شبكة البرامج األولى
من  15إلى  21ماي 2017

الثالثاء  16ماي

الإثنـيــن  15ماي
 06.50افتتاح للإر�سال +القر�آن الكرمي +دعاء
06.50
 07.00الن�رشة اجلوية
07.00
 07.05مغامرات مارتي وجيجي (حلقتان) +فريق ال�صحة (حلقتان) 07.05

08.00
08.50
09.50
10.20
11.15
12.00
12.30
12.55
13.00
13.15
13.45
14.00
14.45
16.45
18.30
19.00
19.15
19.25
19.55
20.25
20.55
21.00
21.45
21.50
22.45
23.00
01.00
02.00
02.45
03.45
04.35
05.20
05.50

ر�سوم متحركة
مرحبا بكم ( )Casablanca Metropole lumineuse
 اعادة -�أمودو ( :ا�سلتدا بلد اجلليد والنار) (ال�سفر التالت) (وثائقي
وطني)
ر�ؤية (ال�سيتغال �سريعلى خطى فا�س) (وثائقي وطني)
( Deutsche welleحلقتان) (وثائقي دويل)
ينابيع الع�شق (م�سل�سل عربي)
 اعادة -الدنيا هانيا (�سيتكوم)
 اعادة -را�س ملحاين (�سيتكوم)
 اعادة -يوميات اللة لعرو�سة
�أخبار الظهرية  +الن�رشة اجلوية
العام طويل (م�سل�سل مغربي)
م�سرت �سن�سور
الأخبار باالمازيغية  +الأخبار بالإ�سبانية
 اعادة -برنامج اللة لعرو�سة **الربامي **6
** ت�سجيل **
مهرجان موازين الدويل للرباط
NILE RODGERS
جملة البحر(ال�شماعلية)
االخبار بالفرن�سية
املجلة الثقافية
(�سيتكوم)
الدنيا هانيا
(�سيتكوم)
را�س ملحاين
�سوبري ماركيت (حلقتان) (�سيتكوم)
كاب�سولة :كون كال�ص
الأخبار الرئي�سية  +الن�رشة اجلوية
يوميات اللة العرو�سة
احلرة (م�سل�سل مغربي) (جديد)
الأخبــار الأخرية
** ت�سجيل **
مهرجان موازين الدويل للرباط
مهدي النا�سويل+م�صطفى باقبو+حميد الق�رصي
 اعادة -العامل الريا�ضي
 �إعادة -الأخبار الرئي�سية
�أمودو  ( :ا�سلتدا بلد اجلليد والنار)(ال�سفر التالت) (وثائقي
 اعادة -وطني)
( Deutsche welleحلقة) (وثائقي دويل) � -إعادة -
ينابيع الع�شق (م�سل�سل عربي) � -إعادة -
العام طويل (م�سل�سل مغربي) � -إعادة -
 اعادة -ال�سماح (حلقتان)

08.20
09.20
09.50
10.45
11.30
12.00
12.30
12.55
13.00
13.15
13.45
14.00
14.30
18.00
19.00
19.15
19.25
19.55
20.25
20.55
21.00
21.45
21.50
23.20
23.35
01.35
02.15
03.00
03.50
04.40
05.10
05.40
06.20

