
   

اإلذاعة التونسية 
 إذاعة قفصة

 الشبكـــة البرامجيـــة 

   6102صيــــف 
 

 األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنان ي/ ت

 .إشراقات/ إرشاد فالحي / افتتاح اإلرسال بالنشيد الوطني الرسمي متبوعا بالقرآن الكريم  10.11

 موجز األخبار  12.11

12.10 
 باحقهوة ص

 سوار عمايدية ريم دمحم إيناس حمادي نهاد الدالي إيناس حمادي ريم دمحم سعيدة كريت

 موجز األخبار  10.11

10.01 
 قهوة صباح

 (دقائق .7) قسم الرياضة/ توب سبور : 03.7

 نشرة إخبارية  10.11

 قهوة صباح 10.01

 معرض الصحف 10.11

 تغني الدنيا  قافلة تسير الدنيا تغني  10.10
 ديما صغار

 محفوظ ابراهمي

 نشرة إخبارية  01.11

01.10 

 زين وعين الخيمة اإلسالم ديننا مراية صيف 

 رمزي أفضال خيرة ذويب سمية رجب رمزي أفضال
 رباب البودي

 م الذهبي+ ع الفاسي 

 بلقاسم عبد اللطيف

 لمياء أبو النصر 
 نهاد الدالي

 موجز األخبار  00.11

 زين وعين الخيمة اإلسالم ديننا اية صيف مر 00.10

 موجز األخبار والبالغات  06.11

 أكثر من رأي 06.10

الحوض  من الجهات

 المنجمي
 

 أكثر من رأي

 من الجهات توزر
 

 
 

 
 

 

 

سيدي بوزيد من الجهات  

 من الجهات قبلي
 

 

 
 

 القصرين من الجهات
 منوعة دينية

 فاح العنبر سفر

 (أرشيف) (أرشيف)

 نشرة إخبارية  00.11

 (دقائق 70) قسم الرياضة/ فالش سبور  00.01

00.06 
 غناية ليكم 

 بشرى نصر رباب البودي إيناس حراثي فاتن خليفة ريم الرتيمي

 موجز األخبار  00.11

 غناية ليكم  00.10

 موجز األخبار  00.11

 ومضات + تتخللها أغاني تونسية ( أرشيف)رواد اإلصالح / كتاب من قفصة / شخصيات في الذاكرة // لصافي الماء ا// مثل اليوم / حكايات العروي // الفداوي   00.10

 موجز األخبار والبالغات  02.11

 بين موسمين أغاني+  (أرشيف)لألشعار أدوار / ذاكرة مكان  كالم في الكورة أغاني( + من األرشيف)مرافئ / تبر النساء / شوق وذوق  02.10

 موجز األخبار  00.11

00.10 
 العشوية 

 بين موسمين
 عمر علوي نجاة مبارك سمية رجب وسيلة الغول نهاد الدالي سوار عمايدية

 نشرة إخبارية  00.11

 (دقائق .7) قسم الرياضة/  وقت إضافي 00.01

 العشوية  00.00
 بامتياز

 رضا الفاهم

 موجز األخبار  00.11

 العشوية  00.10
 

 أم كلثوم  00.01

  اقتصاديموجز  61.11

61.10 
 موزيكا 

 وسيلة الغول نهاد الدالي رياض دبوبي سوار عمايدية رياض دبوبي إيناس حمادي إيناس حراثي

 موجز األخبار  60.11

 موزيكا  60.10

 نشرة إخبارية  66.11

66.01 

 فرح دائم رينمع الساه مسارح همس الليل سهرة إذاعية نجوم الطير المسافر 

 ريم دمحم سعيدة كريت فاطمة رمضاني
 حنان عكروتي

 ونهلة عكرمي 
 نصر الدين جلول

 وسيلة الغول

 أحمد عقوني 

 ماجدة ونة 

 علي الخليفي

 موجز األخبار  60.11

 فرح دائم مع الساهرين مسارح همس الليل سهرة إذاعية نجوم الطير المسافر  60.10

 موجز األخبار  11.11

 فرح دائم الطرب األصيل قافلة تسير همس الليل سهرة إذاعية شادي األلحان شادي األلحان 11.10

10.11  DJ  

 أغاني( + وادي الحسيان)مسلسل + أغاني ( + اليتيم)مسلسل + قصة قصيرة جدا  16.11

 الطرب األصيل سمعني  10.11

 سالمية + أصحاب الرسول / كلمات مضيئة  10.11

  



 


