الئحة برامج األسبوع

 DWعربية
السبت 27.11.21
UTC
00:00

00:30

عينٌ على أوروبا

UTC
12:00

عينٌ على أوروبا

UTC
00:00

دول وأشخاص وحكايات

دول وأشخاص وحكايات

ريبورتاجات تعاصر الحدث

عصابات مخدرات وحشية بمدينة مرسيليا
الفرنسية الجميلة

عصابات مخدرات وحشية بمدينة مرسيليا
الفرنسية الجميلة

المدعي العام يشن حملة تنظيف  -مالحقة المافيا
في كاالبريا

األنديز

عالم السرعة

12:30

جعفر توك

المدعي العام يشن حملة تنظيف  -مالحقة المافيا
في كاالبريا
13:00

االختالف بداية الحوار

بماذا تطالب المرأة العراقية اليوم؟ الجزء الثاني

02:00

مراسلون حول العالم

02:15

عن كثب

العالم هذا األسبوع

عن كثب

12:30

ريبورتاجات تعاصر الحدث

أربعون عاما ً على أودي كواترو

13:15

00:30

واحة الثقافة

نقص المناعة البشرية وتداعياتها

المجلة الثقافية

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

13:00
01:00

البشير شو

وثائقي

برنامج سياسي ساخر

شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير

الو كتائب؟

13:15

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال

دول وأشخاص وحكايات

14:00

األنديز

عصابات مخدرات وحشية بمدينة مرسيليا
الفرنسية الجميلة

14:00

وثائقي

المدعي العام يشن حملة تنظيف  -مالحقة المافيا
في كاالبريا

14:30

المستقبل اآلن

نقص المناعة البشرية وتداعياتها

المستنقعات تحمي المناخ
0

15:00

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية

شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير

15:15

02:00

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

16:00

صحتك بين يديك

02:30

مجلة الصحة

عينٌ على أوروبا

مجلة السيارات

أربعون عاما ً على أودي كواترو

صحتك بين يديك
مجلة الصحة

14:30

عندي حكاية

03:00

وثائقي

03:15

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
15:00

16:15

04:00

وثائقي

االختالف بداية الحوار

ماذا عن حق المرء في السكن؟

وثائقي

إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى

شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير

05:15

وثائقي

17:00
17:15
17:30

06:00

06:15

وثائقي

 DWاألخبار
مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
العولمة 3000
إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى

18:00
18:03

 DWاألخبار
مراسلون حول العالم

18:15

وثائقي

العالم هذا األسبوع

العالم هذا األسبوع

05:00

07:00

07:30

صحتك بين يديك

08:30

09:00

مراسلون حول العالم

19:00
19:15

05:15

وثائقي

06:00

يوروماكس

الحياة والمجتمع في أوروبا

20:00
20:03

 DWاألخبار
وثائقي

18:00
18:03

06:30

أربعون عاما ً على أودي كواترو

08:00

وثائقي

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال

08:30

مجلة العلوم والتكنولوجيا

 DWاألخبار
كليك  -الحياة في العالم الرقمي
09:00

21:30

جعفر توك

مجلة السيارات

20:30

واحة الثقافة

21:00
21:15

 DWاألخبار
مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

21:30

المستقبل اآلن

مجلة الصحة

22:00
22:03

Manu Dibango

22:45

11:30

عالم السرعة

أربعون عاما ً على أودي كواترو

10:30

عن كثب

المدعي العام يشن حملة تنظيف  -مالحقة المافيا
في كاالبريا

العولمة 3000

مجلة العولمة و اإلنسان

إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى

الحياة والمجتمع في أوروبا

مجلة السيارات

10:00
10:15

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
كليك  -الحياة في العالم الرقمي