افتتاح للإر�سال +القر�آن الكرمي +دعاء
الن�رشة اجلوية
مغامرات مارتي وجيجي (حلقتان) +فريق ال�صحة
(حلقتان) ر�سوم متحركة
امودو (ا�سلتدا بلد اجلليد والنار) (ال�سفرالرابع)
(وثائقي وطني)
(وثائقي وطني)
فني غادي بيا (عمر لطفي)
( Deutsche welleحلقتان) (وثائقي دويل)
ينابيع الع�شق (م�سل�سل عربي)
 اعادة -الدنيا هانية (�سيتكوم)
را�س ملحاين (�سيتكوم)  -اعادة -
�سوبري ماركيت (حلقتان) (�سيتكوم)  -اعادة -
يوميات اللة العرو�سة  -اعادة -
�أخبار الظهرية  +الن�رشة اجلوية
العام طويل (م�سل�سل مغربي)
(�سيتكوم)
م�سرت �سن�سور
الأخبار باالمازيغية  +الأخبار بالإ�سبانية
 مبا�رش-الربملان
مهرجان موازين الدويل للرباط ** ت�سجيل **
BONGA
االخبار بالفرن�سية
املجلة اجلهوية
(�سيتكوم)
الدنيا هانية
(�سيتكوم)
را�س ملحاين
(�سيتكوم)
�سوبري ماركيت (حلقتان)
كاب�سولة كون كال�س
الأخبار الرئي�سية  +الن�رشة اجلوية
يوميات اللة العرو�سة
�ضيف االوىل (برنامج حواري )
الأخبــار الأخرية
** ت�سجيل **
مهرجان موازين الدويل للرباط
حميد ال�رسغيني+فايف �ستار+الداودية
 45دقيقة (اخلرييات جتارة الب�ؤ�س) � -إعادة -
الأخبار الرئي�سية � -إعادة -
امودو (ا�سلتدا بلد اجلليد والنار) (ال�سفرالرابع)  -اعادة -
( Deutsche welleوثائقي دويل) � -إعادة -
فني غادي بيا (عمر لطفي) (وثائقي وطني) � -إعادة -
 �إعادة -(م�سل�سل عربي)
ينابيع الع�شق
 �إعادة -العام طويل (م�سل�سل مغربي)
 �إعادة -ا�شباح املدينة( حلقتان)

الأربعاء  17ماي
 06.50افتتاح للإر�سال +القر�آن الكرمي +دعاء
 07.00الن�رشة اجلوية
 07.05مغامرات مارتي وجيجي (حلقتان) +فريق ال�صحة (حلقتان)
ر�سوم متحركة
 08.20امودو (ويت تيمدوين..ال�رشيان الناب�ض) (وثائقي وطني)
 09.20اماكن يف الذاكرة (ال�صويرة.ترات تاريخي) (وثائقي وطني)
( Deutsche welle 09.50حلقتان) (وثائقي دويل)
 10.45ينابيع الع�شق (م�سل�سل عربي)
 اعادة -(�سيتكوم)
 11.30الدنيا هانية
 اعادة -(�سيتكوم)
 12.00را�س ملحاين
 اعادة -(�سيتكوم)
� 12.30سوبري ماركيت
 اعادة - 12.55يوميات اللة العرو�سة
� 13.00أخبار الظهرية  +الن�رشة اجلوية
(�سيتكوم)
 13.15العام طويل
(�سيتكوم)
 13.45م�سرت �سن�سور
 14.00الأخبار باالمازيغية  +الأخبار بالإ�سبانية
 14.30ا�شباح املدينة (حلقتان)
 16.00عالمات وظالل (العامل رقم )2898
 اعادة - 17.00متالقات
 17.30مهرجان موازين الدويل للرباط ** ت�سجيل **
BOOBA
 19.00االخبار بالفرن�سية
 19.15املجلة االقت�صادية
(�سيتكوم)
 19.25الدنيا هانية
(�سيتكوم)
 19.55را�س ملحاين
� 20.25سوبري ماركيت (حلقتان) (�سيتكوم)
 20.50كاب�سولة :كون كال�س
 20.55كاب�سولة :نحن و التامني
 21.00الأخبار الرئي�سية  +الن�رشة اجلوية
 21.45يوميات اللة العرو�سة
 21.50حياتي (م�سل�سل مغربي) (جديد)
 22.35االخبار االخرية
 23.00مهرجان موازين الدويل للرباط ** ت�سجيل **
 01.00جنوى كرم
اماكن يف الذاكرة (ال�صويرة.ترات تاريخي) (وثائقي وطني)
 01.25الأخبار الرئي�سية  +الن�رشة اجلوية
 02.10مرحبا بكم (  )Casablanca Metropole lumineuseاعادة
 03.10امودو(ويت تيمدوين..ال�رشيان الناب�ض) (وثائقي وطني ) �إعادة
(Deutsche welle 04.10حلقتان) (وثائقي دويل) � -إعادة -
 05.10ينابيع الع�شق (م�سل�سل عربي) � -إعادة -
 �إعادة - 06.00العام طويل (�سيتكوم)
 06.30ا�شباح املدينة (حلقتان � -إعادة -

