
الجلسة السادسة والختامية من دور االنعقاد الثالث  

 م 2015يونيو   14من الفصل التشريعي األول يوم 
 

 الملف التلفزيوني للجلسة السادسة والختامية 

ن العربي بالجلسة السادسة من دور االنعقاد  كلمة معالي أحمد الجروان رئيس البرلما

 الثالث التلفزيون المصري 

https://www.youtube.com/watch?v=9QdFJtT99l4 

الجلسة الختامية لدور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي األول من البرلمان العربي 

 قناة صوت الشعب 2015  -6- 14

https://www.youtube.com/watch?v=5dhkAeLKXNQ 

الجلسة الختامية لدور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي األول للبرلمان العربي لمناقشة 

 أزمات المنطقة قناة اون تي في 

https://www.youtube.com/watch?v=40nzepPD5fs 

قناة  الثالث...  االنعقاد  دور  من  واألخيرة  السادسة  جلسته  يختتم  العربي  البرلمان 

 م 2015ابوظبي  

www.youtube.com/watch?v=DU7aMLgo2O8https://&feature=youtu.be 

البرلمان العربي يختتم دور انعقاده الثالث بمناقشة أوضاع المنطقة بالجلسة السادسة 

 م . قناة االن2015والختامية  

.com/watch?v=jqsKegpYraQhttps://www.youtube&feature=youtu.be 

القومى  األمن  زعزعة  يزيد  النزاعات  تفشى   :: السادسة  بجلسته  العربي  البرلمان 

 م قناة االمارات2015يونيو   14العربى 

https://www.youtube.com/watch?v=rkrHdxCGuqo 

يونيو    14برلمان العربي يبحث في جلسته الختامية التطورات على الساحة العربية  ال

 م .الفضائية المصرية 2015

https://www.youtube.com/watch?v=j4iyXTTKxto&feature=youtu.be 

 

البرلمان العربي يدعو مجلس األمن الى سرعة اتخاذ قرارعاجل النهاء احتالل فلسطين 

 م قناة النهار2015بجلسته السادسة 

atch?v=3Bk4QRxeCdYhttps://www.youtube.com/w 
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 م.... تلفزيون الكويت 2015يونيو  14الجلسة الختامية الجتماع البرلمان العربي 

https://www.youtube.com/watch?v=2ysPmoDiqOU&feature=youtu.be 

ا ينهي   .. العربي  السعودية البرلمان  قناة   .... والختامية  السادسة  جلسته  عمال 

 م 2015االخبارية  

6tw6Iag7ZA-https://www.youtube.com/watch?v= 

السادسة والختامية   ينهي اعمال جلسته   .. العربي  م قناة 2015يونيو    14البرلمان 

 صوت الشعب

https://www.youtube.com/watch?v=6UWPZi1JfEE 

 قناة نيل تي في   2015البرلمان العربي ينهي جلسته السادسة بالجامعة العربية 

watch?v=LBNVR4hGCq8https://www.youtube.com/ 

البرلمان العربي يدعو لسرعة اتخاذ قرار بمجلس األمن إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

 ... اتحاد االذاعة والتلفزيون المصري

https://www.youtube.com/watch?v=M05YL1TAIdg 

 بى يناقش األمن القومى العربى واألوضاع الراهنة يقين| البرلمان العر

https://www.youtube.com/watch?v=pMs9kPdgUPU 

يقين | الجروان رئيس البرلمان العربي : ندعم سياسة السيسي النها تمثل السياسة 

 العربية 

https://www.youtube.com/watch?v=qsmyG700qes 

قناة  العربية  الجامعة  بمقر  الختامية  يعقد جلسته  البرلمان العربي   | #غرفة_األخبار 

 سي بي سي اكسترا 

om/watch?v=j6H7nCH5MvAhttps://www.youtube.c 

مصر العربية | عضو بالبرلمان العربي نسعي للوقوف بجانب المصريين في مواجهة  

 التحديات

https://www.youtube.com/watch?v=k8wuDLRI2Og 

تواصل أعمال الجلسة الختامية من الفصل التشريعي األول للبرلمان العربي االولى 

 المصرية 

https://www.youtube.com/watch?v=si8jRdFnY_8 

دعم تنمية تأثير مصر في القمة األفريقية والبرلمان العربي .. إشادة بجهود السيسي و

 أفريقيا .. قناة الغد العربي 

https://www.youtube.com/watch?v=LdfutF4HZ7M 

https://www.youtube.com/watch?v=2ysPmoDiqOU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2ysPmoDiqOU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-6tw6Iag7ZA
https://www.youtube.com/watch?v=6UWPZi1JfEE
https://www.youtube.com/watch?v=LBNVR4hGCq8
https://www.youtube.com/watch?v=M05YL1TAIdg
https://www.youtube.com/watch?v=pMs9kPdgUPU
https://www.youtube.com/watch?v=qsmyG700qes
https://www.youtube.com/watch?v=j6H7nCH5MvA
https://www.youtube.com/watch?v=k8wuDLRI2Og
https://www.youtube.com/watch?v=si8jRdFnY_8
https://www.youtube.com/watch?v=LdfutF4HZ7M


 اجتماع لجان البرلمان العربي بالقاهرة تلفزيون الكويت 

tps://www.youtube.com/watch?v=0MXZ1P84ALEht 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0MXZ1P84ALE

