
  

  
  

  ــدــــــــــاألح  ـتــــــالسبــ  ـةــــــــــالجمعــ  ســــــــالخمیـــ  ـــــــاءاألربعــ  ـاءـــــــــالــثالثـ  نـــــــــــاالثنیـــ  ي/ ت 

   دینیـــــــــــــــــــــــــــة بتھـــــــــــــــــالتأ ***ـــرآن  الكریــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــالقـــــــ  ***ــــيــــــــــــــــــــــــالنشیــــــــــــــد  الوطنـــــــــــ 05.00
  ــــــنائیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةفـــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــرة غـ***  ـــــــــــــــــــةــــــــــنائیــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــرة غـــــــــــف  05.20  

  ــــــــــــــــارــــــــــــــــــــــــــــــآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األخبــــــــ*** آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   06.00

  :  أحلى صباح  06.03

  

 األحوال الجویة :7.20 عنـــاوین األخبار:  07.00     نباءآخر األ:   6.30 : تتضمن الفقرات القارة التالیة منوعة صباحیة یومیة
  سبور نیوز: 7.45األخبار   :  7.30

  ــــــياء اإلذاعـــالكســـــ+ األنبــــــــــاء  ـــــرــــــــــــــــــــــــآخـــ *** ـيـــاء اإلذاعــــــــالكســــ+ ــاء ـــــــــــر األنبــــــــــــــــــــآخـــــــــ  09.00
  حدیقة البیتفونوتاكذكریاتي مع مدرستيصوتـــــــــــــــــك وصـــــــــــــــــــــــل  09.05

   ــار ــــــــــــــــــــــــــــــــــر األخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــآخــــــــ*** ـــــار ـــــــــــــــــــــــــــــر األخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآخــــــ  10.00
  یكاندجو الو یا قادم لینا الكلم الطیب في أیاد أمینة الدار داركم البالد العربي ة نظروجھ 10.10

 ـــــيالكســــــــــــــاء اإلذاعــــــــ +ــــر األنبــــــــــــــاء  آخـــــــــــــــــ *** ــــــــيالكســــــــــــــــــاء اإلذاعـــــــــ+  ــاءآخــــــــــــــــــر  األنبـــــــــــــــ  11.00

  جو الویكاند یا قادم لینا الكلم الطیب اد أمینةفي أی الدار داركم البالد العربي وجھة نظر  11.05

  سبور نیوز        + نشرة األخبار    سبور نیوز        + المجلة اإلخباریة ***  سبور نیوز+ المجلة اإلخباریة  12.00

  ویكاندجو ال یا قادم لینا الكلم الطیب  قابــــل للنقـــــــــــــاش**** مـــــــا یفوتـــــــــك شئ  12.30

  )من االثنین إلى الخمیس ( ور ـــــــــــــــــــــبین السط+ آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراألنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   13.00

  صالة الجمعة  اشـــــــــــــقابــــل للنق**** ك شئ ـــــــــا یفوتـــــــم  13.05
  

Smart City 
  رادیو كیدز

13.55  
  ردديـــــــــــــــــالتضمین الت+ ــاء ــــــــــــــــر األنبـــــــــآخـــ***  ردديــــــــــــــــالتضمین الت + ــاء ــــــــــــر األنبــــــــــآخـــــ 14.00
14.05 

  اشــــــــــــــقابــــل للنق**** ك شئ ـــــــا یفوتــــــــم
  النبأ العظیم

 سبور ماق مساء السبت
 طریق السالمة 14.30

  ـــــــــــــــــــاء ـــــر  األنبــــــــــــــــآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*** ــــــــاء ــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــراألنآخــــــــــــــــــــــــــــ  15.00
15.05 

  
 سبور ماق مساء السبت طریق السالمة Agricola  صحتك أمانة  مالك وما علیك  الشانتي

  السراج المنیر

  )من االثنین إلى الجمعة (ر دقیــــــــــــــــقة سبــــــــــــــــــــو+ آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    16.00
 سبور ماق مساء السبت  ستار صغار  السراج المنیر  صحتك أمانة  مالك وما علیك  الشانتي  16.05

