مشروع شبكةصيف 2019
جصٌيف

الوطادة السهٌية

االثٌيي

الثالثاء

االرتعاء

الخويص

الجوعة

انصبحُت
صثادٌا هكة

09.30 /06.00

ركشَاث به حمادة

حمُذة صغذودٌ

آمىت انشابٍ

شُماءبغُبظ

وغشَه حشاوت

هوضيقى تال
دذود :

10.30 /09.30

مشاسكت فٍ اعذاد انفقشاث:
مشوي +شُماء +وصال انغىىعٍ +عهً+عماح+عشبٍ+عامٍ وىَصش +وفاءبشكت+امُشة+عىاطف

االدذ

الطثث

صثاح جوًطي
عامٍ فشتىوت عبذ انغتاس عمامى
EUREKA

عامً وىَصش

عىاطف انىسغٍ

ركشَاث به حمادة

فاطمت انشابٍ

جُهان انتشكٍ

وفاء بشكت

صغارًا
وغشَه حشاوت

تشغُم :
خور فرصحك

11.30 /10.30

عىاطفانىسغٍ

امىت انشابٍ

عماحانفشجاوٍ

انعشبٍ باطُىٍ

حمُذة صغذودٌ

جوًص داركن
امال انشاشذٌ

Carpro
عامٍ وىَصش

مىعُقً

12.00 /11.30

هوضيقى playlist

تىنك شى

13.30 /12.00

جوًص اليوم :هىذة انعغكشٌ  /كشَم انضغبٍ (انجمعت) +ونُذ انىىاَشٌ +خهُفت شىشان
اعذاد :معض+حمُذة +فُصم ووغشَه +امىت

اخباس

13.14 /13.30

وششة االخباس

سَاضت

14.30 -13.45

Cafecan

مىىعاث

16.00 /14.30

كثحي الووجة :كشَم انضغبٍ +وصال انضواوٌ +عهً انماجشٌ

مجالث
مختصت

17.30 /16.00

تقافت وتشفُه

19.30 /17.30

اخباس+سَاضت

20.30 /19.30

بشامج
مختصت

21.30 /20.30

انغهشاث

00.30 /21.30

هوضيقى تال دذود :هوضيقات هي العالن

دًٌا الطوخ
وصال انضواوٌ
إبشاهُم انشاَبٍ

بعذ اوتهاء ( َ )cafécanىطهق بث انبشوامج ط 14
Media Tic
معض نعىَىٍ

الوذار

ًاجورا
ركشَاث به حمادة

صوت الطلثة

انفت انىعالتٍ

Trendy
فاطمت انشابٍ

دكايات الٌاش
امُشة انضاَذٌ

الويكاًذ+
مع مشويبهغىنت

15.30 /14.30
خوص ًجوم

عىاطف انىسغٍ

ديوا التاش
عماح انفشجاوٍ
شثاب اوى اليي

عبُش بىنُهت /جُهان انتشكٍ

سوبىستاجاث  :عاطف انضواَذٌ +شُماء +فُصم +عامٍ وىَصش+عبذ انخانق

امال انشاشذٌ

Club RJ
أنفت انىعالتٍ

Club RJ
شُماء بغُبظ

Summertime

Summer sport

امُشة انضاَذٌ

صَاد +وفاء+فىصٌ

وششة االخباس +تىب عبىس ( +مىعُقً  /RJتىفُز معض انشُخ احمذ :مقتشحاث  :ركشَاث +فاطمت+حغىاء+وصاالنضواوٌ+جهان+عامٍ)

هيلوديي

Carte sur table

Alliances

امىت انشابٍ

مشوي بانغىنت

وصال انغىىعٍ

ضفراء الٌجوم
انفت انىعالتٍ

جواهر عرتية
وصال انغىىعٍ

روهاًحيكا
سمضٌ مىصىسٌ
امال انقطاسٌ

ًذة الذًيا
حمُذة صغذودٌ

عبُش بىنُهت

عيش الووزيكا
ركشَاث به حمادة

ركرياجيوغٌاياجي
امُشة انضاَذٌ

indoor

دة في الكحة
حغىاء قطُطٍ

راديوفيليا
وصال انغىىعٍ
عبذ انغتاس وقاطٍ

Extra club
عامً وىَصش

هوص الليل
امال انشاشذٌ

