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 التغطيات اإلعالمية لمؤسسة عبد المحسن القطان
 6102 حزيران -أيار

 

 الخبر التاريخ جهة النشر

 03/05/2016 شبكة شفا
 يحتفلون باختتام مشروعهم العلمي" خبراء العلوم"أطفال 

 

 03/05/2016 شبكة راية
 ينطلق اليوم من رام هللا" أفالم شباب شمال اوروبا"مهرجان 

 

 05/05/2016 دوز
 آالف شخص 5مهرجان نابلس للثقافة والفنون يستقبل حوالي 

 

 05/05/2016 أصداء
 مهرجان نابلس الدولي للثقافة والفنون خطوة باتجاه إعادة الروح لبلدتها القديمة

 

 06/05/2016 جريدة األيام
 "الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية"ضمن مشروع 

 

 11/05/2016 دنيا الوطن
للمبرمجين يحصدون جائزة مسابقة الريادة العلمية " القطان"أطفال نادي 

 الفلسطينية وشهادة التميز

 

The Jerusalem Fund   &

Palestine Centre 
11/05/2016 

Video: 2016 Hisham Sharabi Memorial Lecture :

"Palestinian Education for the 21st Century" 

 

 12/05/2016 فم 42راديو 
 مقابلة مع فيفيان صنصور للحديث عن مكتبة البذور

 

 13/05/2016 شبكة فلسطين اإلخبارية
” السجادة الحمراء“ة للثقافة والفنون يفتتحان مهرجان ومركز غز” الما فيلم “

 الفالم حقوق االنسان في دورته الثانية

 

 14/05/2016 صحيفة المشرق اإللكترونية
 "ليلة  0333" تواصل فعاليات مهرجان السجادة الحمراء بغزة بعرض فيلم 

 

 17/05/2016 الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون
 "سارة"غزة تستضيف العرض األول للفيلم الفلسطيني 

 

 17/05/2016 وزارة التربية والتعليم العالي
زة يفوز بجائزة رحلة لوكالة ناسا ويطمح للحصول على جائزة طالب من غ

 نوبل في تكنولوجيا الطب

 

 18/05/2016 شبكة معاً اإلخبارية
 مكتبة البذور البلدية الفلسطينية -حديث الصباح : فيديو

 

 18/05/2016 الموقع الرسمي عائلة األسطل
طالب من غزة يفوز بجائزة رحلة لوكالة ناسا ويطمح للحصول على جائزة 

 نوبل في تكنولوجيا الطب

 

 18/05/2016 وكالة أنباء سوا
 طالب من غزة يفوز بجائزة رحلة لوكالة ناسا

 

 "ناسا"من غزة إلى ".. خالد" 22/05/2016 شبكة راية

http://www.shfanews.net/index.php/2012-02-15-08-47-34/56926-i
http://www.raya.ps/ar/news/941944.html
http://www.dooz.ps/mahhhrahhdehahhadhhhsadasdhashhashdabdahsdbasjdbashdbashdbhas/
http://www.asdaapress.com/?newsID=17732
http://www.asdaapress.com/?newsID=17732
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10e65ef2y283533042Y10e65ef2
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/05/11/916379.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/05/11/916379.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/05/11/916379.html
https://www.youtube.com/watch?v=hI1zTnwziS8
https://www.youtube.com/watch?v=hI1zTnwziS8
http://pnn.ps/2016/05/13/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A/
http://pnn.ps/2016/05/13/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A/
http://pnn.ps/2016/05/13/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A/
http://mashreqnews.com/post/62820/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.pbc.ps/News/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%25
http://www.mohe.ps/2016/05/17/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3/
http://www.mohe.ps/2016/05/17/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3/
http://www.mohe.ps/2016/05/17/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3/
https://www.youtube.com/watch?v=mVJi2jXQcVI
http://elastal.ps/details7095.html
http://elastal.ps/details7095.html
http://elastal.ps/details7095.html
http://www.palsawa.com/news/2016/05/18/main/69560.html
http://www.palsawa.com/news/2016/05/18/main/69560.html
http://www.raya.ps/ar/news/943823.html


 
 

 

2 
 

 29/05/2016 اإلعالم الحقيقي
خطيئة " ينظمان لقاًء أدبياً بعنوان " يوتوبيا"مركز غزة للثقافة والفنون و

 ضمن مبادرة تحت الطبع" األصابع الخمسة 

 

 31/05/2016 الفلسطينية
 القطان تؤسس مكتبة البذور البلدية

 

 31/05/2016 الفلسطينية
 افتتاح مكتبة البذور البلدية في فلسطين: فيديو

 

Aljazeera English 01/06/2016 
Video: Palestinians create seed library to preserve farming 
heritage 

 

Hounslow Ramallah 01/06/2016 
HRTA Organises Official Visit to Ramallah 

 

Aljazeera English 02/06/2016 
First seed library sprouts in Palestine 

 

Yahoo News 02/06/2016 
First seed library sprouts in Palestine 

 

 03/06/2016 شبكة فلسطين اإلخبارية
 مكتبة للبذور البلدية في بلدة بتير االولى في فلسطينافتتاح 

 

Palestine.com 03/06/2016 
First Seed Library in Palestine to Preserve Ancient Seeds 
Crops  

 

Green Area 03/06/2016 
Resistance Through Environment… First Seed Library opens 
today in Palestine!! 