اخلمي�س  18ماي

ال�سبت  20ماي

اجلمعة  19ماي

 06.50افتتاح للإر�سال +القر�آن الكرمي +دعاء
06.50
 07.00الن�رشة اجلوية
07.00
(حلقتان)
ال�صحة
+فريق
(حلقتان)
وجيجي
مارتي
 07.05مغامرات
07.10
ر�سوم متحركة
)
Du
sud
au
nord
un
maroc
d’aujod’hui
 08.20مرحبا بكم (
08.25
 09.20فني غادي بيا (رفيق بوبكر) (وثائقي وطني)
09.20
دويل)
( Deutsche welle 09.50حلقتان) (وثائقي
10.15
 10.45ينابيع الع�شق (م�سل�سل عربي)
11.00
اعادة
(�سيتكوم)
 11.30الدنيا هانية
11.30
 اعادة -(�سيتكوم)
 12.00را�س ملحاين
12.00
اعادة
(�سيتكوم)
(حلقتان)
ماركيت
� 12.30سوبري
12.30
 12.55يوميات اللة العرو�سة  -اعادة -
12.55
� 13.00أخبار الظهرية  +الن�رشة اجلوية
13.00
(�سيتكوم)
 13.15العام طويل
-----)
(�سيتكوم
�سن�سور
 13.45م�سرت
14.00
 14.00الأخبار باالمازيغية  +الأخبار بالإ�سبانية
14.45
 14.30ا�شباح املدينة (حلقتان)
15.15
(وثائقي وطني)
 16.00امودو (حا�رضة ال�صويرة)
16.00
ال�شجاع(حلقتان)
كازوتو
 17.00ا�سطورة البحر(حلقتان)
16.30
 18.00وثائقي وطني االرز ذاكرة الزمن
 19.00االخبار بالفرن�سية
18.00
 19.15املجلة الريا�ضية
18.30
(�سيتكوم)
 19.25الدنيا هانية
19.00
(�سيتكوم)
 19.55را�س ملحاين
19.20
(�سيتكوم)
(حلقتان)
ماركيت
� 20.25سوبري
19.50
 20.55كاب�سولة :كون كال�س
20.20
اجلوية
الن�رشة
 21.00الأخبار الرئي�سية +
20.50
 21.45يوميات اللة العرو�سة
21.00
**مبا�رش**
للرباط
الدويل
 21.50مهرجان موازين
21.45
NICK JONAS
21.55
 23.30الأخبــار الأخرية
� 23.45ضيف االوىل(برنامج حواري) � -إعادة -
00.00
اعادة
 01.20الأخبار الرئي�سية  +الن�رشة اجلوية
00.15
 02.05مرحبا بكم
01.15
إعادة
�
)
Du
sud
au
nord
un
maroc
d’aujod’hui
(
02.05
( Deutsche welle 03.05حلقتان) (وثائقي دويل) � -إعادة 03.00 -
 04.00ر�ؤية (افريقيا بلون االنثى)
 �إعادة - 05.00ينابيع الع�شق (م�سل�سل عربي)
03.50
 �إعادة - 05.45العام طويل (�سيتكوم)
 �إعادة - 06.15ا�شباح املدينة (حلقتان)
05.00