عروض موسيقية من أوروبا

وثائقي

11:00

 DWاألخبار
موسيقى أوروبية

القدرات الخفية للفطر

22:00
22:03

23:15

وثائقي

 DWاألخبار
مراسلون حول العالم
العالم هذا األسبوع

ريبورتاجات تعاصر الحدث

تربة مرهقة  -خطر الكيماويات على النحل
والحقول

يوروماكس

مجلة العلوم والتكنولوجيا

دانييل ليبسكيند :عبقري متعدد المواهب

صحتك بين يديك

يوروماكس

الحياة والمجتمع في أوروبا

االختالف بداية الحوار

بماذا تطالب المرأة العراقية اليوم؟ الجزء الثاني

 DWاألخبار
عالم السرعة
أربعون عاما ً على أودي كواترو

واحة الثقافة

المستنقعات تحمي المناخ
0

21:00
21:15

20:00
20:03

األنديز

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال

المستقبل اآلن

ثورة في علوم الطب  -مشروع بيونتيك

الو كتائب؟

وثائقي
األنديز

 DWاألخبار
وثائقي

برنامج سياسي ساخر

مجلة العلوم والتكنولوجيا

20:30

البشير شو

19:00
19:15

المجلة الثقافية

10:15

موسيقى أوروبية

Manu Dibango

عالم السرعة

المجلة الثقافية

نقص المناعة البشرية وتداعياتها

 DWاألخبار
مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

مجلة السيارات

 DWاألخبار
المستقبل اآلن

المستنقعات تحمي المناخ
0

عروض موسيقية من أوروبا

09:45

عندي حكاية

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

18:15

دانييل ليبسكيند :عبقري متعدد المواهب

Manu Dibango

17:30

 DWاألخبار
كليك  -الحياة في العالم الرقمي

نادر خليل :في مواجهة العنصرية

07:00

عن كثب

موسيقى أوروبية

17:00
17:15

شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير

شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير

ريبورتاجات تعاصر الحدث

المدعي العام يشن حملة تنظيف  -مالحقة المافيا
في كاالبريا

ماذا عن حق المرء في السكن؟

عن كثب

ثورة في علوم الطب  -مشروع بيونتيك

مجلة الصحة

08:00

وثائقي

عروض موسيقية من أوروبا

الحياة والمجتمع في أوروبا

نقص المناعة البشرية وتداعياتها

16:15

العالم هذا األسبوع

تربة مرهقة  -خطر الكيماويات على النحل
والحقول

يوروماكس

بالينكو  -أطالل مدينة المايا ،المكسيك

المدعي العام يشن حملة تنظيف  -مالحقة المافيا
في كاالبريا

مجلة العولمة و اإلنسان

ثورة في علوم الطب  -مشروع بيونتيك

مراسلون حول العالم

16:00

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية

ريبورتاجات تعاصر الحدث

أربعون عاما ً على أودي كواترو

05:00

العولمة 3000

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

04:30

جعفر توك

بماذا تطالب المرأة العراقية اليوم؟ الجزء الثاني

مجلة العولمة و اإلنسان

مجلة السيارات

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

واحة الثقافة
المجلة الثقافية

نقص المناعة البشرية وتداعياتها

بالينكو  -أطالل مدينة المايا ،المكسيك

منى حبيب هللا :ال للختان

04:30

عالم السرعة

دانييل ليبسكيند :عبقري متعدد المواهب

وثائقي

عالم السرعة

وثائقي
تربة مرهقة  -خطر الكيماويات على النحل
والحقول

تربة مرهقة  -خطر الكيماويات على النحل
والحقول
04:00

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بالينكو  -أطالل مدينة المايا ،المكسيك

