
الئحة برامج األسبوع   DW عربية 

UTC UTC UTC UTC
وثائقي  12:00 عن كثب 00:00 عيٌن على أوروبا 12:00 عيٌن على أوروبا 00:00

شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة  ريبورتاجات تعاصر الحدث دول وأشخاص وحكايات دول وأشخاص وحكايات

فيضانات ألمانيا ـ  كارثة تضرب غرب البالد  أسوأ كوارث ألمانيا البيئية  أسوأ كوارث ألمانيا البيئية 
وأسوأ هجمات النرويج الدموية   وأسوأ هجمات النرويج الدموية
    

صحتك بين يديك 12:30 واحة الثقافة 00:30 عن كثب 12:30
مجلة الصحة المجلة الثقافية ريبورتاجات تعاصر الحدث عالم السرعة 00:30

أسنان جميلة مدى الحياة ما العمل بكنوز إفريقيا؟: التراث االستعماري فيضانات ألمانيا ـ  كارثة تضرب غرب البالد مجلة السيارات
السيارة الرياضية إس يو في فولكسفاغن   
 تيغوان الهجينة   

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  13:00 البشير شو 01:00 الحياة في العالم الرقمي- كليك  13:00  
عاصمة اسكتلندا، بريطانيا- إدنبرة  برنامج سياسي ساخر جعفر توك  01:00

ما لم يعرض  االختالف بداية الحوار
وثائقي  13:15 !كفى عنصرية... أنا أسود البشرة

وثائقي 13:15 ثمن الحفاظ على العذرية   
ليلة العنف العنصري- هاناو    

  
مراسلون حول العالم   02:00
عيٌن على أوروبا  02:00 وثائقي  14:00 العالم هذا األسبوع

عالم السرعة 14:00 دول وأشخاص وحكايات شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة 
مجلة السيارات أسوأ كوارث ألمانيا البيئية  عن كثب  02:15

السيارة الرياضية إس يو في فولكسفاغن وأسوأ هجمات النرويج الدموية ريبورتاجات تعاصر الحدث 
فيضانات ألمانيا ـ  كارثة تضرب غرب البالد   تيغوان الهجينة

صحتك بين يديك  02:30 صحتك بين يديك 14:30  
واحة الثقافة 14:30 مجلة الصحة مجلة الصحة  
المجلة الثقافية أسنان جميلة مدى الحياة أسنان جميلة مدى الحياة المستقبل اآلن 02:45

ما العمل بكنوز إفريقيا؟: التراث االستعماري مجلة العلوم والتكنولوجيا  
محاولة إلنقاذ أشجار الطقسوس النادرة   
تقاريرمن عين المكان- مراسلون   03:00 ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  15:00  

جعفر توك 15:00 عاصمة اسكتلندا، بريطانيا- إدنبرة   
االختالف بداية الحوار وثائقي 03:15 وثائقي  03:15

!كفى عنصرية... أنا أسود البشرة مصير امرأة- العودة المستحيلة  وثائقي 15:15 ثمن الحفاظ على العذرية
ليلة العنف العنصري- هاناو     
    

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  16:00    
عاصمة اسكتلندا، بريطانيا- إدنبرة  3000العولمة  04:00 عندي حكاية  04:00

مجلة العولمة و اإلنسان  الحياة في العالم الرقمي- كليك  16:00 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا
مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى أول ممثلة محجبة في ألمانيا: تقى الفوال 

وثائقي 16:15 وثائقي   
مصير امرأة- العودة المستحيلة  ثمن الحفاظ على العذرية  16:15  

عن كثب  04:30 عالم السرعة  04:30
ريبورتاجات تعاصر الحدث  مجلة السيارات 
فيضانات ألمانيا ـ  كارثة تضرب غرب البالد  السيارة الرياضية إس يو في فولكسفاغن 

 DW 17:00 األخبار  تيغوان الهجينة
DW 17:00 األخبار تقاريرمن عين المكان- مراسلون   17:15  
الحياة في العالم الرقمي- كليك  17:15 مراسلون حول العالم 05:00 الحياة في العالم الرقمي- كليك  05:00