06.00

افتتاح للإر�سال +القر�آن الكرمي +دعاء
الن�رشة اجلوية
مغامرات مارتي وجيجي (حلقتان)
+فريق ال�صحة (حلقتان) ر�سوم متحركة
�أمودو ( :انني املرحة الزرقاء)
(حلقتان) (وثائقي دويل)
Deutsche welle
ينابيع الع�شق (م�سل�سل عربي)
اعادة -
الدنيا هانية (�سيتكوم)
 اعادة -را�س ملحاين (�سيتكوم)
�سوبري ماركيت (حلقتان) (�سيتكوم)  -اعادة -
(�سيتكوم)
العام طويل
 اعادة -يوميات اللة العرو�سة
�أخبار الظهرية  +الن�رشة اجلوية
**مبت�رشة**
�صالة اجلمعة
الأخبار بالأمازيغية  +الأخبار بالإ�سبانية
يف ظالل اال�سالم
الدرو�س احل�سنية
الوان من املديح (مديح يف �شكل اهنتار)(تارودانت)
** ت�سجيل **
مهرجان موازين الدويل للرباط
Path thomas+kwashibu area band
 اعادة -�ش�ؤون برملانية
اطفال على بال (جديد)
االخبار بالفرن�سية
(�سيتكوم)
الدنيا هانية
(�سيتكوم)
را�س ملحاين
�سوبري ماركيت (حلقتان) (�سيتكوم)
كاب�سولة :كون كال�س
الأخبار الرئي�سية  +الن�رشة اجلوية
يوميات اللة العرو�سة
**مبا�رش**
مهرجان موازين الدويل للرباط
Asmae lamnawar+hatim ammour
الأخبــار الأخرية
عالمات وظالل (العامل رقم  - )2898اعادة -
الأخبار الرئي�سية  +الن�رشة اجلوية
 اعادة -�أمودو ( :انني املرحة الزرقاء)
Deutsche welle
(حلقتان) (وثائقي دويل) � -إعادة -
الوان من املديح (مديح يف �شكل اهنتار)
 اعادة -(تارودانت)
�صدى االبداع (برنامج ثقايف) � -إعادة -
ينابيع الع�شق (م�سل�سل عربي) � -إعادة -

06.50
07.00
07.10
08.05
09.00
09.55
10.40
11.25
11.55
12.25
13.00
13.15
14.15
15.00
16.00
17.40
19.00
19.15
19.45
20.15
21.00
21.45
23.45
00.00

02.00
02.45
03.45
04.45
05.45
06.30

افتتاح للإر�سال +القر�آن الكرمي +دعاء
الن�رشة اجلوية
(وثائقي وطني)
تيارات (العيطة زماين)
ر�ؤية (افريقيا بلون االنثى)
( Deutsche welleحلقتان) (وثائقي وطني)
مغامرات مارتي وجيجي (حلقتان) +فريق ال�صحة (حلقتان)
ر�سوم متحركة
ينابيع الع�شق (م�سل�سل عربي)
(�سيتكوم)  -اعادة -
الدنيا هانية
(�سيتكوم)  -اعادة -
را�س ملحاين
�سوبري ماركيت (حلفتان) (�سيتكوم)  -اعادة -
�أخبار الظهرية  +الن�رشة اجلوية
الهودج (اوالد عمران دكالة)(وتائقي وطني)
الأخبار بالأمازيغية +الأخبار بالإ�سبانية
عالمات وظالل (العامل رقم � - )2898إعادة -
�رشيط مغربي كان يامكان
مو�سيقى املهرجانات (ال�شات بالل)  -اعادة -
االخبار بالفرن�سية
الدنيا هانية (�سيتكوم)
مت�ألقات (�سعاد �شوقي) (وثائقي وطني عن املر�أة)
 �إعادة -حياتي(م�سل�سل مغربي)
الأخبار الرئي�سية  +الن�رشة اجلوية
برنامج اللة لعرو�سة **الربامي **7
الأخبــار الأخرية
** ت�سجيل **
مهرجان موازين الدويل للرباط
Mustapha bourgogne+ abdellah
daoudi+mouighit
الأخبار الرئي�سية  +الن�رشة اجلوية
( Deutsche welleحلقتان) (وثائقي دويل)� -إعادة -
ر�ؤية (افريقيا بلون االنثى) � -إعادة -
مرحبا بكم ()Tetouan capitale marocaine des arts
(وثائقي وطني ) � -إعادة -
 �إعادة -ينابيع الع�شق (م�سل�سل عربي)
�صناع الفرجة (وثر البهالة) (وثائقي وطني)