 

 04/06/2016 صحيفة األيام
 تفتتح في بتير أول مكتبة للبذور البلدية في فلسطين" القطان"

 

 04/06/2016 الرسالة
 مساع فلسطينية إلنشاء أول مكتبة للبذور النباتية

 

 04/06/2016 الحرية
 تفتتح في بتير أول مكتبة للبذور البلدية في فلسطين" القطان"

 

 05/06/2016 أرض كنعان
 لحديث مع الطفل باستمرار يعالج مشكلة تأخر النطق

 

 06/06/2016 وزارة النقل والمواصالت
 بالتعاون مع وزارة الثقافة تدشين منارة ميناء غزة

 

 06/06/2016 البيادر السياسي اإلخباري
 تدشين منارة ميناء غزة

 

 07/06/2016 فسحة
 ويكون... التقاء؛ فّن معاصر غّزّي يتحّدى

 

France 24 08/06/2016 
Video: A seed library to save Palestinian agricultural 
heritage 

 

 14/06/2016 العرب
 مينا تطلق البومها االول

 

Middle East Monitor 14/06/2016 
A musical note from Gaza to the UK 

 

http://www.prealmedia.com/ar/?Action=Details&ID=7338
http://www.prealmedia.com/ar/?Action=Details&ID=7338
http://www.alfalstiniah.tv/news/palestine/tag/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1.html
http://www.alfalstiniah.tv/news/palestine/tag/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1.html
https://www.youtube.com/watch?v=wBVMQUxXx_U&feature=autoshare
https://www.youtube.com/watch?v=mJiu0HtBVI0
https://www.youtube.com/watch?v=mJiu0HtBVI0
http://www.hounslow-ramallah.org/hrta-organises-official-visit-to-ramallah/
https://uk.news.yahoo.com/first-seed-library-sprouts-palestine-072338527.html?nhp=1
http://pnn.ps/2016/06/03/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AA/
http://www.palestine.com/2016/06/first-seed-library-in-palestine-to-preserve-ancient-seeds-crops-video/
http://www.palestine.com/2016/06/first-seed-library-in-palestine-to-preserve-ancient-seeds-crops-video/
http://greenarea.me/en/145656/resistance-environment-first-seed-library-opens-today-palestine/
http://greenarea.me/en/145656/resistance-environment-first-seed-library-opens-today-palestine/
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1106f67cy285668988Y1106f67c
http://alresalah.ps/ar/post/140351/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%25
http://alresalah.ps/ar/post/140351/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%25
http://alhourriah.org/article/45785
http://knspal.net/ar/index.php?act=post&id=47034
http://knspal.net/ar/index.php?act=post&id=47034
http://www.mot.ps/ar/post/view/id/1193
http://www.mot.ps/ar/post/view/id/1193
http://www.al-bayader.org/showdetails.php?Article=129832
http://www.al-bayader.org/showdetails.php?Article=129832
http://www.arab48.com/%D9%81%D8%B3%D8%AD%D8%A9/%D8%A8%D8%B5%D8%B1/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84/2016/06/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%9B-%D9%81%D9%86%D9%91-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%91%D9%8A%D9%91-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%25A
https://www.youtube.com/watch?v=PPybLTfoKDY
https://www.youtube.com/watch?v=PPybLTfoKDY
http://www.alarab.com/Article/752383
http://www.alarab.com/Article/752383
https://www.middleeastmonitor.com/20160614-a-musical-note-from-gaza-to-the-uk/
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 15/06/2016 القدس
 فرقة من غزة تقدم عروًضا موسيقية في بريطانيا| فيديو

 

 81/30/4380 صحيفة المشرق اإللكترونية
فرقة الكوفيّة الفلسطينيّة للموسيقى العربيّة من غزة تختتم جولة عروضها 

 ببريطانيا

 

 81/30/4380 شبكة فلسطين اإلخبارية
لسطينيّة للموسيقى العربيّة من غزة تختتم جولة عروضها في فرقة الكوفيّة الف

 بريطانيا

 

 81/30/4380 الحياة الجديدة
خطوة ضرورية على طريق : إنهاء االحتالل على صعيد البذور والعقول

 العيش بحكمةالتحرر و

 

 43/30/4380 مونت كارلو
 في باريس رسم بطريقة مختلفة عن رسمه في غزة:نبيل أبو غنيمة 

 

 تساؤالت حول المنهاج الجديد 40/30/4380 وكالة وطن

 

http://www.alquds.com/articles/1465979212970465700/
http://mashreqnews.com/post/65295/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
http://mashreqnews.com/post/65295/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
http://mashreqnews.com/post/65295/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
http://pnn.ps/2016/06/18/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7/
http://pnn.ps/2016/06/18/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7/
http://pnn.ps/2016/06/18/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7/
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=16f9c23y24091683Y16f9c23
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=16f9c23y24091683Y16f9c23
http://www.mc-doualiya.com/programs/cultures-mcd/20160616-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%258
http://www.wattan.tv/news/178569.html
http://www.wattan.tv/news/178569.html

