
 
 

 

 األحــــــــــــد السبـــــــــت الجمعـــــــــــــة الخميـــــــــــس األربعـــــــــاء الــثالثـــــــــــاء االثنيــــــــــــــن ت / ي

 آن  الكريــــــــــــــم ***ابتهــــــــــــــــــــــــــاالت دينيــــــــــــــــــــة النشيــــــــــــــد  الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي***  القـــــــــــــــــــــــــــــــر 05.00
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاقــــــــــــــــــة غنائيـــــــــــبـــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــة غنائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة *** بـــــــــــــــــــــ 

 : أحلى صباح  06.00

 

 عناوين النشرة:   07.00 موجز:   06.30 عناوين أبرز األخبار:   06.00منوعة صباحية يومية تتضمن الفقرات القارة التالية: 

    معرض الصحافة:   08.30 أخبار() تسجيالت: 08.00 سبور نيوز :  07.45 نشرة الصباح:  07.30 : األحوال الجوية 07.15 

 ـــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** آخــــــــــــــــــــــــــــــــ 09.00

 جنينتناـــــــــــــــى صبــــــــــــــــــــــــــــــــاحأحلـــــــــــــــــــــــــــــ 09.05

 ـــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** آخــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.00

 الويكاند شمس الصيف ألوان الكلم الطيب ألـــــــــــــــــوان ّصيــــــــــــــــــــــفال 10.10

 ـــــــــــــاءـــــــر األنبـــــــــــــــــــــــآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** آخــــــــــــــــــــــــــــــــ 11.00

 شمس الويكاند الصيف ألوان الكلم الطيب الّصيــــــــــــــــــــــف ألـــــــــــــــــوان 11.05

 نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءـــــــر األآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** آخــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00

12.03 Douze   Treize شمس الويكاند الصيف ألوان 

 ــــــــــــــــــــــــــار + سبــــــــــــــــــــــــــــــــور نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزنشــــــــــــــــــــرة األخبـــــــــــ 13.00

 ل للنــــــــــقاشــــــقاب *****ـــــــــك شــــــــــــــئ مــــــا يفوتـــ 13.30
صـــــالة  
 الجمعــــــة

 مادة موسيقية

 األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــرآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** آخــــــــــــــــــــــــــــــــ 14.00

 صيفك الباس بالمرصاد النبأ العظيم مـــــــــا يفوتــــــــــــــــك شــــــــــــــئ 14.30

 ـــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** آخــــــــــــــــــــ 15.00

 صيفك الباس بالمرصاد مـــــــــا يفوتــــــــــــــــك شــــــــــــــئ 15.05

 ــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** آخـــــــــــــ 16.00

 
 ــــــــــــــفبنّــــــــــــــــــــــــــــــــة الصيـــــــــــــــــــــــــف ***  بنّــــــــــــــــــــــــــــــــة الصيـــــــــــ 16.05

 ـــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** آخــــــــــــــــــــــــــــــــ 17.00

 Happy time Inter saison ــــــــشالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورنيــــــــــــــــــــــــ 17.05

 ـــــــــــــــــــوز نشـــــــــــــــرة أنبــــــــــــــــــاء المســــــــــــــاء  ******** سبـــــــــــور نيــــــــــــــــــــــــــــــــ 18.00

 Happy time Non stop music رنيــــــــــــــــــــــــــــــــشالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 18.05 أنغــــــــــام

 ـــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** آخــــــــــــــــــــــــــــــــ 20.00

 Happy time Non stop music لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورنيــــــــــــــــــــــــــــــــشا 20.05

 ــــــــــــــــــــــــــــــــاءـــــــر األنبــــآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** آخــــــــــــــــــــــــــــــــ 21.00

 أهل الغرام اسطوانات ذهبية سهرة رياضية طربيات عالم من الورق المحفل جواهر الطرب 21.05

 + الكســـــــــــــــــاء اإلذاعــــــــــــــــي*** نشــــــــــــــــــرة السهــــــرة   نشــــــــــــــــــرة السهــــــرة  + الكســـــــــــــــــاء اإلذاعـــــــــــــــــي 22.00

 المشــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــوم ***  المشــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــوم 22.30

 ـــــــاء *** آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبـــــــــــــــــــــــــــــ 23.00

 المشــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــوم ***  المشــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــوم 23.05

 ــــــــــــــــــــــــاءـــــــــــــــر األنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األنبــــــــــــآخــــــــــــــــــــــــ 00.00

 ـــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومالمشــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ***  المشـــــــــــ  00.15

   خليــــــــــــــــــــــــــــك معــــــــــــــــــــــــانا***   خليـــــــــــــــــــــــك معــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا 01.00

 ـــــــــــــــــــــــــــــالم *** معالـــــــــــــــــــــــــــــــــم وأعـــــــــــــــــــــــــــــــالممعالـــــــــــــــــــــــــــــــــم وأعــ 02.00

 ــــــــرموسيــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــى *** آذان صـــــــــــــــالة الفجـــــــــــــــــــــــــــــ 03.00

 مسلســـــــــــــــــــــــــــــــــــل " قلب الرحى " / مسلســـــــــــــــــــــــــــــــــــل " عربي في صقلية " 03.30

 ــة  ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة موسيقـــــيــــــــة  ***  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة موسيقـــــيـــــ 04.00

  حكايــــــــــــة قصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / مسلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل " سالمة حجازي " 05.00

 ةـــة التونسيـــاإلذاع

 إذاعــة صفــاقـــس

 

) 
 2017شـبـكـــــة صيــــــــف  

  
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 


