
 3418/1037 رمضان  شــــــــــــــبكة                                        

 اليوم      

 التوقيت
 األحد السبت  الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين 

00.00- 30.00 

 

          (01.80بقوة خذ الكتاب )د   الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحّب الب

 رمزي العمدوني نجيبة العربي عروسية بوميزة منى الدريدي ليلى بوعجيلة فاطمة الرزقي نزيهة الزارعي

30.00- 31.00 

 أضواء على المشهد الثّقافي

 ناظم الهاني صفاء القطاري سفيان العرفاوي فاتن الصالحي نادية الحمراني  سماح قصد هللا  إيمان الكشباطي

31.00 – 34.00 

 برامج مختّصة حديث الّســــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة                

 فاطمة الرزقي

 كمال الشارني

 حنان لعريض

 زكية المنصوري

 كمال الشارني

 حنان لعريض
 

 زكية المنصوري

 كمال الشارني

 حنان لعريض

 هدى الحاج قاسم

 كمال الشارني

 حنان لعريض
 

 الزارعينزيهة 

 كمال الشارني

 حنان لعريض 

 سجاالت

 كمال الشيحاوي

 حضرة الجناب            

 (80.00 – 80.00)الطيّب شلبي  

 سنرجع يوما

 روعة قاسم

 (80.81)لقاء خاّص  

  كوثر العرقوبي

  3 المسلسل اليومي+  menosبرامج من منظومة التبادل اإلذاعي    30.00 – 34.00

30.00 - 30.00 

 واراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـال/ المنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 

 أفال يتفكرون
 سامي براهم+ خالد كرونة 

 فصل المقال    
 رمزي العياري 

 صدى المجتمع
 عروسية +عبد الستار السحباني  

 لمع من الحضارة التونسيّة 

 كمال عمران
 مدارات في الفكر اإلسالمي  

 رمضان البرهومي
 أعالم وأعوام

 شيراز+ الصحبي العالني 

 أحبّاء الحكمة
 سفيان+ حّمادي بن جاب هللا

30.00 – 37.00 

 ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفن  /  باآلدا

 النصوص الآللئ
 هالة+ المقدود + الوهايبي 

 الجوكندا تتأّمل
 خليل قويعة

 قال الّراوي

 محّمد آيت ميهوب

 عيون الكالم
 منجي الطيب الوسالتي

 مقامات التجلّي
 هشام بن عمر

 أرخبيل المسرح
 محّمد المديوني

 موسيقات

 إقبال الحمزاوي

37.00 – 10.00 

 (37.10) 1المسلسل اليومي / مسائيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان         

 نادرة بن عطية سماح قصد هللا نادية الحمراني رمزي العمدوني نجيبة العربي هالة التوايتي ليلى بوعجيلة

10.00– 13.00 

 لوم اإلنسانيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع /  باآلدا
 ترجمان األشواق

 زهيّر النفزي
 صروح معمارية 

 على المذاهب اإلسالميّة 

 ناظم+ فتحي جّراي 

 البيت العربي  

 سفيان+ كارم الشريف 
 

 أنوار من الشرق
 عروسيّة+ محّمد بالطيب 

 كتاب اإلنسان
خالد + محّمد الجويلي 

 كرونة

 من أحاديث المقاهي

 سمير بن علي
 وثائق وحقائق
 عادل القادري

13.00 – 11.00 

 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات

 وثائق وحقائق
 عادل القادري

 ترجمان األشواق

 النفزيزهيّر 
 مقامات التجلّي
 هشام بن عمر

 أحبّاء الحكمة
 سفيان+ حّمادي بن جاب هللا

 رمضان ملء نصوصنا

 المقدود+ العالّني 

 صروح معمارية 

 على المذاهب اإلسالميّة 

 ناظم+ فتحي جّراي 

 لمع من الحضارة التونسيّة

 كمال عمران

11.00 – 03.00 

 

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن على ليل تونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياسمي

 سماح قصد هللا عروسية بوميزة منى الدريدي شيراز الشوالي صفاء القطاري نادرة بن عطيّة فاتن الصالحي

  