الأحد  21ماي
06.50
07.00
07.10
08.00
08.50
09.45
11.30
12.00
12.30
13.00
13.15
13.45
13.55
14.00
14.30
16.30
18.30
19.00
19.15
19.45
20.00
21.00
21.45
22.45
23.45
00.00
00.30
01.25
01.55
02.40
03.35
04.30
05.25
05.50
06.20

افتتاح للإر�سال +القر�آن الكرمي +دعاء
الن�رشة اجلوية
الهودج (تقاليد الزواج مبدينة وجدة) (وثائقي وطني)
مغامرات مارتي وجيجي (حلقتان) +فريق ال�صحة (حلقتان) ر�سوم متحركة
ع�شت يف االوطان (بر�شلونة)
نادي املرح ( جديد ) (برنامج للأطفال)
 �إعادة -اطفال على بال (برنامج للأطفال)
بغيت نكون (عمر ال�شباين) (برنامج للأطفال)
 �إعادة -الدنيا هانية (�سيتكوم)
�أخبار الظهرية  +الن�رشة اجلوية
 �إعادة -متالقات (�سعاد �شوقي) (وثائقي وطني عن املر�أة)
م�سرت �سن�سور (�سيتكوم)
كاب�سولة  .نحن و التامني
الأخبار بالأمازيغية +الأخبار بالإ�سبانية
** ت�سجيل **
مهرجان موازين الدويل للرباط
ALPHA BLAONDY
كرة القدم :البطولة الوطنية االحرتافية ** مبا�رشة **
امودو (االرث املن�سي)
االخبار بالفرن�سية
�ش�ؤون برملانية (جديد)
م�سرت �سن�سور (�سيتكوم)
�صدى االبداع (جديد)
الأخبار الرئي�سية  +الن�رشة اجلوية
مداولة (ق�ضايا جتارية حق التوبة)
العامل الريا�ضي
الأخبــار الأخرية
 اعادة -احلرة
 �إعادة -ا�شعاع مملكة (املطبخ املغرب يحا�رض بافريقيا) (وثائقي وطني)
 �إعادة -�صناع الفرجة (وثر البهالة) (وثائقي وطني)
الأخبار الرئي�سية  +الن�رشة اجلوية
 اعادة -تيارات (العيطة زماين) (وثائقي وطني)
 �إعادة -ع�شت يف االوطان (بر�شلونة)
 �إعادة -الهودج (تقاليد الزواج مبدينة وجدة) (وثائقي وطني)
يف البال اغنية (ال�صولة وال�صوجلان) (وثائقي وطني)
 اعادة -اماكن يف الذاكرة (ال�صويرة.ترات تاريخي)
 �إعادة -م�شارف (ا�سماء الهوري) (برنامج ثقايف وطني)

La Grille des Programmes Al Aoula
Du15 au 21 Mai 2017

Lundi 15 Mai
06.50
07.00
07.05
08.00
08.50
09.50
10.20
11.15
12.00
12.30
12.55
13.00
13.15
13.45
14.00
14.45
16.45
18.30
19.00
19.15
19.25
19.55
20.25
20.55
21.00
21.45
21.50
23.45
23.00
01.00
02.00
02.45
03.45
04.35
05.20
05.50

Lecture du saint coran + Prière
Bulletin météo
Dessins animés
Mrehba bikoum
-RAmoudo
Roe’ya
Documentaire DW
Yanabiâ al ichk
Denya hanya
-RRass lemhayen
-RCapsules quotidiennes Lalla Laaroussa -RAkhbar adahira +Météo
Al âam twil
Mister sansseur
JT en Amazigh + Espagnol
Prime 6 de Lalla laâroussa
-RFestival Mawazine de musique international
-En différé Majalat al baher
JT en français
Al majala attakafia
Denya hanya
Rass lemhayen
Super market
Capsule : koun classe
JT en arabe + météo
Capsules quotidiennes Lalla Laaroussa
Al hora
Dernier bulletin d’information
Festival Mawazine de musique international
-En différé Al alam arriyadi
-RJT en arabe + météo
-RAmoudo
-RDocumentaire DW
-RYanabiâ al ichk
-RAl âam twil
-RAssamah
-R		