مجلة العلوم والتكنولوجيا

03:15

صحتك بين يديك
مجلة الصحة

دانييل ليبسكيند :عبقري متعدد المواهب

ريبورتاجات تعاصر الحدث

02:45

عن كثب

UTC
12:00

وثائقي

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال

مجلة السيارات

01:00

األحد 28.11.21

22:15

وثائقي
شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير

11:00

مراسلون حول العالم

11:15

وثائقي

االختالف بداية الحوار

ماذا عن حق المرء في السكن؟

بماذا تطالب المرأة العراقية اليوم؟ الجزء الثاني

العالم هذا األسبوع

تربة مرهقة  -خطر الكيماويات على النحل
والحقول

-1-

23:00

جعفر توك

الئحة برامج األسبوع

 DWعربية
اإلثنين 29.11.21
UTC
00:00

العولمة 3000

مجلة العولمة و اإلنسان

UTC
12:00

إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى
00:30

يوروماكس

01:00
01:15

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
وثائقي

02:00

وثائقي

02:30

واحة الثقافة

يوروماكس

الحياة والمجتمع في أوروبا

UTC
00:00

12:30

المستقبل اآلن

مجلة العلوم والتكنولوجيا

00:30

القدرات الخفية للفطر

13:00

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

13:15

وثائقي

01:00
01:15

وثائقي

أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا

03:15

04:00

يوروماكس

04:30

صحتك بين يديك

14:00

صحتك بين يديك

02:00

مجلة الصحة

نقص المناعة البشرية وتداعياتها

14:30

يوروماكس

15:00

البشير شو

أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا

برنامج سياسي ساخر

الحياة والمجتمع في أوروبا
16:00

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

05:00
05:15

16:15

وثائقي

06:00

عن كثب

06:30

17:00

 DWاألخبار

17:30

يوروماكس

المدعي العام يشن حملة تنظيف  -مالحقة المافيا
في كاالبريا

18:00
18:03

 DWاألخبار
كليك  -الحياة في العالم الرقمي

مجلة العلوم والتكنولوجيا

18:15

وثائقي

19:00
19:03

 DWاألخبار
مسائية DW

20:00
20:03

 DWاألخبار
صحتك بين يديك

ريبورتاجات تعاصر الحدث

المستقبل اآلن

القدرات الخفية للفطر

03:00
03:15

07:00

07:15

وثائقي

08:00

المستقبل اآلن

أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا

مجلة العلوم والتكنولوجيا

04:30

05:00

06:00

08:30

07:00

09:00

07:15

وثائقي

دانييل ليبسكيند :عبقري متعدد المواهب

09:15

وثائقي
ماذا عن حق المرء في السكن؟

10:00

10:30

21:30

ريبورتاجات تعاصر الحدث

وثائقي
األنديز

22:00
22:03

 DWاألخبار
مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

صحتك بين يديك

22:15

وثائقي

مجلة الصحة

ماذا عن حق المرء في السكن؟

11:00

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية

11:15

وثائقي

العولمة 3000

مجلة العولمة و اإلنسان

عن كثب

ريبورتاجات تعاصر الحدث

17:00

 DWاألخبار

17:30

الدوري األلماني

18:00
18:03

09:00
09:15

االختالف بداية الحوار

19:00
19:03

20:00
20:03

 DWاألخبار
الدوري األلماني

حصاد الدوري األلماني

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
وثائقي
21:00

 DWاألخبار

21:30

وثائقي

عن كثب

دول وأشخاص وحكايات

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال
األنديز

ريبورتاجات تعاصر الحدث

عينٌ على أوروبا

العولمة 3000

مجلة العولمة و اإلنسان

إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى

المدعي العام يشن حملة تنظيف  -مالحقة المافيا
في كاالبريا
10:30

 DWاألخبار
جعفر توك

الدوري األلماني

أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا

10:00

حصاد الدوري األلماني

 DWاألخبار
مسائية DW

20:30

نقص المناعة البشرية وتداعياتها

كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور

16:30

حصاد الدوري األلماني

المدعي العام يشن حملة تنظيف  -مالحقة المافيا
في كاالبريا

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال

وثائقي

إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى

العولمة 3000

مجلة العولمة و اإلنسان

إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى

المجلة الثقافية

عن كثب

16:00

شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير

واحة الثقافة

21:00

العالم هذا األسبوع

عينٌ على أوروبا

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

مجلة الصحة

 DWاألخبار

مراسلون حول العالم

دول وأشخاص وحكايات

عصابات مخدرات وحشية بمدينة مرسيليا
الفرنسية الجميلة

08:30

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

عندي حكاية

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

نادر خليل :في مواجهة العنصرية

القدرات الخفية للفطر

أربعون عاما ً على أودي كواترو

15:15

الو كتائب؟

الحياة والمجتمع في أوروبا

وثائقي

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال

ماذا عن حق المرء في السكن؟

البشير شو

برنامج سياسي ساخر

دول وأشخاص وحكايات

المدعي العام يشن حملة تنظيف  -مالحقة المافيا
في كاالبريا

08:00

عالم السرعة

15:00

الدوري األلماني

حصاد الدوري األلماني

نقص المناعة البشرية وتداعياتها

20:30

14:30

وثائقي

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال

عينٌ على أوروبا

األنديز

األنديز

شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير

العالم هذا األسبوع

مجلة السيارات

البشير شو

برنامج سياسي ساخر

عصابات مخدرات وحشية بمدينة مرسيليا
الفرنسية الجميلة

عروض موسيقية من أوروبا

Manu Dibango

06:30

مراسلون حول العالم

الدوري األلماني

موسيقى أوروبية

أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا

ماذا عن حق المرء في السكن؟

14:00

حصاد الدوري األلماني

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

04:00

نقص المناعة البشرية وتداعياتها

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
وثائقي

حصاد الدوري األلماني

العولمة 3000

الحياة والمجتمع في أوروبا

الو كتائب؟

مجلة الصحة

13:00

الدوري األلماني

مجلة العولمة و اإلنسان

إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى

دانييل ليبسكيند :عبقري متعدد المواهب

وثائقي

12:30

أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا

02:30
03:00

مجلة العولمة و اإلنسان

إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى

الدوري األلماني

حصاد الدوري األلماني

العولمة 3000

الو كتائب؟

المجلة الثقافية

العالم هذا األسبوع

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال
األنديز

مراسلون حول العالم

عندي حكاية

UTC
12:00

نادر خليل :في مواجهة العنصرية

الحياة والمجتمع في أوروبا

ماذا عن حق المرء في السكن؟

الثالثاء 30.11.21

22:00
22:03

 DWاألخبار
جعفر توك

االختالف بداية الحوار

عصابات مخدرات وحشية بمدينة مرسيليا
الفرنسية الجميلة
23:00
23:03

 DWاألخبار
مسائية DW

11:00

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

11:15

موسيقى أوروبية

شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير

عروض موسيقية من أوروبا

Manu Dibango
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23:00
23:03

 DWاألخبار
مسائية DW

الئحة برامج األسبوع

 DWعربية
األربعاء 01.12.21
UTC
00:00

وثائقي

UTC
12:00

00:30

عندي حكاية

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال
األنديز

UTC
00:00
00:15

12:30

01:00
01:15

وثائقي

ريبورتاجات تعاصر الحدث

صنع في ألمانيا
المجلة االقتصادية

صنع في ألمانيا

12:30

المجلة االقتصادية

واحة الثقافة
المجلة الثقافية

01:00

العالم هذا األسبوع

عن كثب

حلم اإلنجاب والتجارة بالبويضات
00:30

نقص المناعة البشرية وتداعياتها

مراسلون حول العالم

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
كليك  -الحياة في العالم الرقمي