العالم هذا األسبوع  3000العولمة  17:30  
مجلة العولمة و اإلنسان

عندي حكاية 17:30 وثائقي 05:15 مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى وثائقي 05:15
شخصيات وقصص عربية من ألمانيا ثمن الحفاظ على العذرية أولمبياد طوكيو  

" سمكة فلسطين: "دانيا نور العد التنازلي في ظل الجائحة  
تشارك في أولمبياد طوكيو  DW 18:00 األخبار  

مراسلون حول العالم   18:03  
DW 18:00 األخبار يوروماكس 06:00 العالم هذا األسبوع مراسلون حول العالم 06:00

تقاريرمن عين المكان- مراسلون  18:03 الحياة والمجتمع في أوروبا العالم هذا األسبوع
وثائقي 18:15

موسيقى أوروبية 18:15 عالم السرعة 06:30 أولمبياد طوكيو  وثائقي 06:15
عروض موسيقية من أوروبا مجلة السيارات العد التنازلي في ظل الجائحة ليلة العنف العنصري- هاناو 

Alt-J (المملكة المتحدة) السيارة الرياضية إس يو في فولكسفاغن   
   تيغوان الهجينة 
  DW 19:00 األخبار  

البشير شو 07:00 وثائقي 19:15 يوروماكس 07:00
DW 19:00 األخبار برنامج سياسي ساخر ثمن الحفاظ على العذرية الحياة والمجتمع في أوروبا

وثائقي 19:15 ما لم يعرض  
أولمبياد طوكيو  صحتك بين يديك   07:30

العد التنازلي في ظل الجائحة مجلة الصحة  
 DW 20:00 األخبار أسنان جميلة مدى الحياة
المستقبل اآلن  20:03  

مجلة العلوم والتكنولوجيا  
DW 20:00 األخبار وثائقي  08:00 محاولة إلنقاذ أشجار الطقسوس النادرة عن كثب 08:00

عالم السرعة 20:03 شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة  ريبورتاجات تعاصر الحدث 
مجلة السيارات فيضانات ألمانيا ـ  كارثة تضرب غرب البالد  

السيارة الرياضية إس يو في فولكسفاغن وثائقي   20:30  
شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة   تيغوان الهجينة  

واحة الثقافة  08:30 المستقبل اآلن  08:30
يوروماكس 20:30 المجلة الثقافية مجلة العلوم والتكنولوجيا 

الحياة والمجتمع في أوروبا ما العمل بكنوز إفريقيا؟: التراث االستعماري محاولة إلنقاذ أشجار الطقسوس النادرة 
 DW 21:00 األخبار  

DW 21:00 األخبار الحياة في العالم الرقمي- كليك   21:15  
تقاريرمن عين المكان- مراسلون  21:15 جعفر توك 09:00 موسيقى أوروبية  09:00

االختالف بداية الحوار عروض موسيقية من أوروبا
المستقبل اآلن 21:30 !كفى عنصرية... أنا أسود البشرة واحة الثقافة 21:30 Alt-J (المملكة المتحدة)

مجلة العلوم والتكنولوجيا المجلة الثقافية   
مضادات حيوية من اإلسفنج ما العمل بكنوز إفريقيا؟: التراث االستعماري   

صحتك بين يديك   09:45
تقاريرمن عين المكان- مراسلون   10:00 مجلة الصحة 

الحياة في العالم الرقمي- كليك  10:15 DW 22:00 األخبار أسنان جميلة مدى الحياة
DW 22:00 األخبار موسيقى أوروبية  22:03  

مراسلون حول العالم 22:03 عروض موسيقية من أوروبا  
العالم هذا األسبوع عن كثب 10:30 Alt-J (المملكة المتحدة) وثائقي 10:15

ريبورتاجات تعاصر الحدث ليلة العنف العنصري- هاناو  
وثائقي 22:15 فيضانات ألمانيا ـ  كارثة تضرب غرب البالد   

ثمن الحفاظ على العذرية 3000العولمة   22:45  
مجلة العولمة و اإلنسان    
مراسلون حول العالم  11:00 مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى يوروماكس 11:00
العالم هذا األسبوع  الحياة والمجتمع في أوروبا 