Mardi 16 Mai
06.50
07.00
07.05
08.20
09.20
09.50
10.45
11.30
12.00
12.30
12.55
13.00
13.15
13.45
14.00
14.30
18.00
19.00
19.15
19.25
19.55
20.25
20.55
21.00
21.45
21.50
23.20
23.35
01.35
02.15
03.00
03.50
04.40
05.10
05.40
06.20

Lecture du saint coran + Prière
Bulletin météo
Dessins animés
Amoudo
Fine radi biya
Documentaire DW
Yanabiâ al ichk
Denya hanya
-RRass lmhayen
-RSuper market
-RCapsules quotidiennes Lalla Laaroussa
-RAkhbar adahira +Météo
Al âam twil
Mister sansseur
JT en Amazigh + Espagnol
Le parlement en direct
Festival Mawazine de musique international
-En différé JT en français
Al majala al jihawiya
Denya hanya
Rass lemhayen
Super market
Capsule : koun classe
JT en arabe + météo
Capsules quotidiennes Lalla Laaroussa
Dayf al aoula
Dernier bulletin d’information
Festival Mawazine de musique international
-En différé Mag 45
-RAkhbar arraissiya + Météo
-RAmoudo
-RDocumentaire DW
-RFine radi biya
-RYanabiâ al ichk
-RAl âam twil
-RAchbah al madina
-R-

Mercredi 17 Mai
06.50
07.00
07.05
08.20
09.20
09.50
10.45
11.30
12.00
12.30
12.55
13.00
13.15
13.45
14.00
14.30
16.00
17.00
17.30
19.00
19.15
19.25
19.55
20.25
20.50
20.55
21.00
21.45
21.50
22.35
23.00
01.00
01.25
02.10
03.10
04.10
05.10
06.00
06.30

Lecture du saint coran + Prière
Bulletin météo
Dessins animés
Amoudo
Amaken fi addakira
Documentaire DW
Yanabiâ al ichk
Denya hanya
-RRass lmhayen
-RSuper market
-RCapsules quotidiennes Lalla Laaroussa -RAkhbar adahira +Météo
Al âam twil
Mister sansseur
JT en Amazigh + Espagnol
Achbah al madina
Alamat wa dilal
-RMoutaalikat
Festival Mawazine de musique international
-En différé JT en français
Al majala al iktissadiya
Denya hanya
Rass lemhayen
Super market
Capsule : koun classe
Capsule : nahno wa atta’mine
JT en arabe + météo
Capsules quotidiennes Lalla Laaroussa
Hayati
Dernier bulletin d’information
Festival Mawazine de musique international
-En différé Amaken fi addakira
-RJT en arabe + météo
Mrehba bikoum
-RAmoudo
-RDocumentaire DW
-RYanabiâ al ichk
-RAl âam twil
-RAchbah al madina
-R-

Jeudi 18 Mai
06.50
07.00
07.05
08.20
09.20
09.50
10.45
11.30
12.00
12.30
12.55
13.00
13.15
13.45
14.00
14.30
16.00
17.00
18.00
19.00
19.15
19.25
19.55
20.25
20.55
21.00
21.45
21.50
23.30
23.45
01.20
02.05
03.05
04.00
05.00
05.45
06.15

Lecture du saint coran + Prière
Bulletin météo
Dessins animés
Mrehba bikoum
Fine radi biya
Documentaire DW
Yanabiâ al ichk
Denya hanya
-RRass lmhayen
-RSuper market
-RCapsules quotidiennes Lalla Laaroussa -RAkhbar adahira +Météo
Al âam twil
Mister sansseur
JT en Amazigh + Espagnol
Achbah al madina
Amoudo
-RDessins animés
Documentaire national
JT en français
Al majala arriyadia
Danya hanya
Rass lemhayen
Super market
Capsule : koun classe
JT en arabe + météo
Capsules quotidiennes Lalla Laaroussa
Festival Mawazine de musique international
- en direct Dernier bulletin d’information
Dayf al aoul a
-RJT en arabe + météo
-RMrehba bikoum
-RDocumentaire DW
-RRoe’ya
Yanabiâ al ichk
-RAl âam twil
-RAchbah al madina
-R-

