
فيفري( 27)بداية من      2017 شتاء/ ربيع شبكةمشروع    

 النوعية
 اليوم           

 التوقيت    

 األحد السبت  الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين 

 صباح الخير  +معز:مروى بلغولة صباح الخير  07.30 -06.00 الصبحية
 شيماء 

 صباح تونسي 

 سامي فرتونة 

 سرين عبد الستار +ن

 صباح تونسي 

 سامي فرتونة

 عبد الستار +نسرين 

 هناء+فيصل+محمد : هندة +خليفة+ صباحنا هكة 09.30- 07.45 تولك شو

 +حسان:وصال السنوسيموسيقى بال حدود 10.30 – 9.30 موسيقى
 بال حدودى موسيق

 عواطف الورغي 

 منوعة شبابية

 10.30- 12.30 
Open space: +حميدة الزغدودي  +عبد الخالق +  +سهى الماجري أميرة الزايدي 

 (11.32فالش سبور )

 ديمة الباس 

 الفرجاني سماح

 10.30----11.30 
 نحب الدنيا 

 سلمى الزين+معز العويني
 10.30----11.30 

 حديث بناة 
فاطمة & خولة بوخريص

 11.30-10.30 الشابي

Eco +//11.30-12.30 

 وليد النوايري 

 وتكسّمع ص
 امال الراشدي /عبد الخالق

11.30/13.30   

 فة العسليصح
 كريم+ذكريات

11.30/13.30  
 عربي باطيني  وفاء بركة     ذكريات بن حمادة  سامي نويصر  13.30-12.30 موزيكا

فاطمة  /سكن الروح

 الشابي

 15.00 -14.00 تشغيل 

 خوذ فرصتك
 الشباب يغيّر

حنان بوربيع &سامي 

 نويصر 

14.00-15.00  
 

 سلمى الزين
 سماح فرجاني سهلة السلطاني

 عواطف الورغي
 

Sur ma route 
رمزي  &عماد الطويل

 14.30-14.00المنصوري 
 أستوديو المالعب

14.00- 17.00 
 الخرجة وين  Mix time 15.30-15.00 موسيقى

 عواطف الورغي

 17.00-15.30 فوروم
Virage 
 كريم 

 العالم قرية 
 امال الشاهد 

 صوت الطلبة 

 الفة الوسالتي  

 مستقبل أوالدنا

 امال الراشدي 

 فيصل شابو

Mr. High Tec 
 عشوية سبت عربي باطيني

 منى حمام 
 هادي جبنياني

15.30-18.30 

 ثتيتي
 16.30/17.30  

امنة الشابي   

17.00/18.30  
 البارح اليوم و غدوة 

  +امنة الشابي +شيماء بسيبس وصال الزواوينهار في ساعة : Récap 17.00-18.00  امال الشاهد
 موسيقى

 عبير بوليلة + عبد الخالق: Challenge 19.30 -18.00  منوعة 
Alternattif 

 عبير/حسناء القطيطي
 إعادة 

 19.00-18.30موسيقى 

 تبر النعيمي استقصاء وبعد

 21.00-20.00 برامج مختصة 

 حب في الكتب  
 القطيطي حسناء

 

 نجاحات 
 الفة الوسالتي

 ناتورا
 سلمى الزين

Science mag. 

 وفاء بركة
ديننا سمح   

 مرمزي&الشيخ إبراهي
 إلغناية

 سهى +زبير
 2الرابطة 

أســــــــــهر 

 معـــــــــانا

21.00-00.00 
 سفراء النجوم 
 الفة الوسالتي

Feel the Hits 

 عربي الباطيني

  فاطمة الشابي

vip 

  سهرة رياضية 
Top pop 
 ذكريات

 على  كيفي 
 عبد الستار &
 سامي نويصر

 كريم سهرة 
 كريم الزغبي

 همس الليل 
 ر آمال + د. أحمد النيف

 / معز بالشيخ DJ  معز بالشيخ D. J  / اعادة  01.00-ارابيسك  00.00-02.00