جعفر توك 23:00  
االختالف بداية الحوار وثائقي 11:15 وثائقي 23:15 عالم السرعة 11:30

!كفى عنصرية... أنا أسود البشرة مصير امرأة- العودة المستحيلة  ليلة العنف العنصري- هاناو  مجلة السيارات
السيارة الرياضية إس يو في فولكسفاغن   
 تيغوان الهجينة   
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الئحة برامج األسبوع   DW عربية 

UTC UTC UTC UTC
3000العولمة  12:00 عندي حكاية 00:00 يوروماكس 12:00 3000العولمة  00:00

مجلة العولمة و اإلنسان شخصيات وقصص عربية من ألمانيا الحياة والمجتمع في أوروبا مجلة العولمة و اإلنسان
مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى " سمكة فلسطين: "دانيا نور مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى

تشارك في أولمبياد طوكيو   
المستقبل اآلن   12:30  

الدوري األلماني 00:30 مجلة العلوم والتكنولوجيا يوروماكس 00:30
الدوري األلماني 12:30 حصاد الدوري األلماني مضادات حيوية من اإلسفنج الحياة والمجتمع في أوروبا

حصاد الدوري األلماني 2021 / 2020موسم : الدوري األلماني  
2021 / 2020موسم : الدوري األلماني الجزء األول تقاريرمن عين المكان- مراسلون   01:00

الجزء األول وثائقي  01:15
الحياة في العالم الرقمي- كليك   01:00 تقاريرمن عين المكان- مراسلون  13:00 مصير امرأة- العودة المستحيلة 

  
البشير شو 13:00 وثائقي 01:15 وثائقي 13:15  

برنامج سياسي ساخر الجنة األسترالية المجهولة  الجنة األسترالية المجهولة   
ما لم يعرض جزر مضيق توريس جزر مضيق توريس وثائقي  02:00

شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة    
    

3000العولمة  02:00  
عيٌن على أوروبا 14:00 مجلة العولمة و اإلنسان صحتك بين يديك 14:00  

دول وأشخاص وحكايات مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى مجلة الصحة واحة الثقافة 02:30
أسوأ كوارث ألمانيا البيئية  أسنان جميلة مدى الحياة  المجلة الثقافية

وأسوأ هجمات النرويج الدموية ما العمل بكنوز إفريقيا؟: التراث االستعماري  
الدوري األلماني 02:30   

حصاد الدوري األلماني  
2021 / 2020موسم : الدوري األلماني  يوروماكس 14:30 مراسلون حول العالم 03:00

وثائقي  14:30 الجزء األول الحياة والمجتمع في أوروبا العالم هذا األسبوع
شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة  البشير شو  15:00

الحياة في العالم الرقمي- كليك  03:00 برنامج سياسي ساخر وثائقي 03:15
ما لم يعرض   الجنة األسترالية المجهولة 
موسيقى أوروبية  03:15 جزر مضيق توريس 
عروض موسيقية من أوروبا    

مراسلون حول العالم 15:00 Alt-J (المملكة المتحدة)  
العالم هذا األسبوع  

يوروماكس  04:00
وثائقي  04:00 تقاريرمن عين المكان- مراسلون  16:00 الحياة والمجتمع في أوروبا

وثائقي 15:15 شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة 
مصير امرأة- العودة المستحيلة  صحتك بين يديك  04:30

وثائقي   16:15 مجلة الصحة
الجنة األسترالية المجهولة    أسنان جميلة مدى الحياة
الدوري األلماني  04:30 جزر مضيق توريس  

3000العولمة  16:00 حصاد الدوري األلماني  
مجلة العولمة و اإلنسان 2021 / 2020موسم : الدوري األلماني تقاريرمن عين المكان- مراسلون  05:00

مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى الجزء األول وثائقي  05:15
مصير امرأة- العودة المستحيلة    
البشير شو  05:00 DW 17:00 األخبار  

عن كثب 16:30 برنامج سياسي ساخر  
ريبورتاجات تعاصر الحدث ما لم يعرض يوروماكس 17:30  