Vendredi 19 Mai
06.50
07.00
07.10
08.25
09.20
10.15
11.00
11.30
12.00
12.30
12.55
13.00
---14.00
14.45
15.15
16.00
16.30
18.00
18.30
19.00
19.20
19.50
20.20
20.50
21.00
21.45
21.50
00.00
00.15
01.15
02.05
03.00
03.50
05.00
06.00

Lecture du saint coran + Prière
Bulletin météo
Dessins animés
Amoudo
Documentaire DW
Yanabiâ al ichk
Denya hanya
-RRass lmhayen
-RSuper market
-RAl âam twil
Capsules quotidiennes Lalla Laaroussa
-RAkhbar adahira +Météo
Prière du Vendredi
JT en Amazigh + Espagnol
Fi dilal al islam
Addorouss al hassaniya
Alwane mina al madih
Festival Mawazine de musique international
-En différé Choôune barlamaniya
-RAtfal ala bal
JT en français
Danya hanya
Rass lemhayen
Super market
Capsule : koun classe
JT en arabe + météo
Capsules quotidiennes Lalla Laaroussa
Festival Mawazine de musique international
- En direct Dernier bulletin d’information
Alamat wa dilal
Akhbar arraissiya + Météo
Amoudo
-RDocumentaire DW
-RAlwane mina al madih
-RSada al ibdaâ
-RYanabiâ al ichk
-R-

Samedi 20 Mai
06.50
07.00
07.10
08.05
09.00
09.55
10.40
11.25
11.55
12.25
13.00
13.15
14.15
15.00
16.00
17.40
19.00
19.15
19.45
20.15
21.00
21.45
23.45
00.00
02.00
02.45
03.45
04.45
05.45
06.30

Lecture du saint coran + Prière
Bulletin météo
Tayarat
Roe’ya
Documntaire DW
Dessins animés
Yanabiâ al ichk
Denya hanya
-RRass lmhayen
-RSuper market
-RAkhbar adahira +Météo
Al hawdaj
JT en Amazigh + Espagnol
Alamat wa dilal
-RTelefilm SNRT: kan ya makan
Musique des festivals
-RJT en français
Denya hanya
Moutaalikat
Hayati
-RAkhbar arraissiya + météo
Prime Lalla laâroussa: Prime 7
Dernier bulletin d’information
Festival Mawazine de musique international
-En différé JT en arabe + météo
Documntaire DW
-RRoe’ya
-RMrehba bikoum
-RYanabiâ al ichk
-RSoanaâ al forja

Dimanche 21 Mai

06.50
07.00
07.10
08.00
08.50
09.45
11.30
12.00
12.30
13.00
13.15
13.45
13.55
14.00
14.30
16.30
18.30
19.00
19.15
19.45
20.00
21.00
21.45
22.45
23.45
00.00
00.30
01.25
01.55
02.40
03.35
04.30
05.25
05.50
06.20

Lecture du saint coran + Prière
Bulletin météo
Al hawdaj
Dessins animés
Ichta fil awtane
Nadi al marah
Atfal ala bal
-RBrit nkoun
Denya hanya
-RAkhbar adahira +Météo
Moutaalikat
-RMister sansseur
Nahno wa atta’mine
JT en Amazigh + Espagnol
Festival Mawazine de musique international
-En différé Al botola en direct
Amoudo
JT en français
Choôunr barlamaniya
Mister sansseur
Sada al ibdaâ
Akhbar arraissiya + Météo
Moudawala
Al alam arriyadi
Dernier bulletin d’information
Al hora
-RIchâa mamlaka
-RSonaa al forja
-RJT en arabe + météo
Tayarat
-RIchta fil awtane
-RAl hawdaj
-RFil bali oghniya
Amaken fi addakira
-RMacharif
-R-

