
 

 االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت االحد

11.00 – .1131  

"الناس حكاية"  
 سيف الدين الكافي

11.00–.1131  

"جسور المحبة"  
نيس الحرزيأ  

11.00 – .1131  

 "الليل وحكاياته"
 جيهان علوان

11.00– .1131  

"جفون ساهرة"  
 حاتم الغرياني

11.00 – .1131  

"في سكون الليل"  
 عزالدين بن محمود

11.00 – .1131  

 "الليل حين يبوح"
 وداد محمد

11.00 – .1131  

"مكوك األثير"  
 مكي كربول

11.16- 11.19  
 "إن شاء هللا زينة"

 ريم بن شعلية

11.16- 11.19  
 "إن شاء هللا زينة"

 نبيلة عبيد

11.16- 11.19  
 "يوم سعيد"

 حسام الدين الهمامي
 زاهر بن حميدة
 خالد بوميزة

11.16- 11.19  
 "يوم سعيد"

 حاتم بن عمارة
 كوثر بن داللة

11.16- 11.19  
 "يوم سعيد"

 حسام الدين الهمامي
 زاهر بن حميدة
 خالد بوميزة

11.16- 11.19  
 "يوم سعيد"

 حاتم بن عمارة
 كوثر بن داللة

11.16- 11.19  
 "يوم سعيد"

 حاتم بن عمارة
 كوثر بن داللة

11.19-11.00  
 "توموبيل"

 اسماعيل الينبعي

11.19- 11.00  
 "صحتك بالدنيا"
 ريم بن شعلية

11.19- 11.00  
 "موجة أخرى"
 كريمة الوسالتي

11.19- 11.01  
 "الصباح رباح"
 معز الغربي

11.19- 11.01  
 "الصباح رباح"

 هالة حمدي

11.19- 11.01  
 "الصباح رباح"

 معز الغربي

11.19- 11.01  
 "الصباح رباح"

 هالة حمدي

01.11- 11.00  
أنيس مرعي / جيهان علوان / عفاف التومي    "كوم -"اقتصاد  

11.00- 11.03  
 "شباب كوم"

  حسام الدين الهمامي
بن حميدة هراز  

حرزلي مروان  

11.00-.1130  
اند" "ويك  

 بّية الزردي

11.00- 11.02  
 "حضرة وديوان"
 محمود البصلي

11.00- 11.03  
العبيدي" محمد صالح "لبالد اليوم  

11.00- 11.03  
مالك اليزيد"لبالد اليوم"     

"ال خاب من استشار"
 سعيدة الزغبي

/ سرحان الشيخاوي/ سامي العرفاوي / صابرة الهميسيمحمد بوعودفريق العمل : 



ـــارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة األخبــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــشـــــــ03.11  

01.03-10.30  
 "احكيلي عن بلدي"

رياض سكمة

01.03-10.30  
 " كاريكاتيرز"
هاجر حمودة

03.01-10.30  
 القرآن الكريم
صالة الجمعة

/ علياء القادري منى الماجري  " ما فاتــــــــــك شــــــــــــــي "01.03-03.01

11.04-11.08  

 "رياضة وأهداف"
قسم الرياضة

11.04-11.00  
" 2"قافلة تسير...   

البشير اللقاني

11.04-11.00  
 "رحمة للعالمين"

مرعشي وليد ومليح

11.40-.1100  
 "مقهى الصحافة"
بثينة أحمد قويعة

11.04-.1100  
 "بر األمان"

محمد حداد / بوصلة

11.04-11.00  
 " مع الناس "

الربعاويبسمة / جعفر  

11.04-11.00  
 " مع الناس "
أنيس الحرزي

11.00-11.07  
 "شبيك لبيك"
حاتم الغرياني

11.00- 11.07  
 "للنقاش"

 حنان الفتوحي

11.00- 11.07  
 "للنقاش"

 أنيس الحرزي

11.00- 11.07  
 "للنقاش"

 شهير / نجوى/سهام

11.00- 11.07  
 "للنقاش"
/ ساميشهاب /سعاد   

11.00- 11.07  
 "للنقاش"

 نورة بوعالق

 فريـــق  العمــــل  :  أحالم المساحلي / نائلة الساحلي / أمل الجندوبي

فؤاد / حسام" محمود / ...مرة هكة ومرة هكة " 1108.-11.07



ـــارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة األخبــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــشـــــــ  

01.08- 11.21  
 "وقيت حلو"
 هالة حمدي

01.08- 11.21  
 " ساعة بساعة "

 سيف + عماد الزرقة

01.08- 11.21  
 " ساعة بساعة "
 كلثوم السعيدي

01.08- 11.21  
 " ساعة بساعة "
 نبيل بن زكري

01.08- 11.21  
 ""ساعة بساعة"

 وليد التليلي

01.08- 11.21  
 "ساعة بساعة"
 معز الغربي

11.21- 11.20  
 " ليلة من ألف ليلة"

 محمود البصلي

11.21- 11.20  
 "مدن النجوم"
 وليد / ميداني

11.21- 31.20  
 "لّمة وحكايات"
 انتصار المانع
 عواطف الشابي

11.21- 11.22  
 "تاج األقمار"
 وداد محمد

11.21- 11.22  
 " لقاءات في البال "

11.22 -11.21 أماني بولعراس  
"أوالد بالدي "  

 أنيس الحرزي

11.21- 11.22  
 "حلو الكالم"
 سعيدة الزغبي

11.20-11.11  

 "أضواء وأجواء"
 بية الزردي

20.11- 11,11  
 "تونس البّية"

 كريمة الوسالتي
 نبيل زميط

محسن الماطري

31.20- 11.22  
 "ارفعوا الحواجز"
 الكيالني بن حمودة

11.22-11.23  
 عود قماري"

سيف الدين الكافي

11.22-11.11  
 "آمس في األيام"
فؤاد بن شعبان

 "أيام ال تنسى"
الحبيب جغام

11.23-11.11  
موعد أم كلثوم

22.11-11.11  
 "بيناتنا"

حاتم الغرياني

11.22- 11.11  
 "ليلة من الليالي"
 أماني بولعراس

 