فيضانات ألمانيا ـ  كارثة تضرب غرب البالد الحياة والمجتمع في أوروبا  عن كثب 06:00
ريبورتاجات تعاصر الحدث  
 DW 18:00 األخبار فيضانات ألمانيا ـ  كارثة تضرب غرب البالد

DW 17:00 األخبار الحياة في العالم الرقمي- كليك  18:03  
عندي حكاية 06:00   

الدوري األلماني 17:30 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا المستقبل اآلن 06:30
حصاد الدوري األلماني " سمكة فلسطين: "دانيا نور وثائقي 18:15 مجلة العلوم والتكنولوجيا

2021 / 2020موسم : الدوري األلماني تشارك في أولمبياد طوكيو ثمن الحفاظ على العذرية مضادات حيوية من اإلسفنج
الجزء األول    

عيٌن على أوروبا  06:30   
دول وأشخاص وحكايات مراسلون حول العالم  07:00

DW 18:00 األخبار أسوأ كوارث ألمانيا البيئية  العالم هذا األسبوع
جعفر توك 18:03 وأسوأ هجمات النرويج الدموية DW 19:00 األخبار

االختالف بداية الحوار DWمسائية   19:03 وثائقي 07:15
الحياة في العالم الرقمي- كليك   07:00 الجنة األسترالية المجهولة 
جزر مضيق توريس  
وثائقي  07:15 DW 20:00 األخبار  

ثمن الحفاظ على العذرية صحتك بين يديك 20:03  
DW 19:00 األخبار مجلة الصحة  المستقبل اآلن 08:00

DWمسائية  19:03 أسنان جميلة مدى الحياة  مجلة العلوم والتكنولوجيا
مضادات حيوية من اإلسفنج  

3000العولمة  08:00   
DW 20:00 األخبار مجلة العولمة و اإلنسان  

الدوري األلماني 20:03 مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى واحة الثقافة 20:30 عالم السرعة 08:30
حصاد الدوري األلماني المجلة الثقافية  مجلة السيارات

2021 / 2020موسم : الدوري األلماني ما العمل بكنوز إفريقيا؟: التراث االستعماري  السيارة الرياضية إس يو في فولكسفاغن
الجزء األول الدوري األلماني 08:30  تيغوان الهجينة 

حصاد الدوري األلماني    
3000العولمة  20:30 2021 / 2020موسم : الدوري األلماني الحياة في العالم الرقمي- كليك  09:00

مجلة العولمة و اإلنسان الجزء األول DW 21:00 األخبار  
مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى  

تقاريرمن عين المكان- مراسلون   09:00 وثائقي 09:15
وثائقي  09:15 عن كثب 21:30 مصير امرأة- العودة المستحيلة 

DW 21:00 األخبار الجنة األسترالية المجهولة  ريبورتاجات تعاصر الحدث  

جزر مضيق توريس فيضانات ألمانيا ـ  كارثة تضرب غرب البالد  

وثائقي  21:30    

شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة  وثائقي    10:00
عن كثب  10:00 شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة 
ريبورتاجات تعاصر الحدث  DW 22:00 األخبار  
فيضانات ألمانيا ـ  كارثة تضرب غرب البالد  تقاريرمن عين المكان- مراسلون  22:03  

  
DW 22:00 األخبار وثائقي  22:15 صحتك بين يديك 10:30

جعفر توك 22:03 عيٌن على أوروبا 10:30 مصير امرأة- العودة المستحيلة  مجلة الصحة
االختالف بداية الحوار دول وأشخاص وحكايات أسنان جميلة مدى الحياة 

أسوأ كوارث ألمانيا البيئية     
وأسوأ هجمات النرويج الدموية    
ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية    11:00

الحياة في العالم الرقمي- كليك  11:00 DW 23:00 األخبار مكان للعبادة والتجارة- أوخاكا ومونتي ألبان 
DW 23:00 األخبار DWمسائية   23:03 المكسيك

DWمسائية  23:03
موسيقى أوروبية 11:15 وثائقي 11:15

عروض موسيقية من أوروبا ثمن الحفاظ على العذرية
Alt-J (المملكة المتحدة)  
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الئحة برامج األسبوع   DW عربية 

