الئحة برامج األسبوع

 DWعربية
السبت 22.01.22
UTC
00:00

00:30

عينٌ على أوروبا

UTC
12:00

عينٌ على أوروبا

UTC
00:00

عن كثب

UTC
12:00

دول وأشخاص وحكايات

دول وأشخاص وحكايات

ريبورتاجات تعاصر الحدث

اإليقاعات اإلفريقية

هكذا تسعى مالكمة إيرانية
في فرنسا من أجل الحرية

هكذا تسعى مالكمة إيرانية
في فرنسا من أجل الحرية

انحسار الجليد
تبعات ارتفاع درجة الحرارة في البالند

عالم السرعة

12:30

معرض اإللكترونيات االستهالكية

جعفر توك

13:00

االختالف بداية الحوار

أنا عابر/ة جندري/ة ،لماذا ال تتقبلوني كما أنا؟

02:00

مراسلون حول العالم

02:15

عن كثب

العالم هذا األسبوع

13:15

عن كثب

ريبورتاجات تعاصر الحدث

المجلة الثقافية

انحسار الجليد
تبعات ارتفاع درجة الحرارة في البالند

ال مستقبل بدون ذاكرة

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

01:00

البشير شو

الماء  -إكسير الحياة

13:00

برنامج سياسي ساخر

انحسار الجليد
تبعات ارتفاع درجة الحرارة في البالند

باوهاوس  -األسطورة وسوء الفهم

13:15
02:00

عوالم الظل  -شبكة العصابات العالمية

عينٌ على أوروبا

وثائقي

هكذا تسعى مالكمة إيرانية
في فرنسا من أجل الحرية

14:00

مجلة السيارات

رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

14:30

صحتك بين يديك

02:30

مجلة الصحة

المستقبل اآلن

صحتك بين يديك
مجلة الصحة

الماء  -إكسير الحياة

14:30

المجلة الثقافية

الماء  -إكسير الحياة

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية

03:00

باوهاوس  -األسطورة وسوء الفهم

وثائقي
رئيس يسابق الزمن -
الواليات المتحدة األمريكية بعد العام األول
من والية جو بايدن

15:15

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

16:00

وثائقي

03:15

عوالم الظل  -شبكة العصابات العالمية

عندي حكاية

جولة في "شارع العرب"
وحي "نويكولن" مع هنادي مراد
04:30

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

04:00

16:15

رئيس يسابق الزمن -
الواليات المتحدة األمريكية بعد العام األول
من والية جو بايدن

05:00

05:15

وثائقي

17:00
17:15
17:30

06:00

مراسلون حول العالم

06:15

وثائقي

18:00
18:03

18:15

وثائقي

العالم هذا األسبوع

العالم هذا األسبوع

04:30

05:00

07:00

07:30

صحتك بين يديك

الحياة والمجتمع في أوروبا

مجلة الصحة

الماء  -إكسير الحياة

08:00

05:15

08:30

09:00

وثائقي

20:00
20:03

06:00

يوروماكس

الحياة والمجتمع في أوروبا

07:00

البشير شو

08:00

وثائقي

وثائقي

( Krokusسويسرا)

08:30

 DWاألخبار
كليك  -الحياة في العالم الرقمي
09:00

جعفر توك

20:30

21:00
21:15

 DWاألخبار
مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

21:30

المستقبل اآلن

االختالف بداية الحوار

واحة الثقافة

أنا عابر/ة جندري/ة ،لماذا ال تتقبلوني كما أنا؟

المجلة الثقافية

09:45

مجلة الصحة

الماء  -إكسير الحياة

10:15

22:00
22:03

 DWاألخبار
موسيقى أوروبية

مجلة العلوم والتكنولوجيا

كيف تحدث العواصف الرعدية؟
10:00
10:15

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
كليك  -الحياة في العالم الرقمي

10:30

عن كثب

عروض موسيقية من أوروبا

وثائقي

( Krokusسويسرا)

عوالم الظل  -شبكة العصابات العالمية

11:00

يوروماكس

11:30

عالم السرعة

انحسار الجليد
تبعات ارتفاع درجة الحرارة في البالند

العولمة 3000

مجلة العولمة و اإلنسان

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

العالم هذا األسبوع

22:15

23:15

وثائقي
رئيس يسابق الزمن -
الواليات المتحدة األمريكية بعد العام األول
من والية جو بايدن

