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  برمجة نهاية األسبوع
 
 
 
 
 
 

 

الرواق وتوقيته/  االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة
 السبت األحد. اليوم

06.00-09.00  
 رمزي العمدوني 

06.00-09.00  
 نجيبة العربي

 منى الدريدي
 مكتبة الثقافية+فاصل موسيقي

 نزيهة الزارعي
 مكتبة الثقافية+فاصل موسيقي

 ليلى بوعجيلة
 مكتبة الثقافية+فاصل موسيقي

 إنصاف خير الدين
 مكتبة الثقافية+فاصل موسيقي

 محمد البوغانمي
موسيقي مكتبة الثقافية+فاصل  

06.00-08.00  
 صباحك ثقافة

09.00-10.00  
 النادي  هالة التوايتي

09.00-10.00  
 عزف القلب  إعادة

 رمزي العمدوني

 مفاهيم اقتصادية

 هالة التوايتي

 مفاهيم اقتصادية

 فاطمة الرزقي
 مفاهيم اقتصادية

 حنان الفرجاني
 مفاهيم اقتصادية

 نزيهة الزارعي
 مفاهيم اقتصادية

08.00-09.30  

لجريدةا  

10.00-11  
 عزف القلب إعادة

10.00-12.00  
 جدل

 فاتن صالحي

 نادرة عطية
 

10.30-09.30 منى الدريدي نادرة عطية فاتن الصالحي سفيان العرفاوي  

 عزف القلب

11.00-12.00  
 تراث شعبي

 من حقي
 عروسية بوميزة

 

 المجلة االقتصادية
 حنان عريض

   احديث السينم
بن عطية نادرة  

 

 ثقافتنا الصحية
 فاتن الصالحي/نزيهة الزارعي

 حديث المسرح
 سماح قصد هللا

10.30-11.30  

 مجالت

11.00-13.00  
 نفائس الخزينة

12.00-13.00  
 ترحال في المجال

منجي بورقو   

 
  محمد بلطي

  كمال الشارني
 محمد بلطي

 
 كمال الشارني

 
 محمد بلطي

11.30-13.00  

 عين على األحداث

الحان تليها  النشرة    
)إعادة( وألوان  

الحان النشرة    تليها  
)إعادة( وألوان  

الحان وألوان النشرة    تليها   13.00-14.00  

منى الدريدي   نادية الحمراني نزيهة الزارعي   نجيبة العربي  نادية الحمراني  

 وثائق وحقائق
 عادل القادري 

 مستقبليات
 خالد كرونة

 سجاالت
الشيحاويكمال   

 مقاربات
إيمان كشباطي/فوزي سعداوي   

 نزهة المشتاق
 أم الزين بن شيخة

 في قضايا الميديا
 هدى حاج قاسم

 مسيرة حياة 
 فاطمة الرزقي

14.00-15.00  

 إعادة
 طربيات

 إعادة
 طربيات

 مقامات التجلي
 هشام بن عمر

 عيون الكالم 
 منجي طيب الوسالتي

 لغة العالم
 شادي القرفي

يا عصفورغني   
 فتحي زغندة

 موسيقات
 إقبال الحمزاوي

15.00-16.00  
 موسيقى مختصة

 ورشة الصحافة
 سفيان العرفاوي

 أرخبيل المسرح
 محمد المديوني

 أحباء الحكمة
 حمادي بن جاء باهلل سفيان العرفاوي

 مرايا التراث
 ناظم هاني

 أعالم اإلعالم
 هدى حاج قاسم

 جاء في الكتاب
 نادر الحمامي

المبادرةثقافة   
 إنصاف خير الدين

16.00-17.00  

20.00-17.00 نادرة عطية   نجيبة العربي نادية حمراني عروسية بوميزة صفاء القطاري سماح قصد هللا فاطمة الرزقي  

 شرفات المدينة
بيل المسرحأرخ  

 محمد المديوني'إعادة"
 رحيق اللسان
 توفيق قريرة

 ثقافتنا في مفترق الطرق
 نبيل خلدون قريسة

 ندوات على األثير
 شيراز الشوالي

 انحياز
 كمال الرياحي

 على طريق اإلبداع
 فؤاد القرقوري عروسية بوميزة

 البيئة والحياة
 عبد القادر حمدون ناظم هاني

20.00-21.00  

ت منه اللياليسهر  
 سماح قصد هللا

حنان عريض   
 مؤانسات

  /إيداع وإبداع :كمال الشارني
رازالحكواتي هشام الدرويش وشي   

 فرجة وبعد
ليلى بوعجيلة   

 أوراق الليل
 صفاء القطاري 

غرامي فني   
 منى الدريدي  

..عربي أنا .  
 فاتن صالحي

21.00-23.00  

 السهرة 

 في مجلس الشرف نافذة على برامج الثقافة في اإلذاعة التونسية
 طيب شلبي

 طربيات 
ناظم هاني   

 طربيات 
ناظم هاني   

 طربيات 
ناظم هاني    

 طربيات 
 ناظم هاني

23.00-00.00  
 إذاعتا صفاقس/المنستير إذاعتا تطاوين/الكاف

05.00-00.00االعادات المبرمجة   play list   05.00-00.00 االعادات المبرمجة 

01.00-00.00 موسيقات غني يا عصفور لغة العالم عيون الكالم  مقامات التجلي ترحال في المجال وثائق وحقائق  

02.00-01.00 سجاالت جاء في الكتاب نزهة المشتاق مقاربات أحباء الحكمة مستقبليات  مفترق الطرق ثقافتنا في  
عزف القلب إعادة رواق عزف القلب إعادة رواق    02.00-03.00  

  04.00-03.00 البيئة والحياة  على طريق اإلبداع انحياز مرايا التراث ثقافتنا في مفترق الطرق  رحيق اللسان أرخبيل المسرح
 في رياض الضاحكين

 محمد الجويلي /شيراز
 أم الحسن غنات

 حمادي بن عثمان
 جرائد وقصائد 

 جليدي العويني
 القنديل األخضر

 فتحي النصري/ بسمة 
 قال الراوي

 محمد أية ميهوب
 أنوار من الشرق

 محمد بالطيب/عروسية
 لمع من الحضارة التونسية

 كمال عمران
05.00-04.00 

 من أرشيف اإلذاعة

 05.00-06.00 نفحات  نفحات

وغانميبمحمد  حياة عزوني  عزوني حياة عروسية بوميزة    شيراز الشوالي صفاء القطاري حياة عزوني 
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