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زةإذاعة وتلف –المديرية المركزية المكلفة ببرامج القنوات األمازيغية   

 

 اإلذاعـــــــــــــــــــــــــــــــة األمــــــــــــــــــــــازيغية 

 
 مصلحة البرمجة وتنسيق البرامج وتدبير البث

 
 

 2018لموسم صيف  الدورة البرمجية
   

 
 

 2018يوليوز  16الشبكة يوم  بهذهيبدأ العمل 
 2018شتنبر  21 إلى غاية 
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 األحد السبت  الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين 
 افتتاح اإلرسال بالنشيد الوطني افتتاح اإلرسال بالنشيد الوطني 08:00

08:05 

08:10 

 

08:20 

08:30 

08:45 

 

 حصة من الذكر الحكيم

 7/7د  52  الفتـــــــرة الصباحيــــــة"انموقار ن تيفاوت"
 7/7  ازرفان كبسولة 

        7/7اك ابحرين  كبسولة  

 7/7منيد اومساغ  كبسولة  

 التعابير االمازيغية الثالثب بين بالتناو: توعية وتحسيس  –يومية المستمع  -  -الفقرات :     خدماتيــة          

 حصة من الذكر الحكيم

 7/7د  52  الفتـرة الصباحية"انموقار ن تيفاوت"

 2/7دو فالح  كبسولة 

 موجز األخبار موجز األخبار 09:00
09:05 

  

 

 

  اكد رواشون

   وردة قوليج –احالم الدرقاوي 

  خييرينغ أر اتنسوظ

 احالم الدرقاوي 

 د سعيدة توفيق

 

  اكد رواشون

Best of 

 

  خييرينغ أر اتنسوظ

 إعادة

10:00 

10:15 

 

 

10:30 

     

 

 

 موجز األخبار

  راشمرا لبحر  ثما كبسولة                                              

 فاطمة اليوسفي                                                 

 

 لبحراشمرار  ثماكبسولة 

    

 

   فاطمة اليوسفي

 ) د (26 امدال الموضة مراسالت ومتابعات لمختف األنشطة والتظاهرات 

   وردة قوليج    

 منوعـــــات غنائيـــــــــــــــة

 عناوين النشرة المفصلة+ حالة الطقس المفصلة + حالة الطقسعناوين النشرة  11:00
11:05 

 
  ايمدوكار ن االذاعة

 محمد بومكوسي–وداد ادرداك  –دانييال ازعوم –امحمد الفردي 

 تازيري ذي ثران 

 وداد ادرداك 

 

  توسنا س إيزوران

علي ازحاف    

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

 

12:15  

 

12 :30 

 5/7د(  13برامج و مجالت اخبارية ) 
 

 غنائية منوعات 

 أبريذإصواضن 

 2/7 –د 7 أ.الدرقاوي

 انبذو د الرياضة 

 ميمون الرزاقي

  ايمرقان اونبدو

 علي ازحاف

  ايذوذ ذي زرفان

 محمد بومكوسي

  د( 26)ايزري خاياله 

 زيانيالمصطفى بو

  انمودا حديث الجمعة

 يمينة شوعة 

  ايزري خاياله

 المصطفى بوزياني 
 موجز األخبار موجز األخبار 13:00
نقل وقائع صالة  د 52  حصـة  أمــــسوار  " حوارات":  13:05

 الجمعة

   

  انبذو ذ تمرتينو

 المصطفى بوزياني

 ميمون الرزاقي+

 انمودا 

 يمينة شوعة 
 يغ أزواد نغ أدزو

 امحمد الفردي

 أمساوار  ن تمواط ئينو

 المقدم سمير

 انمودا 

 يمينة شوعة

نوستالجيا االغنية 

 د(52الريفية )
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  + حالة الطقس  األخبارموجز  14:00

  
 موجز األخبار  + حالة الطقس

14:00 

 

14:25 

14:35 

14:45 

 

 4/7 ازرفانكبسولة 

 5/7 صحتنو راسمالينوكبسولة 

 2/7 داهاد افريقيا/  7/ 2 أبريذإصواضن 

 أبريذ إيغودان 

 د 26 علي بازين

 

 
 مختارة ـــــاتمنوعـــــ

 

 مختارة منوعــــــــــــات
 

 

 

 

15:00 

 

 

 

 5/7د  52ايمـــــوال   "ظــــــــــــالل"      حصــــــــة

 

 أسمغر أونازرو

ربيحة احرضان +     

نجمي نورالدين  +مليكة 

     مهني

 تمسابقا

 محمد الطالب

 مسابقات

  محمد الطالب

 استوديوفزاز 

 نجمين. 
  

 

 استوديو فزاز

   نجمين. 
  