UTC UTC UTC UTC
عن كثب 12:00 تقاريرمن عين المكان- مراسلون  00:00 عندي حكاية 12:00 وثائقي  00:00

ريبورتاجات تعاصر الحدث الحياة في العالم الرقمي- كليك  00:15 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة 
طرق جديدة لمكافحة الفيضانات  " سمكة فلسطين: "دانيا نور   

في المدن واألرياف تشارك في أولمبياد طوكيو  
صنع في ألمانيا  00:30   

المجلة االقتصادية صحتك بين يديك 00:30
واحة الثقافة 12:30 صنع في ألمانيا  12:30 مجلة الصحة
المجلة الثقافية المجلة االقتصادية  أسنان جميلة مدى الحياة

ما العمل بكنوز إفريقيا؟: التراث االستعماري    
ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية   01:00   
مكان للعبادة والتجارة- أوخاكا ومونتي ألبان    

المكسيك مراسلون حول العالم 01:00
مراسلون حول العالم 13:00 وثائقي 01:15 جعفر توك 13:00 العالم هذا األسبوع

العالم هذا األسبوع البحث عن التنوير- الغورو الُجدد في أمريكا  االختالف بداية الحوار وثائقي 01:15
ثمن الحفاظ على العذرية  
   

وثائقي 13:15    
مصير امرأة- العودة المستحيلة  يوروماكس 02:00  

الحياة والمجتمع في أوروبا  المستقبل اآلن 14:00
مجلة العلوم والتكنولوجيا  عندي حكاية 02:00
وثائقي   02:30 مضادات حيوية من اإلسفنج شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

صنع في ألمانيا 14:00 شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة  " سمكة فلسطين: "دانيا نور 
المجلة االقتصادية تشارك في أولمبياد طوكيو  

   
3000العولمة    14:30 صنع في ألمانيا 02:30
وثائقي  03:00 مجلة العولمة و اإلنسان المجلة االقتصادية

البحث عن التنوير- الغورو الُجدد في أمريكا  مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى  
عندي حكاية 14:30    

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا    
" سمكة فلسطين: "دانيا نور  

تشارك في أولمبياد طوكيو عالم السرعة 03:45 الحياة في العالم الرقمي- كليك  15:00 جعفر توك 03:00
مجلة السيارات  االختالف بداية الحوار 

تقاريرمن عين المكان- مراسلون  15:00 السيارة الرياضية إس يو في فولكسفاغن  
وثائقي تيغوان الهجينة 15:15  

وثائقي 15:15 ثمن الحفاظ على العذرية   
الجنة األسترالية المجهولة  مراسلون حول العالم 04:15 عيٌن على أوروبا  04:00

جزر مضيق توريس العالم هذا األسبوع دول وأشخاص وحكايات 
أسوأ كوارث ألمانيا البيئية   
صنع في ألمانيا  04:30 عندي حكاية 16:00 وأسوأ هجمات النرويج الدموية

المجلة االقتصادية شخصيات وقصص عربية من ألمانيا  
يوروماكس 16:00 " سمكة فلسطين: "دانيا نور  المستقبل اآلن 04:30

الحياة والمجتمع في أوروبا تشارك في أولمبياد طوكيو  مجلة العلوم والتكنولوجيا
مضادات حيوية من اإلسفنج  

عيٌن على أوروبا 16:30 ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  05:00 واحة الثقافة 16:30  
دول وأشخاص وحكايات مكان للعبادة والتجارة- أوخاكا ومونتي ألبان  المجلة الثقافية  

المكسيك  ما العمل بكنوز إفريقيا؟: التراث االستعماري جعفر توك 05:00
وثائقي  05:15 االختالف بداية الحوار 
البحث عن التنوير- الغورو الُجدد في أمريكا     

DW 17:00 األخبار  DW 17:00 األخبار  
  

المستقبل اآلن 17:30 صنع في ألمانيا  17:30 صحتك بين يديك 06:00
مجلة العلوم والتكنولوجيا 3000العولمة  06:00 المجلة االقتصادية مجلة الصحة