UTC
12:00

نادر خليل :في مواجهة العنصرية

صحتك بين يديك
مجلة الصحة

الخميس 02.12.21

دانييل ليبسكيند :عبقري متعدد المواهب

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور

13:00

جعفر توك

01:15

االختالف بداية الحوار

وثائقي

13:00

مراسلون حول العالم
العالم هذا األسبوع

عباس  -مصور القرن

شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير

02:00

عندي حكاية

14:00

المستقبل اآلن

02:00

يوروماكس

02:30

وثائقي

الحياة والمجتمع في أوروبا

مجلة العلوم والتكنولوجيا

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

القدرات الخفية للفطر

13:15

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال

نادر خليل :في مواجهة العنصرية

14:00

02:30

صنع في ألمانيا

03:00

جعفر توك

04:00

عينٌ على أوروبا

14:30

المجلة االقتصادية

العولمة 3000

03:00

إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى

صنع في ألمانيا
المجلة االقتصادية

األنديز

مجلة العولمة و اإلنسان

وثائقي
ماذا عن حق المرء في السكن؟

وثائقي
عباس  -مصور القرن
14:30

عندي حكاية

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

15:00

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

15:15

وثائقي

االختالف بداية الحوار

03:45

04:30

عالم السرعة

مجلة السيارات

أربعون عاما ً على أودي كواترو

شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير
04:15

مراسلون حول العالم

04:30

صنع في ألمانيا

دول وأشخاص وحكايات

عصابات مخدرات وحشية بمدينة مرسيليا
الفرنسية الجميلة

نادر خليل :في مواجهة العنصرية

15:00

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

15:15

وثائقي
أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا

العالم هذا األسبوع

16:00

عندي حكاية

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

المستقبل اآلن

المجلة االقتصادية

نادر خليل :في مواجهة العنصرية

16:00

يوروماكس

16:30

عينٌ على أوروبا

الحياة والمجتمع في أوروبا

مجلة العلوم والتكنولوجيا

القدرات الخفية للفطر
16:30
05:00

جعفر توك

06:00

صحتك بين يديك

واحة الثقافة

05:00

المجلة الثقافية
05:15

17:00

 DWاألخبار

17:30

صنع في ألمانيا
المجلة االقتصادية

مجلة الصحة

دول وأشخاص وحكايات

كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور

دانييل ليبسكيند :عبقري متعدد المواهب

االختالف بداية الحوار

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
وثائقي
عباس  -مصور القرن

06:00

العولمة 3000

17:00

 DWاألخبار

17:30

المستقبل اآلن

مجلة العلوم والتكنولوجيا

مجلة العولمة و اإلنسان

نقص المناعة البشرية وتداعياتها

القدرات الخفية للفطر

إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى
06:30

صنع في ألمانيا

07:00

جعفر توك

08:00

عندي حكاية

المجلة االقتصادية

18:00
18:03

 DWاألخبار
كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية

المجلة الثقافية

كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور

دانييل ليبسكيند :عبقري متعدد المواهب

06:30

واحة الثقافة

18:00
18:03

 DWاألخبار
بتوقيت برلين

حوار أسبوعي يسلط الضوء على
أبرز القضايا الدولية

18:15

االختالف بداية الحوار

وثائقي
عباس  -مصور القرن

07:00
07:15

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
وثائقي

18:45

ماذا عن حق المرء في السكن؟

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

نادر خليل :في مواجهة العنصرية

08:30

وثائقي

19:00
19:03

 DWاألخبار
مسائية DW

08:00

يوروماكس

20:00
20:03

 DWاألخبار
يوروماكس

08:30

صنع في ألمانيا

20:30

عندي حكاية

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال

09:00

09:15

وثائقي

المجلة االقتصادية

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

نادر خليل :في مواجهة العنصرية

21:00

شابات فلسطينيات  -النضال من أجل تقرير المصير
21:30

 DWاألخبار

09:00

09:15

العولمة 3000

10:30

11:02

جعفر توك

المجلة االقتصادية

10:00

20:30

عن كثب

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية

ريبورتاجات تعاصر الحدث

كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور

وثائقي
عباس  -مصور القرن

العولمة 3000

إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى

21:00

 DWاألخبار

21:30

عندي حكاية

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

عندي حكاية

نادر خليل :في مواجهة العنصرية

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

مجلة العولمة و اإلنسان

صنع في ألمانيا

المجلة االقتصادية

حلم اإلنجاب والتجارة بالبويضات

مجلة العولمة و اإلنسان

إهمال الحكومة اإلسرائيلية لعرب إسرائيل
ومواضيع أخرى

20:00
20:03

 DWاألخبار
صنع في ألمانيا

الحياة والمجتمع في أوروبا

العالم هذا األسبوع

10:00

19:00
19:03

 DWاألخبار
مسائية DW

الحياة والمجتمع في أوروبا

األنديز

مراسلون حول العالم

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور

22:00
22:03

 DWاألخبار
كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
كيتو  -مدينة الكنائس واألديرة ،اإلكوادور

22:15

نادر خليل :في مواجهة العنصرية

10:30

المستقبل اآلن

22:00
22:03

 DWاألخبار
كورونا  -تغطية خاصة

22:15

بتوقيت برلين

مجلة العلوم والتكنولوجيا

وثائقي

القدرات الخفية للفطر

حوار أسبوعي يسلط الضوء على

عباس  -مصور القرن

االختالف بداية الحوار
23:00
23:03

 DWاألخبار
مسائية DW

11:00

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

11:15

وثائقي
أنهار في خطر ـ أزمة المياه في كمبوديا
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أبرز القضايا الدولية

