
 

  .ا مباشرة أو مسجلة مسبقاإم   ط الغربيتتخلل السهرات مواكبات ونقاط خارجية لمهرجانات المدينة في واليات الجنوب والوس**/ 

 اإلذاعة التونسية

  جريهـ 0418 الموافق لسنة 7102 رمضان برامجشبكة  إذاعة قفصة
 

 األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنان ي/ ت
 فيروز+  إرشاد فالحي +  إشراقات+  النشيد الوطني الرسمي متبوعا بالقرآن الكريم  :افتتاح اإلرسال 10.11

 موجز األخبار  10.11

10.10 
 نهار جديد*** نهار جديد 

 وسيلة الغول نهاد الدالي نهاد الدالي نهاد الدالي ريم دمحم ريم دمحم ريم دمحم
 موجز األخبار 12.11

12.10 
 نهار جديد*** نهار جديد 

 قسم الرياضة/ توب سبور : 2.11**/ 
 عفاف بوترعة/ بيو  011%: 2.41**/ 

 نشرة إخبارية  18.11

 نهار جديد*** نهار جديد  18.01

 معرض الصحافة  10.11

10.10 
 ديما صغار (مشاغل عامة+ وطنية + أحداث جهوية ) مراية رمضان*** مراية رمضان 

 رباب البودي فاطمة رمضاني خيرة ذويب خيرة ذويب مفيدة بومالسة أحمد حراثي رمزي أفضال

 نشرة إخبارية  01.11

01.01 
 مع الناس (األسواق) مراية رمضان***  (األسواق)مراية رمضان

 مراسل/ القصرين  مراسل/ قبلي  سوار عمايدية/ قفصة  مراسل /بوزيد سيدي  مراسل/ توزر 
 أسواق من مختلف الجهات 

 رمزي أفضال / مراسل
 رياض دبوبي/ ريم دمحم 

 موجز األخبار 00.11

00.10 

 الخيمة دين ودنيا األخبار/  أكثر من رأي

 مع الناس
 قسم األخبار

 ذهبيمنذر ال
 عبد الجليل الفاسي

 بلقاسم عبد اللطيف 
 لمياء أبو النصر

 موجز األخبار والبالغات  07.11

07.10 

 من األعماق أوتـــــــــــــــــــــار***  أوتـــــــــــــــــــــار ***  أوتـــــــــــــــــــــار 
 يمةالخ

 أيام زمان 

  سوار عمايدية إيناس حراثي بشرى نصر ريم الرتيمي فاتن خليفة
 دمحم العباسي
 علي الخليفي

 نشرة إخبارية  01.11

 قسم الرياضة/ فالش سبور **/  01.01
 أيام زمان  غنيلي صالة الجمعة

 أوتـــــــــــــــــــــار***  أوتـــــــــــــــــــــار ***  ــــــــار أوتـــــــــــــ 01.07

 موجز األخبار  04.11

04.10 
 فاح العنبر فاح العنبر حديثنا سبور صوت المواطن صوت المواطن أصداء الرابطات

 من الزمن الجميل
 أرشيف أرشيف الرياضة وسيلة الغول سيلة الغولو الرياضة

 موجز األخبار  00.11

00.10 
 (1) في رياض الصائم***  (1)في رياض الصائم ***  (1)في رياض الصائم ***  (1)في رياض الصائم *** ***  (1)في رياض الصائم ***  

 حكايات العروي/ قصص من اإلسالم ( /  ح 11)ابن خلدون ( / التومي خالد)تجليات 

 موجز األخبار والبالغات  00.11

00.10 
 موسيقى الشعوب*** موسيقى الشعوب *** موسيقى الشعوب *** موسيقى الشعوب *** *** موسيقى الشعوب ***  

 (مسجل)اإلنتاج 

 موجز األخبار  02.11

02.10 

 ***بوركت يا رمضان *** بوركت يا رمضان *** بوركت يا رمضان *** بوركت يا رمضان *** 
 عفاف بوترعة/ صحتك بين يديك : 02.40**/ 

 إيناس حمادي إيناس حمادي ناس حماديإي سعيدة كريت سعيدة كريت سمية رجب سمية رجب
 نقاط خارجية*** نقاط خارجية *** نقاط خارجية 

 فاتن هنشيري وسيلة الغول فاتن هنشيري وسيلة الغول فاتن هنشيري رياض دبوبي وسيلة الغول

 نشرة إخبارية  08.11

08.01 
 ***بوركت يا رمضان *** بوركت يا رمضان *** بوركت يا رمضان *** ان بوركت يا رمض*** 

 قسم الرياضة/  وقت إضافي**/ 

 موجز األخبار  00.11

 ***بوركت يا رمضان *** بوركت يا رمضان *** بوركت يا رمضان *** بوركت يا رمضان ***  00.10

 أغاني دينية+  ابتهاالت+ أسماء هللا الحسنى + آذان المغرب + اإلعالن عن القرآن + وبشر الصائمين  00.11

20.00 
 (20)في رياض الصائم ( ***  20)في رياض الصائم ( ***  20)في رياض الصائم ( *** ***  20)في رياض الصائم ***  

 باب الريان //أبو عبيدة ابن الجراح   ( / سمية رجب) مآذن وقباب

 موجز اقتصادي  70.11

 (  إعادة)موسيقى الشعوب( *** إعادة)موسيقى الشعوب (  *** إعادة)موسيقى الشعوب( *** إعادة)موسيقى الشعوب ***   70.10

 نشرة إخبارية  77.11

77.01 

 ةمحالها لم   ليالي رمضان الفداوي الحضرة ملتقى اإلذاعات (إعادة)أيام زمان  (دراما رمضان)نجوم 

 رياض دبوبي
 دمحم العباسي

 علي الخليفي 
 نصر الدين جلول رضا الفاهم

 حنان عكروتي 
 كمال بوزيدي

 سوار عمايدية 
 أحمد عقوني

 ةماجدة ون  

 موجز األخبار  71.11

 ةمحالها لم   ليالي رمضان الفداوي الحضرة ملتقى اإلذاعات (إعادة)أيام زمان  (دراما رمضان)نجوم  71.10

 موجز األخبار  11.11

 فاح العنبر فاح العنبر غنيلي  غنيلي  نيالدنيا تغ الدنيا تغني الدنيا تغني 11.10

 ألوان ألوان (0)نجوم  (0)أيام زمان  (0)الخيمة  ألوان (0)الفداوي  10.11

 (71.11إعادة )موجز األخبار  17.11

 نوعة دينيةم منوعة دينية (7)نجوم  (7)أيام زمان  (7)الخيمة  منوعة دينية (7)الفداوي  17.10

 (وبشر الصائمين+ كلمات مضيئة )برامج دينية  11.11

 (71.11إعادة )موجز األخبار  14.11

 أغاني( + 7)مسلسل + أغاني ( + 0)مسلسل  14.10

  


