
 

    ه1440/ م 2019شبكة رمضان  
     

           اليوم جصٌيف
 الحوقيث 

 االدذ الطبث الجوعة الخويص االربعاء الثالثاء االثٌيي

  (9.30./ 06.00 ):صباح جوًطي  َسرٍَ  حشاَت  +   شًُاء بسُبس   :  صبادٌا هكة  09.00/ 06.00 انصبحُت 

 عبذ انستار عًايى + حًُذة زغذودٌ+ سايٍ فرتىَت 

 (د30  )Sic Mag  فاطًت انشابٍ عىاطف انىرغٍ ركرَاث بٍ حًادة جهاٌ انتركٍ 10.00/ 09.00 يىسُمً بال حذود

 وفاء بركت

 (د30)ًاجورا 

 سهًً انسٍَ

H tech(30د) 

 عربٍ باطٍُُ

 انتشغُم 

 خور فرصحك  

 خور فرصحك  10.30/ 10.00

 سهًً انسٍَ

 خور فرصحك 

 عىاطف انىرغٍ 

 خور فرصحك 

 سًاح انفرجاٍَ

 خور فرصحك 

 عىاطف انىرغٍ

 10/11 ديوا الباش

 سًاح انفرجاٍَ

 10/11؟ويٌو الذل 

 ايٍُ+وفاء بركت 

 10/11 صغارًا

 َسرٍَ حشاَت

  ونُذ انُىاَرٌ+خهُفت شىشاٌ + يحًذ يعًرٌ+هُذة انعسكرٌ : جوًص اليوم  12.00/ 10.30 تىنك شى

 (web)فُصم شابى +يعس نعىٍَُ +

   12.30/ 11:  دكايات الٌاش

 ايُرة انساَذٌ

 : Midi cool 13.30/ 12.00 ترفُه

 سايٍ َىَصر +يروي بانغىنت   + عربٍ باطٍُُ+سهً انًاجرٌ

 ديٌٌا الطوخ

سهًً انسٍَ 

 ابراهُى انشاَبٍ+

12.30 /13.30 

 الخرجة ويي ؟

 عىاطف انىرغٍ

 

12.30 /13.30 

Média TIC  

ٌ أيُت انشاب
 يعس نعىٍَُ+

 12.30 /13.30 

يُىعت / يجهت ثمافُت

 ويسابماث

   عبذ انخانك نسرق +عاطف انسَاَذٌ +عبُر بىنُهت : ًجوم القايلة  16.00/ 14.00

 17.00/ 14.00  :كابحي الووجة  

ونُذ انُىاَرٌ +وصال انسواوٌ +كرَى انسغبٍ

 
 برايج يختصت 

 

 ضاعة ضبور 17.00/ 16.00

Sport 3+ 
  ضاعة ضبور

podium 
  ضاعة ضبور
Extra time 

 صوت الطلبة

 انفت انىسالتٍ 

 عشىَت ريضاٌ 

 رهضاى الحواًطة 

 ركرَاث بٍ حًادة 20.30/ 17.00

 يًُ حًاو +

انفت  انىسالتٍ 

 وفاء فذو+ 

 ايال انراشذٌ 

 طًت انشابٍ أف +

وصال انسُىسٍ 

 هادٌ جبُُاٍَ+

 ايُت انشابٍ

 حسُاء لطُطٍ+ 

    جهاٌ انتركٍ 

 

 فُصم شابى+ 

عىاطف انىرغٍ  

 سهًً انسٍَ+ 

 برايج يسجهت 

 يختصت

20.30 /21.30 Cartes sur table 

 ايُت انشابٍ:

 جوًص داركن 

ايال راشذٌ 

 رهضاى زهاى

   وصال انسُىسٍ

 عبذ انستار عًايى+

 ًذب الذًيا

 حًُذة زغذودٌ

  صوفيات 

 عبذ انخانك نسرق

 دب في الكحب

 حسُاء لطُطٍ

  الخير يسيذ

 سههت  انسهطاٍَ 

 ضفراء الٌجوم  00.30/ 21.30 سهراث

 انفت انىسالتٍ

 جواهر عربية 

وصال انسُىسٍ 

ججليات  

سايٍ فرتىَت 

 لرجيطحو  
 جهاٌ انتركٍ  

 

 روهاًحيكا 

ريسٌ يُصىرٌ  

عيش الووزيكا   

   ركرَاث بٍ حًادة

        Live sport    

 هوص الليل 

 ايال انراشذٌ

اعاداث  +يسهسالث برايج ريضاَُت خاصت  06.00/ 00.30 



 


