .150
 31/5/2022 الثالثاء الكنيست سن طرح مشروع قانون لمنع رفع العلم الفلسطيني حول اعتزام   قناة رؤيا  .151
 30/5/2022 االثنين حول منع قوات االحتالل وصول المواطنين الفلسطينيين للقدس قناة فلسطين  .152
 29/5/2022 األحد حول استشهاد الطفل زيد غنيم تلفزيون وطن  .153
154.      

األسرى   راديو أجيال  .155 العليا حول  محكمة  ورفض   ، االحتالل  سجون  في  المرضى 
 اإلسرائيلية إجراء عملية جراحية لألسيرة إسراء جعابيص 

 28/5/2022 السبت

المنظمات   قناة الكوفية   .156 قائمة  من  كاخ  منظمة  برفع  األمريكية  الخارجية  قيام  حول 
 اإلرهابية

 23/5/2022 االثنين

 23/5/2022 االثنين األراضي الفلسطينية المحتلةحول حرية الصحافة في   تلفزيون وطن   .157
 23/5/2022 االثنين حول اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى  تلفزيون الكويت  .158
 22/5/2022 األحد حول تداعيات استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة  قناة الجزيرة  .159
 17/5/2022 الثالثاء وليد الشريف حول اعتداء قوات االحتالل على مشيعي الشهيد   راديو ظهران   .160

 14/5/2022 السبت حول تضارب الروايات اإلسرائيلية باستهداف الشهيدة شيرين أبو عاقلة تركية   ال  R.Tقناة    .161
 إلىمن الدخول    األكاديميين األجانب حكومة االحتالل  حول منع قناة الرؤيا  .162

  الفلسطينية  األراضي
 14/5/2022 السبت

 12/5/2022 الخميس    الفلسطينيين  الصحفيين  استهداف  في  االحتالل سياسة  حول أجيال  راديو  .163
رين يش  الشهيدة  قتلت  مالحقة  في  اإلنسان  حقوق   مؤسسات  جهود  حول تلفزيون فلسطين  .164

 دولياً  عاقلة  أبو

 12/5/2022 الخميس 

 12/5/2022 الخميس   حول حماية الصحفيين في القانون الدولي   قناة رؤيا  .165
ات دخول   ألكاديميي   عدم منح االحتالل ا حول قناة رؤيا  .166 األجانب تأشي 

ي الفلسطينية المحتلة 
 لألراض 

 12/5/2022 الخميس 

 12/5/2022 الخميس  حول المطالب الدولية للتحقيق في استشهاد شيرين تركية   ال  R.Tقناة    .167
حول المطلوب لمالحقة االحتالل دولية على خلفية استشهاد الصحفية  قناة فلسطين اليوم  .168

 شيرين أبو عاقلة 
 11/5/2022 األربعاء 

 11/5/2022 األربعاء  شيرين أبو عاقلة حول استشهاد الصحفية   راديو أجيال   .169

 11/5/2022 األربعاء  عاقلةحول استهداف قوات االحتالل للصحفية شيرين أبو   راديو األقصى  .170
 11/5/2022 األربعاء  حول إقدام قوات االحتالل على الصحفية شيرين أبو عاقلة راديو الحياة/عمان  .171
 11/5/2022 األربعاء  حول الحماية الدولية للصحفيين/ات تلفزيون األقصى  .172



173.  Press TV   8/5/2022 األحد حول هدم بيوت الفلسطينيين كشكل من أشكال العقوبات الجماعية 
 26/4/2022 الثالثاء حول عدم شرعية االعتقال اإلداري التي تمارسه دولة االحتالل قناة العالم  .174
حول تصحاعد االعتقاالت بصحوف المواطنين الفلسحطينيين من قبل جيش   قناة المسيرة  .175

