
 

 

 هـ 1443/  2022شبكة برامج رمضان 
 

 دح  األ السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين التوقيت تصنيف

 مروى بالغولة مروى بالغولة مروى بالغولة مالك الطرابلسي سامي فرتونة سامي فرتونة سامي فرتونة 06.00/09.30 صبادحنا هكة

 موسيقى 
 بال دح و  

09.30/10.30 
رسامي نويص  عربي باطيني نسرين دحشانة وصال السنوسي 

bonne route 

 سلمى الزين
  

Méta Book 
 وفاء بركة

09.30/10.30 

 صغارنا
 نسرين دحشانة

09.30/11.30 

 تشغيل :
 خوذ فرصتك

10.30/11.30  

 
 سماح الفرجاني عواطف الورغي مالك الطرابلسي دحمي ة  الزغ و ي

 

 
 آمنة الشابي

high tech  

 عربي باطيني

0.301/11.00  

 را يوفيليا
أمنة الشابي عب  الستار النقاتي  

11.30/12.30 

 )آمنة الشابي تق م دحصة الخميس(هن ة  العسكري : تونس اليوم   11.30/13.00 تونس اليوم 
 ) حميدة+ معز+ فيصل (

  يما الباس 
سماح الفرجاني 

11.30/12.30 

RJ club  
week end  
 شيماء بسيبس

11.00 /13.30 

 الب اية  نقطة
 لةيعبير بول

12.30/13.30 

+وثائقيات+ نشرة األخبار   13.00/14.00  ا+ اخبارموزيك Rj music  + top sport  رمضان اللي كان 
 هندة العسكري /عبد الستار عمامو

12.30/13.30 

 Samedi tout 

 قسم الرياضة
13.45 / 16.30 

 أستو يو المالعب
 قسم الرياضة

 13.45/16.30  

جهان التركي      71استو يو 14.00/15.30 فن  ثقافة /  

 16.30/15.30 برامج مختصة
 مستقبل اوال نا
 سلمى الزين

   3ستا  

 فوزي بن سالم  
صوت الطلبة 
 الفة الوسالتي

 بو يوم
 زيا  الخياري 

 الفبريكة 
 شيماء بسيبس

13.45/15.30 

  ينا السمح

 سهى الماجري
15.30/16.30  

 العشوية
 رمضن معانا 

16.30/18.30 

 
 

 فاطمة الشابي  +دحما ة   ذكريات
 

 
 

 كريم الزغبي +  وصال الزواوي
 

 خمسة  نجوم 
  عواطف الورغي

16.30 /18.30 

 رمضان شباب
 وصال السنوسي

16.30 /18.30 

EXTRA MAG 
  أميرة الزاي ي

16.30 /18.30 

 أذان المغرب + االبتهاالت +رمضان زمان +  راما إذاعية +القرآن الكريم  18.35/19.30 اإلفطار 

 ما قبل السهرة 
 موزيكا اليف 

19.30/21.00  

 ميلو ين

 وصال السنوسي

 موازير

 عواطف الورغي

COVERS 

 سامي نويصر

 بالتونسي

 سهى الماجري
 مي ياتيك 

 معز لعويني دحمي ة الزغ و ي
Follow up 
 نسرين دحشانة

 2 ستا 

 قسم الرياضة
 

 سفراء النجوم 21.00/00.00 سهراتال
 ألفة الوسالتي

 فياال
 سامي نويصر

 تيكانروما
 رمزي منصوري
 امال القطاري

 

 نجوم الليل
 عبير بوليلة

 

 

 نوستالجيا
 أميرة الزاي ي

 

 عيش الموزيكا
 مع ذكريات 

 تونس  اركم
 امال الراش ي
 فاطمة الشابي 



 