 اكراو اينشادن

 سعيد حسني

 محمد الطالب 

 

 د52 إزوران   

 خ.بوصبري

 موجز األخبار موجز األخبار 16:00
 

16:05 

 

 

 

 

16:30 

 أزوان ن تمـــــــــــازيغــــــــــت ) من فنــــــــــون األطلــــــــــــــس (

 ( 5/7إعداد و تقديم: طاقم البرمجة ) 

 

 

 جسر المحبة

 مصطفى بوكريم

 

 

 

 تيرسال 

 مليكة مهني

  

 امادال ن الرياضة

سرحان  -مولود رابح

 -موحى افرني-مصطفى

-رشيد بنعمر-العربي اكداي

 يدعبدالواحد رش

 جلسة رياضية

 العربي اكداي

 امزوي اومازيغ 

 سعيد باجي

 العالم الرياضي

-سرحان مصطفى

العربي  -موحى افرني

 اكداي

امدال نتوناطت 

 زهرو وحساين

 عناوين النشرة المفصلة عناوين النشرة المفصلة 17:00
17:05 

 

 

 

 

 د52حصــة    تيرســـــــــــــــــال   "أســس " 
 

 ن األطلسإزنزار

 

  ربيحة احرضان

 إنمودانغ 

 ايعريمن  ربيحة احرضان

 مولود رابح

 احيدوس ايمازيغن

 سعيد حسني 

 محمد الطالب 

 تيغونيوين 

 سعيد حسني

 اكراو ايماالس

  مليكة مهني

 اسين امورنش

 سعيد مماد

 د محمد احذاف
 لمفصلة+ المجلة اإلخباريةنشرة األخبار ا نشرة األخبار المفصلة + المجلة اإلخبارية 18:00

 

18:15 

 

 

 

 

18:30 

 سعيد باجيد(  13أجو نتساراو  )

 
 

  5/7د(  13برامج و مجالت اخبارية  ) 
 

 

 

 

 سعيد باجيد(  13أجو نتساراو  )

 

  

 ازالن ايتوختار

 نجمي نورالدين 

 

 ازالن ايتوختار
  نجمي نورالدين 
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 ألخبار+ حالة الطقساموجز   موجز األخبار+ حالة الطقس 19:00

 

19:15 

 

 

19:30 

 5/7د(  13)   برامج و مجالت اخبارية

 

 7/7منيد اومساغ كبسولة 

 خديجة المزلوكي 

 أمينة أبل/  2/7أغاراس إسلكان 

 د26 إسقستن ن الدين

 م. البشير أعمون

 

 غنائية  اختيارات

 

 

 

 غنائية  اختيارات

 

 

  كراغ دينمودا 

 د26

 الطالب عليع.

   ريغ سفلدغغريغ ز
 د 26

 مع ذ . م . مستاوي
20:05 

 

 

 

20:30 

   د52حصــــة   دار تـيــــــــووتش   "عند الغـروب"     

  78أسمغر أونازرو

 

 متغيبون
 مبارك اقديم

 

 

 تدوسي نومسفليد
 امينة ابل

 تيسغارين
 زهرة ارجدال

 تيسغارين

 زهرة ارجدال 

 الدين النصيحة
 فاطمة اكبوض 

 لد لحسن سكنف

 تمغروين

 النجمة بوبل

  78أسمغر أونازرو

ع.الطالب علي + 

 ن.بوبل

           

 

 

 

 

 تزدوكي غ تودرت

 خديجة المزلوكي

 ايجديكن عناوين النشرة المفصلة + حالة الطقس                   21:00

مصطفى ايت 

 عبدالرحمان

  د 52وال  " حوار " حصــــــــة  اسنفكا وا                              21:05

تيغاوسوين البرلمان 

 محمد النمط

  د هشام مادعشا

 ايديرن نيمال

 رشيد بوقسيم
 عالم االنترنيت

 فاطمة اكبوض

 ماريد ديدنغ

 فاطمة اكبوض 

 سمازغ اوال

 عبدهللا الطالب علي

 جلة اإلخباريةالمنشرة األخبار المفصلة +  المجلة اإلخبارية+   المفصلة األخبار نشرة 22:00

22:15 

 

22:30 

 

  جــــــــديد األغانـــــــــي  جــــــــديد األغانـــــــــي

 توننت غ اماالس
 عبدالواحد رشيد

 قصة نجاح
 امينة ابل 

 

 اماضال ن تونونت
 عبدالواحد رشيد

 أغاني المجموعات

 امبارك اقديم

 أغاني المجموعات

 امبارك اقديم

 Cinéكبسولة  

net 

 بوقسيم رشيد

 أغاني المجموعات

 امبارك اقديم

 موجز األخبار موجز األخبار 23:00

 ايموريك أقبور 23:05

 مبارك اقديم -عبدهللا الطالب علي 

 أغاني المجموعات

 مبارك اقديما
 برامج الغــد+ مواضيع أوقات الصالة  برامج الغــد+ مواضيع أوقات الصالة التذكير ب 23:48
 حصة من الذكر الحكيم الذكر الحكيمحصة من  23:50
 اختتام اإلرسال بالسالم الوطني اختتام اإلرسال بالنشيد الوطني 24:00