مضادات حيوية من اإلسفنج مجلة العولمة و اإلنسان أسنان جميلة مدى الحياة 
مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى    
    

 
DW 18:00 األخبار واحة الثقافة 06:30 DW 18:00 األخبار صنع في ألمانيا 06:30

وثائقي 18:03 المجلة الثقافية ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  18:03 المجلة االقتصادية
السلطة والمؤامرات  ما العمل بكنوز إفريقيا؟: التراث االستعماري مكان للعبادة والتجارة- أوخاكا ومونتي ألبان   

أكبر فضيحة تهرب ضريبي في ألمانيا المكسيك   
   
تقاريرمن عين المكان- مراسلون   07:00 وثائقي 18:15 جعفر توك 07:00

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  18:45 وثائقي 07:15 البحث عن التنوير- الغورو الُجدد في أمريكا  االختالف بداية الحوار
مكان للعبادة والتجارة- أوخاكا ومونتي ألبان  مصير امرأة- العودة المستحيلة    

المكسيك    
   

DW 19:00 األخبار عندي حكاية  08:00
DWمسائية  19:03 يوروماكس 08:00 DW 19:00 األخبار شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

الحياة والمجتمع في أوروبا DWمسائية  19:03 " سمكة فلسطين: "دانيا نور
تشارك في أولمبياد طوكيو

DW 20:00 األخبار صنع في ألمانيا 08:30 DW 20:00 األخبار  
صنع في ألمانيا 20:03 المجلة االقتصادية يوروماكس 20:03 وثائقي  08:30
المجلة االقتصادية الحياة والمجتمع في أوروبا  شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة 

   
عندي حكاية   20:30  

عن كثب 20:30 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا  
ريبورتاجات تعاصر الحدث ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  09:00 " سمكة فلسطين: "دانيا نور مراسلون حول العالم 09:00

طرق جديدة لمكافحة الفيضانات  مكان للعبادة والتجارة- أوخاكا ومونتي ألبان  تشارك في أولمبياد طوكيو العالم هذا األسبوع
في المدن واألرياف المكسيك  

وثائقي  09:15 DW 21:00 األخبار وثائقي 09:15
DW 21:00 األخبار البحث عن التنوير- الغورو الُجدد في أمريكا  ثمن الحفاظ على العذرية

3000العولمة   21:30  
عندي حكاية 21:30 مجلة العولمة و اإلنسان   

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى   
" سمكة فلسطين: "دانيا نور عندي حكاية 10:00  

تشارك في أولمبياد طوكيو شخصيات وقصص عربية من ألمانيا 3000العولمة   10:00
" سمكة فلسطين: "دانيا نور  مجلة العولمة و اإلنسان

تشارك في أولمبياد طوكيو DW 22:00 األخبار مدرسة األحالم في أوغندا ومواضيع أخرى
DW 22:00 األخبار ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية   22:03  

تغطية خاصة- كورونا  22:03 المستقبل اآلن 10:30 مكان للعبادة والتجارة- أوخاكا ومونتي ألبان   
مجلة العلوم والتكنولوجيا المكسيك صنع في ألمانيا 10:30

وثائقي 22:15 مضادات حيوية من اإلسفنج وثائقي 22:15 المجلة االقتصادية
السلطة والمؤامرات  البحث عن التنوير- الغورو الُجدد في أمريكا    

أكبر فضيحة تهرب ضريبي في ألمانيا    
تقاريرمن عين المكان- مراسلون   11:00   
جعفر توك    11:02

وثائقي 11:15 االختالف بداية الحوار
DW 23:00 األخبار الجنة األسترالية المجهولة  DW 23:00 األخبار  

DWمسائية  23:03 جزر مضيق توريس DWمسائية  23:03  
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الئحة برامج األسبوع   DW عربية 

UTC UTC
صحتك بين يديك 12:00 يوروماكس 00:00

مجلة الصحة الحياة والمجتمع في أوروبا
 
المستقبل اآلن  00:30
مجلة العلوم والتكنولوجيا 

مضادات حيوية من اإلسفنج
عالم السرعة 12:30  
مجلة السيارات  

سيارات كالسيكية بمحركات كهربائية وثائقي 01:00
السلطة والمؤامرات  
أكبر فضيحة تهرب ضريبي في ألمانيا 

