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 موجز األخبار + حالة الطقس    + حالة الطقس  اللقطـات اإلخباريــة 14:00

14:05 

 

14:13 

 الشعر االمازيغي 

 طريق السالمة  

 كبسولة الصحة

 

 منوعــــــــــــات مختارة منوعــــــــــات مختارة من نبع االسالم

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين 

 

 األحد السبت

 حكيمحصة من الذكر ال افتتاح اإلرسال بالنشيد الوطني حصة من الذكر الحكيم -افتتاح اإلرسال بالنشيد الوطني  08:00

08:05 

08:10 

08:20 

08:30 

08:45 

 

 الفتـــــــرة الصباحيــــــة

 توعية وتحسيس بالتناوب بين التعابير االمازيغية الثالث –يومية المستمع  - -الفقرات : خدماتيــة   

  الصحة  كبسولة 

  High Techكبسولة  

 القانون مع كبسولة 

 كبسولة حماية المستهلك 

 باحيــــــة الفتـــــــرة الص

 

 كبسولة مع الفالح

 موجز األخبار  موجز األخبار 09:00

09:05 
 اوالدنا مشاريعنا األسرة

 األسرة

Best of 

 اوالدنا مشاريعنا

 )إعادة(

 موجز األخبار موجز األخبار 10:00

 

10:15 

 

10:30 

 

 ) خيرات بالدي ( : كبسولة التغذية 

 منوعات 

 كتب و اصدارات   

 

 اريةمساطر اد

 كتب و اصدارات  

 

 منوعات

 ر اداريةمساط

 

 منوعات

 المجلة الرياضية راديو الجامعة العالم الرياضي الشباب المجتمع و القانون
 الرواد

 عالم الموضة

 عناوين النشرة المفصلة+ حالة الطقس عناوين النشرة المفصلة + حالة الطقس 11:00

 ثقافة و جذور  غنية الريفية نوستالجيا اال أصدقاء اإلذاعة 11:05

 نشرة األخبار المفصلة+ المجلة اإلخبارية نشرة األخبار المفصلة + المجلة اإلخبارية 12:00

12:15 

12 :30 
  طريق السالمة كبسولة معالم برامج و مجالت اخبارية

نوستالجيا االغنية 

 الريفية

 تاريخ االمازيغ    نوستالجيا االغنية الريفية

 اتمنوع

 تاريخ االمازيغ 

 منوعات 

 أثيريات الشعر خدمات  حديث الجمعة

 موجز األخبار  موجز األخبار 13:00

 الحياة و البيئة حصـة " حوارات" 13:05

 الجالية سالفة الكالم 
 صالة الجمعة الشأن المحلي قضايا تربوية قضايا للنقاش موسيقى و رياضة
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14:20 

14:30 

14:40 

15:00 

 القانونمع كبسولة 

 هنا افريقيا 

  تاريخ األمازيغ

 

  جهويات

 موجــــز األخبـــار

 جــذور 

 الرواد

     

 فن احيدوس
 مجلس الشعراء استوديوفزاز مسابقات

 موجز األخبار  موجز األخبار 16:00

 

16:05 

 

16:30 

 العالم الرياضي جيوبوليتيك منوعات منوعات

 االحد الرياضي الشأن المحلي القاموس االمازيغي
 )اعادة(  تاريخ االمازيغ الشان الرياضي

نوستالجيا اغنية 

 االطلس

نوستالجيا اغنية 

 االطلس

 عناوين النشرة المفصلة عناوين النشرة المفصلة 17:00

 االحد  الرياضي جسر المحبة استشارة قانونية ترسال الغاز و حلول فن احيدوس الشبابمع  

 المفصلة+ المجلة اإلخبارية نشرة األخبار نشرة األخبار المفصلة + المجلة اإلخبارية 18:00

 

18:15 

18:30 

 مع الجالية  الرحل مع  مجالت اخبارية  انا و انت  عالم البيئة

 جديد االغنية االمازيغية جديد االغنية االمازيغية

 موجز األخبار+ حالة الطقس موجز األخبار+ حالة الطقس 19:00

 

19:15 

 

19:30 

 القانون النجمة مع كبسولة 

 السالمة طريق
 سيكولوجيا

 
 كبسولة امومة و طفولة

 قرأت رأيت سمعت مع الجالية البريد الديني عالم الرياضة االذاعة المدرسية راديو الجامعة الرياضة في اسبوع

20:05 

 

20:30 

 متغيبون )اعادة(سيكولوجيا  حصــــة "عند الغـروب"   

 لسات نسائيةج الدين النصيحة حديث الليل صحة المستمع حظوظ

 الرواد

 عالم البيئة

 عناوين النشرة المفصلة + حالة الطقس 21:00

  حصــــــــة  " حوار " 21:05 زهور

 وضح الكالم احكي ليا نسمع ليك عالم االنترنيت أفاق المجتمع شؤون برلماني

 صلة + المجلة اإلخباريةنشرة األخبار المف نشرة األخبار المفصلة  + المجلة اإلخبارية 22:00

22:15 

22:30 

  جــــــــديد األغانـــــــــي كبسولة حماية المستهلك

 نوستالجيا االغنية السوسية احواش  جديد االغنية السوسية 

 موجز األخبار موجز األخبار 23:00

 أغاني المجموعات أغاني المجموعات 23:05

 برامج الغــد+ مواضيع أوقات الصالة  برامج الغــدضيع + مواأوقات الصالة التذكير ب 23:48

 حصة من الذكر الحكيم حصة من الذكر الحكيم 23:50

 اختتام اإلرسال بالسالم الوطني اختتام اإلرسال بالنشيد الوطني  24:00
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