 االحتالل
 26/4/2022 الثالثاء

 25/4/2022 االثنين حول تقرير منظمة هيون رايتس ووتش حول جدار الفصل العنصري  قناة المملكة  .176
 25/4/2022 االثنين حول المساواة وعدم التمييز في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان F.Mراديو نساء   .177
 25/4/2022 االثنين المصليين للمسجد األقصىحول تقييد دولة االحتالل حركة  قناة فلسطين اليوم  .178
 18/4/2022 االثنين حوا إغالق جيش االحتالل للحرم اإلبراهيمي الشريف تلفزيون ُعمان  .179
 18/4/2022 االثنين حول الحق في العبادة في  اتفاقيات حقوق إلنسان تلفزيون الكويت  .180
 17/4/2022 األحد األقصىحول اقتحام قوات االحتالل للمسجد  تلفزيون فلسطين  .181
حول التصححححححححححححححعيحد اإلسححححححححححححححرائيلي في الضححححححححححححححفحة الغربيحة وأثره على حقوق   راديو الجزائر  .182

 الفلسطينيين
 14/4/2022 الخميس 

حول العقوبححات التي فرضححححححححححححححهححا االحتالل على جنين ومححدى مخححالفتهححا   قناة العربي الجديد   .183
 للقانون الدولي اإلنساني

 12/4/2022 الثالثاء

 11/4/2022 االثنين حول فرض االحتالل سلسلة من العقوبات بحق جنين الكوفية قناة    .184
 11/4/2022 االثنين حول نية دولة االحتالل تكملة مقتطع من جدار الفصل العنصري  قناة رؤيا  .185
 10/4/2022 األحد حول نية المستوطنين تنظيم مسيرة األعالم في القدس المحتلة قناة فلسطين اليوم  .186
 7/4/2022 الخميس  حول نية دولة االحتالل هدم منزل األسير عمر جرادات قناة الكويت  .187
 6/4/2022 األربعاء  حول مدى قانونية أحكام اإلعدام التي تصدرها حركة "حماس"   راديو سوا  .188
 6/4/2022 األربعاء  حول إصدار حركة "حماس" الحكم باإلعدام بحق مواطن تلفزيون وطن  .189
حول اشححححححححححححترام الواليات المتحدة األمريكية على السححححححححححححلطة الوطنية فتح   قناة رؤيا  .190

 مكتب منظمة التحرير في واشنطن مقابل وقف دفع رواتب األسرى 
 5/4/2022 الثالثاء  

 3/4/2022 األحد حول التصعيد اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة  قناة الكويت  .191
 2/4/2022 السبت االحتالل لثالثة شبان فلسطينيينحول تداعيات اغتيال  قناة رؤيا  .192
حول نتائج االنتخابات والمالحظات على النظام االنتخابي للهيئات   راديو علم   .193

 المحلية 

 29/3/2022 الثالثاء

 27/3/2022 األحد حول أهم المالحظات على النظام االنتخابي للهيئات المحلية  صحيفة العربي الجديد  .194
 27/3/2022 األحد أسباب فوز القوائم المستقلة في االنتخابات المحلية المرحلة الثانية صحيفة القدس    .195
 27/3/2022 األحد حول نتائج االنتخابية للهيئات المحلية المرحلة الثانية   راديو البلد   .196



 26/3/2022 السبت البلداتحول ترشح أكثر من قائمة باسم حركة "فتح" في عدد من   قناة الميادين  .197
 26/3/2022 السبت حول العملية االنتخابية للهيئات المحلية   راديو أجيال  .198
 26/3/2022 السبت حول العملية االنتخابية للهيئات المحلية   تلفزيون فلسطين  .199
 26/3/2022 السبت حول أهمية مشاركة المواطنين في االنتخابات المحلية   راديو فلسطين  .200
 24/3/2022 الخميس  المحلية االنتخابات في االقتراع يوم  المطلوب حول راديو الشباب  .201
 24/3/2022 الخميس  حول الدورة التدريبية التي عقدها مركز "شمس"وصول المرأة للعدالة F.Mراديو نساء   .202
 24/3/2022 الخميس  حول االنتخابات المحلية  قناة رؤيا  .203
 23/3/2022 األربعاء  حول دور المؤسسة الشرطية واألمنية في العملية االنتخابية تلفزيون وطن  .204
 23/3/2022 األربعاء  حول االنتخابات المحلية  راديو فلسطين  .205
 22/3/2022 الثالثاء المحلية   االنتخابات  في  الناخب سلوك  حول راديو الشباب  .206
 21/3/2022 االثنين للشباب السياسية  المشاركة  تعزيز  حول تلفزيون فلسطين  .207
 20/3/2022 األحد حول ضوابط الدعاية االنتخابية للهيئات المحلية  راديو أجيال  .208
حول العالقة بين مؤسحححححححححححسحححححححححححات المجتمع المدني والمؤسحححححححححححسحححححححححححة األمنية   راديو كل الناس  .209