 يـــــاء اإلذاعــــالكس***  ــــاءــــــــر األنبـــــــــآخ***   )إعادة من االثنین إلى الخمیس(بین السطور  ***  ــاءـــــر األنبـــــــآخـــ 17.00
 سبور ماق مساء السبت  ستار صغار  شباب أون الین  تایم آوت Start up  حدیثنا سبور 17.05

  ـــــــــــــوزــــــــــور نیــــــــــسب*** ـــــــــار ــــــــــاألخبـ*** ــــــــوز ـــــــــور نیــــــــــــــسب*** ـــار ـــــــــــــــــاألخبـ    18.00
18.30 

  كولتورا  علــــــــــي الموجـــــــــــــــة***  علــــــــــي الموجـــــــــــــــة 
  عشویة األحد مساء السبت

  ـــــــــــاءــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــآخــــــــــــــــــــــــــــ***  ــــــــــــــــــــــــاءــــــــــآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبـــــــ 19.00
  عشویة األحد Webstore  كولتورا  علــــــــــي الموجـــــــــــــــة***  علــــــــــي الموجـــــــــــــــة   19.05

 الكســـــــاء اإلذاعــــــــــــــــي+ ـــاء ـــآخــــــــــــر األنبـــــ* ** ــــــــــــيالكســـــــاء اإلذاعــــ+ ـــــاء ـــــآخــــــــــــــر األنبـــ  20.00
  عشویة األحد Webstore  كولتورا  علــــــــــي الموجـــــــــــــــة***  علــــــــــي الموجـــــــــــــــة   20.05

  ــــــــــة التضمیــــــــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــــردديــــــــــــومضـــ+  ـــــــــــــاءـــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــآخـــــــــــ  21.00
 )إعادة( اسطوانات سھرة ریاضیة )إعادة(جواھر الطرب طربیات زھر البنفسج  )إعادة(كلمة ولحن  21.03

 )إعادة(ذھبیة
  المحفل

 ــــــاء اإلذاعــــــــــــــــيــــــالكسـ+ األخبــــــــــــــــــــــار ***  ــــــاء اإلذاعــــــــــــيــــــالكسـ+ ــــار األخبــــــــــــــــــــــ   22.00
 الصالون الثقافي نجوم اللیل كالم في الممنوع مشاعر السھریة اللیل زاھي  عازف اللیل 22.15

  ــــــــــــــــاءــــــآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبـــــــــــــــ***  ـــــــــــــــــــــاءـــــــــــــــــر األنبـــــــــآخــــــــــــــــــــــــــــــــ 23.00
  ـــــــــر اللـــــــــــــیــــــــــــــــــــــلآخــــــــــــــــــ******** آخـــــــــــــــــــــــــــر اللـــــــــــــیــــــــــــــــــــــل   00.00

 ـــــــــــــــــــد األدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعـــــــــــ*** ـــــة ــــــــــــــــــالذاكــــــــــــــــــرة اإلذاعــــیــــــــــــــ  01.00

 برنامج أرجوك ال تفھمني بسرعة****   برنامج  اللیل حین یبوح    ****   ـــــري مسلسل اجــــــــــري   اجــــ  02.00

 مسلســـــــــــــــل الفواطـــــــــــــــم *** مسلســـــــــــــــل الفواطـــــــــــــــم *** مسلســـــــــــــــل التحقیـــــــــــق   02.30
 مسلســــــــــــــــل یوســـــــــــف صاحـــــــــــــــب الطابــــــــــع*** مذكــــــــــرات خــــادم  مسلســـــــــــــــــــــــل  03.00
 اةمسلســـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــراع الحیـــــــــــ*** برنامـــــــــــــــــج حكایـــــــــــــــــة قصیــــــــــــــــــــد    03.30
 مسلســـــــــل الجافــــــــــــــــــــل والغافـــــــــــــــــــل*** مسلســــــــــــــــــل الرحلـــــــــــــــة الطویلــــــــــــــــــة   04.00
 ــادة موسیقـــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــةمــــــــــــ***  مــــــــــــــادة موسیقــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــة   04.30
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