 
تغطية خاصة- كورونا  13:00  

تغطية خاصة- كورونا  01:45
 

وثائقي 13:15  
السلطة والمؤامرات  تقاريرمن عين المكان- مراسلون  02:00

أكبر فضيحة تهرب ضريبي في ألمانيا الحياة في العالم الرقمي- كليك  02:15
  
عالم السرعة  02:30

مجلة السيارات
يوروماكس 14:00 سيارات كالسيكية بمحركات كهربائية

الحياة والمجتمع في أوروبا  
 

وثائقي 03:00
عن كثب 14:30 السلطة والمؤامرات 

ريبورتاجات تعاصر الحدث أكبر فضيحة تهرب ضريبي في ألمانيا
طرق جديدة لمكافحة الفيضانات   

في المدن واألرياف  
تغطية خاصة- كورونا   03:45

تغطية خاصة- كورونا  15:00

عن كثب 04:00
وثائقي 15:15 ريبورتاجات تعاصر الحدث

السلطة والمؤامرات  طرق جديدة لمكافحة الفيضانات 
أكبر فضيحة تهرب ضريبي في ألمانيا في المدن واألرياف

  
واحة الثقافة  04:30

المجلة الثقافية
مراسلون حول العالم 16:00 ما العمل بكنوز إفريقيا؟: التراث االستعماري

العالم هذا األسبوع  
 

موسيقى أوروبية 16:15 وثائقي 05:00
عروض موسيقية من أوروبا السلطة والمؤامرات 

Alt-J (المملكة المتحدة) أكبر فضيحة تهرب ضريبي في ألمانيا
  
  

DW 17:00 األخبار
تغطية خاصة- كورونا  05:45

عالم السرعة 17:30
مجلة السيارات

سيارات كالسيكية بمحركات كهربائية تقاريرمن عين المكان- مراسلون  06:00
الحياة في العالم الرقمي- كليك   06:15
  

DW 18:00 األخبار
البشير شو 18:03 وثائقي  06:30

برنامج سياسي ساخر شباب ألبان يتحدون الفقر- شغف المساعدة 
أفضل المشاهد  

  
  

وثائقي 07:00
DW 19:00 األخبار السلطة والمؤامرات 

DWمسائية  19:03 أكبر فضيحة تهرب ضريبي في ألمانيا
 
 

تغطية خاصة- كورونا  07:45

DW 20:00 األخبار عيٌن على أوروبا 08:00
واحة الثقافة 20:03 دول وأشخاص وحكايات
المجلة الثقافية  

ما العمل بكنوز إفريقيا؟: التراث االستعماري  
  
صحتك بين يديك  08:30

مجلة الصحة
عيٌن على أوروبا 20:30  

دول وأشخاص وحكايات  
  
وثائقي  09:00
السلطة والمؤامرات  

أكبر فضيحة تهرب ضريبي في ألمانيا
DW 21:00 األخبار  

يوروماكس 21:30  
الحياة والمجتمع في أوروبا تغطية خاصة- كورونا  09:45

DW 22:00 األخبار يوروماكس 10:00
البشير شو 22:03 الحياة والمجتمع في أوروبا

برنامج سياسي ساخر
أفضل المشاهد واحة الثقافة 10:30

المجلة الثقافية 
ما العمل بكنوز إفريقيا؟: التراث االستعماري

 
 

تغطية خاصة- كورونا  11:00
DW 23:00 األخبار

DWمسائية  23:03 وثائقي 11:15
السلطة والمؤامرات 

أكبر فضيحة تهرب ضريبي في ألمانيا
 dw.com
 

30.07.21 الجمعة

DWدليل البرنامج واستقبال البث 

www.dw.com/arabic/programguide

.مواعيد البث قابلة للتعديل

GMT/UTC.جميع مواعيد البث هي وفقا للتوقيت العالمي الموحد 

: التوقيت المحلي

 1+الجزائر 

  2+ القاهرة 

4+ دبي 
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