 الفلسطينية
 17/3/2022 الخميس 

حول مخرجات مؤتمر المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشحححححححححيد في قطاع   تلفزيون وطن  .210
 األمن

 17/3/2022 الخميس 

مؤتمر الطرق الرسمية البديلة لحل المنازعات الذي نظمه مقابلة حول   تلفزيون فلسطين  .211
 مركز "شمس"  

 14/3/2022   االثنين

 13/3/2022 األحد حكمًا باإلعدام في السعودية   80حول تنفيذ   F.Mراديو نساء   .212
 12/3/2022 السبت حول اإلجراءات العقابية لمصلحة السجون ضد األسرى الفلسطينيين فضائية األقصى  .213
مقابل سحححححب   احول اسححححت بال دولة االحتالل لمهاجرين يهود من أوكراني قناة رؤيا  .214

 الهويات من المواطنين في القدس
 9/3/2022 األربعاء

حول ازدواجيحة المعحايير في تعحامحل المجتمع الحدولي محا بين الحرب بين   قناة الكوفية  .215
روسحححححححححيا وأوكرانيا ، وموقفة من االعتداءات اإلسحححححححححرائيلية على الشحححححححححعب 

 الفلسطيني   

 6/3/2022 األحد

 5/3/2022 السبت حول الفصل بين السلطات وأثرة على الحقوق والحريات قناة الكوفية  .216
 1/3/2022 الثالثاء   نازدواجية المعايير فيما يخص التعامل مع الالجئيحول  قناة رؤيا  .217
 24/2/2022 الخميس  حول تدخل األجهزة األمنية في االنتخابات المحلية تلفزيون وطن  .218



 23/2/2022 األربعاء  حول استشهاد الطفل محمد رزق صالح قناة فلسطين اليوم  .219
حول قرار وزيرة الححداخليححة في دولححة االحتالل منع موظفي منظمححة العفو  قناة فلسطين اليوم  .220

 الدولية من دخول األراضي الفلسطينية 
 20/2/2022 األحد

حول تحركحات دولحة االحتالل للضححححححححححححححغط على أعضححححححححححححححاء مجلس حقوق   راديو الشباب  .221
اإلنسحححححححححححان فيما يتعلق بعدم التصحححححححححححويت على قرار يعتبر دولة االحتالل  

 عنصري دولة فصل  

 16/2/2022 األربعاء

 15/2/2022 الثالثاء حول عمليات هدم البيوت في القدس ومناطق )ج( من قبل االحتالل قناة الكوفية  .222
 12/2/2022 الجمعة حول ازدياد عمليات القتل وأثرها على خلفية اجتماعية قناة رؤيا  .223
 11/2/2022 الجمعة األمني مع االحتاللحول قرارات المجلس المركزي وقف التنسيق  قناة رؤيا  .224
 10/2/2022 الخميس  حول مرصد مركز شمس الخاص بالسلم األهلي وجرائم القتل F.Mراديو نساء    .225
 8/2/2022   الثالثاء التفتيش وسالمته من الناحية القانونية راديو علم   .226
 8/2/2022   الثالثاء المرحلة الثانيةحول شروم ومحددات الترشح لالنتخابات المحلية   صوت الشباب  .227
 8/2/2022 االثنين   حول التقاعد القسري المبكر وأثره على حقوق الموظفين العموميين راديو علم  .228
 3/2/2022 الخميس  حول مرصد مركز شمس الخاص بالسلم األهلي وجرائم القتل راديو علم    .229
 3/2/2022 الخميس   القانونيةمن الناحية  حول حضانة األطفال  راديو علم    .230
 3/2/2022 الخميس  يحول تقرير مركز شمس السنوي الخاص بالسلم األهل راديو البلد   .231
حول تقرير منظمححة العفو الححدوليححة امنسححححححححححححححتي الخححاص بوصححححححححححححححف دولححة  راديو ظهران  .232

