
2019-1440شبكة رمضان   

ةةةالجمعالجمعالجمع   السبتالسبتالسبت   االحداالحداالحد    االثنيناالثنيناالثنين   الثالثاءالثالثاءالثالثاء   األربعاءاألربعاءاألربعاء   الخميسالخميسالخميس   

00.1500.1500.15---   03.0003.0003.00    

"على مائدة 

 السحور"

 جيهان علوان

00.1500.1500.15---   03.0003.0003.00    

 "إشراقات"

بثينة أحمد 

 قويعة

00.1500.1500.15---   03.0003.0003.00    

"البارح في 

 األيام"

 صابرة / فؤاد

00.1500.1500.15---   03.0003.0003.00    

"على مائدة 

 السحور"

 هالة حمدي

00.1500.1500.15---   03.0003.0003.00    

 "إشراقات"

مد بثينة أح

 قويعة

00.1500.1500.15---   03.0003.0003.00    

"على مائدة 

 السحور"

 أنيس الحرزي

00.1500.1500.15---   03.0003.0003.00    

"على مائدة 

 السحور"

 حاتم الغرياني

06.0006.0006.00---   07.0007.0007.00    

   الصبح تنفسالصبح تنفسالصبح تنفس

   محمود البصلي

06.0006.0006.00---   09.0009.0009.00    

 "يوم سعيد"

يليليا الحسين    

06.0006.0006.00---   09.0009.0009.00    

 "يوم سعيد"

   نبيل بن زكري

06.0006.0006.00---   09.0009.0009.00    

 "يوم سعيد"

   نبيلة عبيد

06.0006.0006.00---   .00.00.00090909    

 "يوم سعيد"

   نبيل بن زكري

06.0006.0006.00---   09.0009.0009.00    

 "يوم سعيد"

   نبيلة عبيد
07.0007.0007.00---   10.0010.0010.00    

 "يوم سعيد"

   ريم بن شعلية

07.0007.0007.00---   10.0010.0010.00    

 "يوم سعيد"

   زاهر بن حميدة

فريق عمل يوم سعيد : أحالم مساحلي / صابرة الهميسي / زاهر بن حميدة / أمل 

فاطمة عبارالجندوبي/ قسم الرياضة /   

.00.00.00101010---12.0012.0012.00    

 "توموبيل"

اسماعيل 

 الينبعي

10.0010.0010.00---   12.0012.0012.00    

"العيادة 

 الطبيعية"

 ريم بن شعلية

09.0009.0009.00---   11.0011.0011.00    

 " رمضان تونسي "

فريق العمل : ريم المؤدب / منى الماجري / نورة بوعالق / سعيدة الزغبي/ ليليا 

 الحسيني / أيمن الحرباوي/ بسمة الدربالي  حنان الفتوحي / جعفر الربعاوي



فونوتاك    :   سيف الدين الكافيفونوتاك    :   سيف الدين الكافيفونوتاك    :   سيف الدين الكافي                              12.0012.0012.00   –––   11.0011.0011.00    

12.0012.0012.00---   13.0013.0013.00    

 "تبقى حكاية"

 كريمة الوسالتي

12.0012.0012.00---13.0013.0013.00    

 "لبالد اليوم"

 حنان الفتوحي

 علياء القادري

12.0012.0012.00---   13.0013.0013.00    

 "لبالد اليوم"

 فريق العمل : مالك اليزيد / أمينة الزياني / جيهان علوان / عواطف

داللة الشابي / كوثر بن  

 علياء القادري

ــــــارنـــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة األخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            13.0013.0013.00  

13.1013.1013.10---13.5013.5013.50    

"7"أستوديو   

 إنتصار المانع

   محمد علي بلحارث

13.1013.1013.10---13.5013.5013.50    

 القرآن الكريم

   صالة الجمعة

13.1013.1013.10---13.5013.5013.50    

"7"أستوديو   

 إنتصار المانع

   محمد علي بلحارث

14.0014.0014.00---   16.5016.5016.50    

 " شيشخان "

 نبيل بن زكري

14.0014.0014.00---   16.5016.5016.50    

 " شاهية طيبة "

 هالة حمدي

14.0014.0014.00---   16.5016.5016.50    

" شاهية 

 طيبة "

أماني 

 بواألعراس

بهاء الدين 

14.0014.0014.00---   16.5016.5016.50    

 " شاهية طيبة

" 

 هالة حمدي

14.0014.0014.00---   16.5016.5016.50    

 شاهية طيبة" 

" 

أماني 

 بواألعراس

بهاء الدين 

14.0014.0014.00---   16.5016.5016.50    

 " شاهية طيبة "

 وداد محمد



 حميدة حميدة

ــــــارنـــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة األخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         17.0017.0017.00    

17.0017.0017.00---   19.3019.3019.30    

ــــــــلء ــــــــلء ــــــــلء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمضــــــــــــرمضــــــــــــرمضــــــــــــ

 الغربي    قلوبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقلوبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقلوبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
وليد التليلي / معز  

20.0020.0020.00---   22.0022.0022.00    

 
ّ
ة "صح

 شريبتكم"

بهاء الدين 

 حميدة

20.0020.0020.00---   22.0022.0022.00    

ة 
ّ
"صح

 شريبتكم"

 سعيدة الزغبي

20.0020.0020.00---   22.0022.0022.00    

ة 
ّ
"صح

 شريبتكم"

 حاتم الغرياني

20.0020.0020.00---   22.0022.0022.00    

ة 
ّ
"صح

 شريبتكم"

 وداد محمد

20.0020.0020.00---   22.0022.0022.00    

ة 
ّ
"صح

 شريبتكم"

 أنيس الحرزي

20.0020.0020.00---   22.0022.0022.00    

ة 
ّ
"صح

 شريبتكم"

 زاهر بن حميدة

20.0020.0020.00---   22.0022.0022.00    

ة شريبتك
ّ
"م"صح  

 ريم بن شعلية

22.0022.0022.00---   24.0024.0024.00    

 "ليالي رمضان"

 هالة حمدي

22.0022.0022.00---   24.0024.0024.00    

 "ليالي رمضان"

أماني 

 بواألعراس

22.0022.0022.00---   24.0024.0024.00    

 "ليالي رمضان"

 أنيس الحرزي

22.0022.0022.00---   24.0024.0024.00    

"ليالي 

 رمضان"

 يسر الحزقي

22.0022.0022.00---   24.0024.0024.00    

 "ليالي رمضان"

 حاتم الغرياني

22.0022.0022.00---   24.0024.0024.00    

 "ليالي رمضان"

 وداد محمد

00022.022.022.0---   24.0024.0024.00    

 "ليالي رمضان"

 حبيب جغام

   


