
  2018خريف /شتاء   شبكة  
 أكتوبر ( 1)بداية من 

 النوعية
 اليوم           

 التوقيت    

 األحد السبت  الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين 

عواطف مزوغي +سامي نويصر + الشابي آمنة  :: صباحنا هكة  09.00 -06.00 الصبحية تونسيصباح    

فرتونة سامي  

 حميدة زغدودي

عبد الستار عمامو   

تونسيصباح   

فرتونة سامي  

 حميدة زغدودي

  عبد الستار عمامو 

تونسيصباح   

فرتونة سامي  

 حميدة زغدودي

  عبد الستار عمامو 

 10.00 – 9.00 موسيقى

 :     موسيقى بال حدود

 جيهان التركي عواطف الورغي بن حمادة ذكريات جيهان التركي

 10.30 -10.00 التشغيل 

 خوذ فرصتك

 

 د(30) نحب نحكي 

 عبد الخالق لزرق

Science mag. (30)د  

 وفاء بركة

 د(30) ناتورا

 سلمى الزين

 ديما الباس عواطف الورغي سماح الفرجاني عواطف الورغي سلمى الزين

 الفرجانيسماح 

10.30/11.30 

 وينو الحل ؟ 

 امين الغريبي

10.30/11.30 

 صغارنا

  نسرين حشانة

10.30/11.30 

 12.00 -10.30 تولك شو
محمد معمري +معز هندة العسكري +خليفة شوشان +:   تونس ليوم

 لعويني+وليد النوايري

   30.13– 30.11: على كيفك  

 الزايدي +اميرةمروى بلغولة

 ترفيه

 

12.00-13.30 

 
  عربي باطيني  +سهى الماجري +وصال السنوسي : ميدي كول

 سمع صوتك

 امال الراشدي 

  سالمفوزي بن 

14.00-15.30  

 2الرابطة 

 اليف سبور

 

 

.0014/18.00  

 كان عمري عشرين

 سهى الماجري

14.00- 15.00 

 ديننا السمح 

سلمى الزين +إبراهيم 

 الشايبي

15.30- 16.30 

          Tattou 

 

 حسناء القطيطي

 15.00-17.00 

 

 15.00-14.00 فضاء تربوي

 مستقبل أوالدنا

 رمزي المنصوري

 شابو+فيصل 

 صوت الطلبة 

 ألفة الوسالتي 

 مستقبل أوالدنا

 سلمى الزين

 صوت الطلبة 

 ألفة الوسالتي 

 خمس نجوم 

 عواطف الورغي 

16.30—18.00 

 فوروم/ ثقافة 

 
15.00-16.30 

 فيراج

 الزغبي كريم
 اراباسك  عبير بوليلة +عاطف الزنايدي: المدار  

  وصال السنوسي 
 عبد الخالق لزرق:  نغمة تونسية 17.00 -16.30 موسيقى 

 اتمنوع

 خدمات 

   رياضة

 20.00– 18.00 فيانكا:ال +فيصل شابو  شيماء بسيبسوصال الزواوي +:  نهارنا هكة      18.30 -17.00

 

 فاطمة الشابي 
 سبورساعة  19.30 -18.30

 )عواطف الورغي /عبير بوليلة( RJ Music 20.30 -19.50 ىموسيق



 21.30 -20.30   برامج مختصة

Cartes sur table 

شيماء بسيبس 

 +فتحية سعيدي

 اهل الدار

 امال الراشدي

 تفاصيل مهمة

 وليد نوايري

 نحب الدنيا

 حميدة الزغدودي

 نسرين حشانة 

 الخير يزيد

 سهلة السلطاني

20.00- 21.00 

 حب في الكتب

 يطيطحسناء ق

20.00- 21.00 

STADE 2 

19.45- 21.00 

 00.00-21.30 سهرات
 سفراء النجوم 

 الفة الوسالتي

 لرتيستو

 جيهان التركي

 عبد الخالق لزرق

 هي وهو

الزغبي  و كريم 

 دةبن حماذكريات

 عيش الموزيكا 

ذكريات بن  

 حمادة

 رومانتيكا 

 امال قطاري

 رمزي منصوري

 One more time 

 كريم الزغبي

 همس الليل 

 الراشديآمال 

 ر + د. أحمد النيف

 اعادات 00.00-06.00 
  D. J.RJ 

00.00-02.00   
D. J.RJ 

00.00-02.00   

 