 االحتالل كدولة فصل عنصري 
 2/2/2022 األربعاء 

 31/1/2022 االثنين حول تصريحات رئيس حكومة االحتالل بعدم قيام دولة فلسطينية   قناة رؤيا  .233
 30/1/2022 األحد حول مطالبة الواليات المتحدة السلطة الوطنية بعدم دفع رواتب األسرى  قناة رؤيا  .234
 29/1/2022 السبت حول هدم البيوت في القدس من قبل االحتالل  تلفزيون الكويت   .235
 29/1/2022 السبت حول تصريحات وزير حكومة االحتالل أن ال دولة فلسطينية   روسيا اليومقناة   .236

حول عزم حكومة االحتالل ال يام بحملة دبلوماسية ضد لجنة التحقيق   قناة فلسطين اليوم  .237
في  االحتالل  جرائم  في  للتحقيق  اإلنسان  حقوق  مجلس  شكلها  التي 

 2021العدوان على قطاع غزة في أيار  

 27/1/2022 الخميس 

 24/1/2022 االثنين حول إغالق جامعة بيرزيت وأثره على حق الطلبة في التعليم أجيال   و رادي  .238

فضححححححححححححححححائيحححة القحححدس    .239
 التعليمية

دور وسححائل اإلعالم ومؤسححسححات المجتمع المدني في قيام المواطنين في  
 التبليغ عن حاالت الفساد 

 19/1/2022 األربعاء 



 التكاملية في العمل بين وسحححححححائل اإلعالم ومؤسحححححححسحححححححات المجتمع المدني  وكالة وفا  .240
  وهيئة مكافحة الفساد 

 19/1/2022 األربعاء 

 19/1/2022 األربعاء  الهدف من نظام حماية الشهود والمبلغين فضائية معاً   .241
 19/1/2022 األربعاء  اليات الشراكة بين هيئة مكافحة الفساد ووسائل اإلعالم   تلفزيون وطن  .242
 8/1/2022 السبت حول ازدياد معدالت العنف وأثره على السلم األهلي راديو أجيال  .243
 4/1/2022 الثالثاء حول االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين  إذاعة األقصى    .244
حول تقرير مركز شححححمس حول عمليات هدم المنشححححطت الفلسححححطينية على   راديو علم    .245

 يد قوات االحتالل
 3/1/2022 االثنين

 3/1/2022 االثنين موقف حركة "حماس"من عدم إجراء االنتخابات في قطاع غزةحول  قناة عودة  .246
 3/1/2022 االثنين حول موقف حركة "حماس"من عدم إجراء االنتخابات في قطاع غزة وكالة "وفا"  .247
حول رد حركة "حماس" على لجنة االنتخابات المركزية ، فيما يخص   راديو فلسطين  .248

 إجراء االنتخابات المحلية في قطاع غزة 
 3/1/2022 االثنين

لإلفراج عن   الفلسطينية للضغط على سلطات االحتاللحول الجهود   راديو أجيال  .249
 األسير  اإلداري المضرب عن الطعام هشام أبو هواش 

 2/1/2022 األحد

حول قرار سحححححلطة السحححححجون تجميد االعتقال اإلداري لألسحححححير المضحححححرب  قناة األقصى  .250
 عن الطعام هشام أبو هواش 

 1/1/2022 السبت

 

 

 