23:00
23:03

 DWاألخبار
مسائية DW

الئحة برامج األسبوع

 DWعربية
الجمعة 03.12.21
UTC
00:00

يوروماكس

00:30

المستقبل اآلن

UTC
12:00

الحياة والمجتمع في أوروبا

صحتك بين يديك
مجلة الصحة

مجلة العلوم والتكنولوجيا

القدرات الخفية للفطر
12:30
01:00

عالم السرعة

مجلة السيارات

بتوقيت برلين
حوار أسبوعي يسلط الضوء على
أبرز القضايا الدولية

01:45

كورونا  -تغطية خاصة

02:00
02:15

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
كليك  -الحياة في العالم الرقمي

02:30

عالم السرعة

03:00

بتوقيت برلين

13:00

13:15

كورونا  -تغطية خاصة
بتوقيت برلين
حوار أسبوعي يسلط الضوء على
أبرز القضايا الدولية

مجلة السيارات
14:00

يوروماكس

14:30

عن كثب

الحياة والمجتمع في أوروبا

حوار أسبوعي يسلط الضوء على
أبرز القضايا الدولية

ريبورتاجات تعاصر الحدث

حلم اإلنجاب والتجارة بالبويضات
03:45

كورونا  -تغطية خاصة

04:00

عن كثب

ريبورتاجات تعاصر الحدث

15:00

كورونا  -تغطية خاصة

15:15

بتوقيت برلين

حلم اإلنجاب والتجارة بالبويضات

04:30

حوار أسبوعي يسلط الضوء على
أبرز القضايا الدولية

واحة الثقافة
المجلة الثقافية

دانييل ليبسكيند :عبقري متعدد المواهب

16:00

مراسلون حول العالم

حوار أسبوعي يسلط الضوء على
أبرز القضايا الدولية

16:15

موسيقى أوروبية

05:45

كورونا  -تغطية خاصة

17:00

 DWاألخبار

06:00
06:15

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
كليك  -الحياة في العالم الرقمي

17:30

عالم السرعة

06:30

وثائقي

العالم هذا األسبوع

05:00

بتوقيت برلين

عروض موسيقية من أوروبا

Manu Dibango

مجلة السيارات

18:00

 DWاألخبار

18:03

البشير شو

19:00
19:03

 DWاألخبار
مسائية DW

20:00

 DWاألخبار

الليثيوم – تهافت على الذهب األبيض في جبال
األنديز

برنامج سياسي ساخر

07:00

بتوقيت برلين
حوار أسبوعي يسلط الضوء على
أبرز القضايا الدولية

07:45

جميع مواعيد البث هي وفقا للتوقيت العالمي الموحد GMT/UTC.
التوقيت المحلي:
الجزائر 1+
القاهرة 2+
دبي 4+

كورونا  -تغطية خاصة

08:00

عينٌ على أوروبا

08:30

صحتك بين يديك

دول وأشخاص وحكايات

20:03

واحة الثقافة
المجلة الثقافية

دانييل ليبسكيند :عبقري متعدد المواهب

مجلة الصحة

مواعيد البث قابلة للتعديل.

20:30

عينٌ على أوروبا

دول وأشخاص وحكايات

09:00

بتوقيت برلين
حوار أسبوعي يسلط الضوء على
أبرز القضايا الدولية

09:45

كورونا  -تغطية خاصة

10:00

يوروماكس

10:30

واحة الثقافة

21:00
21:30

 DWاألخبار
يوروماكس

الحياة والمجتمع في أوروبا

22:00

 DWاألخبار

الحياة والمجتمع في أوروبا
22:03

المجلة الثقافية

البشير شو

برنامج سياسي ساخر

دانييل ليبسكيند :عبقري متعدد المواهب

 DWدليل البرنامج واستقبال البث
www.dw.com/arabic/programguide

11:00

كورونا  -تغطية خاصة

11:15

بتوقيت برلين

حوار أسبوعي يسلط الضوء على
أبرز القضايا الدولية

dw.com
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23:00
23:03

 DWاألخبار
مسائية DW

