
 8372سبتمبر  03جوان إلى  71انتقاليّة من  شــــــــــــــبكة                              
 

 اليوم      

 التوقيت
 األحد السبت  الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين 

30.33- 30.33 

 

  // د   الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحّب الب              

 إنصاف خير الدين  منى الدريدي ليلى بوعجيلة عروسية بوميزة نزيهة الزارعي
 نجيبة العربي

 

00.00 – 00.00 

 رمزي العمدوني

 

00.00 – 00.00 30.33 – 73.33 

 موسيقيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مختّصةبرامج 

 موسيقات
 إقبال الحمزاوي

 أّم الحسن غنّات
 حمادي بن عثمان

 كوكب الشرق 

 (إعادة)شهرزاد هالل 

 عيون الكالم
 منجي الطيب الوسالتي

 مقامات التجلّي
  هشام بن عمر

73.33- 78.33 

  مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى الثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيّة 

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

78.33 – 70.33 

 برامج مختّصة  حديث الّســــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة                

  فاطمة الرزقي 

  كمال الشارني
 

 محّمد البلطي

 كمال الشارني
 

 فاطمة الزرقي

 كمال الشارني
 

 محّمد البلطي

 كمال الشارني   
 

 نزيهة الزارعي

 كمال الشارني
 

 سجاالت

 كمال الشيحاوي

 في مجلس الشرف            

 (00.00 – 00.00) الطيّب شلبي    

 سنرجع يوما
 روعة قاسم

 كوكب الّرجاء
 (00.00) رجاء الشابي

70.33 - 75.33 

 الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارات 

 فصل المقال   
 رمزي العياري

 في مجلس الشرف 
 (إعادة)الطيب شلبي 

 ديوان األسئلة    
 مولدي عزديني+ خليل قويعة   

 لمع من الحضارة التونسيّة 

 كمال عمران
 إنسانيّة مدارات   

 رمضان البرهومي
 أعالم وأعوام

 شيراز+ الصحبي العالني 

 أحبّاء الحكمة
 سفيان+   حّمادي بن جاب هللا

75.33 – 70.33 

 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات برامــــــــــــــــــــــــج  خدمـــــــــــــــــــــــــــــــاتيّة  مختّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 المنتدى المدني
 سمير بوعزيز

 في الثقافة الصحية
 نزيهة الزارعي

 على طريق اإلبداع
 عروسية+ فؤاد القرقوري 

 سنرجع يوما
 (إعادة) روعة قاسم

 الصحة النفسية
 فاتن الصالحي   

 وثائق وحقائق
 عادل القادري   

 ذاكرة الخضراء
 شيراز+  خير الدين العنّابي

70.33 – 71.33 

 الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   +اآلداب 

 انحياز
  كمال الرياحي

 ذاكرة من كالم
 (إعادة) زهيّر النفزي

 قال الّراوي
 محّمد آيت ميهوب

 القنديل األخضر
 بسمة +  فتحي النصري

 النصوص الآللئ
 عروسية + المقدود +الوهايبي

 شاشة الكتب
 إيهاب العامري

 المسرح حياة
 خليدة الشيباني  

71.33 – 83.33 
 إيقاع المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 إنصاف خير الدين  سماح قصد هللا نادية الحمراني نادرة بن عطية نجيبة العربي هالة التوايتي ليلى بوعجيلة

83.33– 87.33 

 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات لوم اإلنسانيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

 ذاكرة من كالم
 زهيّر النفزي

 وثائق وحقائق
 عادل القادري

 ذاكرة الخضراء 
 شيراز+  الدين العنّابي خير

 أنوار من الشرق
 عروسيّة+ محّمد بالطيب 

 مهمشون أم مختلفون
 خالد كرونة+ محّمد الجويلي 

 القنديل األخضر
 بسمة+  فتحي النصري

 شاشة الكتب
 إيهاب العامري

87.33 – 88.33 

 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات

 موسيقات
 إقبال الحمزاوي

 أّم الحسن غنّات
 حمادي بن عثمان

 كوكب الشرق 

 (إعادة)شهرزاد هالل 

 عيون الكالم
 منجي الطيب الوسالتي

 مقامات التجلّي
 هشام بن عمر

 انحياز
 كمال الرياحي

 لمع من الحضارة التونسيّة

 كمال عمران

88.33 – 37.33 

 

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن على ليل تونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياسمي

 سماح قصد هللا منى الدريدي رمزي العمدوني شيراز الشوالي صفاء القطاري نادرة بن عطيّة فاتن الصالحي

  