11:00

11:15

وثائقي

االختالف بداية الحوار

كيسيلو موسيا
كفاح ضد التغير المناخي في كينيا

أنا عابر/ة جندري/ة ،لماذا ال تتقبلوني كما أنا؟

العالم هذا األسبوع

وثائقي

 DWاألخبار
مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم

الحياة والمجتمع في أوروبا

مجلة السيارات

22:00
22:03

ريبورتاجات تعاصر الحدث

22:45

يوروماكس

الحياة والمجتمع في أوروبا

ال مستقبل بدون ذاكرة

صحتك بين يديك

 DWاألخبار
عالم السرعة
مجلة السيارات

واحة الثقافة

مجلة العلوم والتكنولوجيا

21:30

20:00
20:03

رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

خطر ذوبان المجلدات على األرض

موسيقى أوروبية

اإلنترنت :ثورة رقمية أم رقابة متطورة؟

معرض اإللكترونيات االستهالكية

المجلة الثقافية

عروض موسيقية من أوروبا

 DWاألخبار
وثائقي

الرياضة في العراق

ال مستقبل بدون ذاكرة

21:00
21:15

19:00
19:15

برنامج سياسي ساخر

اإليقاعات اإلفريقية

المستقبل اآلن

( Krokusسويسرا)

معرض اإللكترونيات االستهالكية

 DWاألخبار
المستقبل اآلن

رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

موسيقى أوروبية

عروض موسيقية من أوروبا

عالم السرعة

اإليقاعات اإلفريقية

20:30

18:00
18:03

 DWاألخبار
مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

مجلة السيارات

مجلة العلوم والتكنولوجيا

عن كثب

عندي حكاية

نجم السوشيال ميديا حيدر آل مرجان:
بين الموت واألمل

18:15

 DWاألخبار
وثائقي

خطر ذوبان المجلدات على األرض

17:30

 DWاألخبار
كليك  -الحياة في العالم الرقمي

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

رئيس يسابق الزمن -
الواليات المتحدة األمريكية بعد العام األول
من والية جو بايدن

ريبورتاجات تعاصر الحدث

انحسار الجليد
تبعات ارتفاع درجة الحرارة في البالند

مراسلون حول العالم

17:00
17:15

العالم هذا األسبوع

06:30
19:00
19:15

وثائقي
كيسيلو موسيا
كفاح ضد التغير المناخي في كينيا

عن كثب

اإلنترنت :ثورة رقمية أم رقابة متطورة؟

رئيس يسابق الزمن -
الواليات المتحدة األمريكية بعد العام األول
من والية جو بايدن

باوهاوس  -األسطورة وسوء الفهم

انحسار الجليد
تبعات ارتفاع درجة الحرارة في البالند

عوالم الظل  -شبكة العصابات العالمية

يوروماكس

العولمة 3000

16:00

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية

ريبورتاجات تعاصر الحدث

اإلنترنت :ثورة رقمية أم رقابة متطورة؟

 DWاألخبار
مراسلون حول العالم

كيسيلو موسيا
كفاح ضد التغير المناخي في كينيا

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

مجلة العولمة و اإلنسان

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

وثائقي

االختالف بداية الحوار

أنا عابر/ة جندري/ة ،لماذا ال تتقبلوني كما أنا؟

16:15

معرض اإللكترونيات االستهالكية

 DWاألخبار
مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
العولمة 3000

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
15:00

جعفر توك

مجلة العولمة و اإلنسان

وثائقي

مجلة السيارات

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

واحة الثقافة
ال مستقبل بدون ذاكرة

15:00

عالم السرعة

عالم السرعة

معرض اإللكترونيات االستهالكية

مجلة العلوم والتكنولوجيا

04:00

وثائقي

دول وأشخاص وحكايات

اإليقاعات اإلفريقية

خطر ذوبان المجلدات على األرض

03:15

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية

الرياضة في العراق

وثائقي
رئيس يسابق الزمن -
الواليات المتحدة األمريكية بعد العام األول
من والية جو بايدن

14:00

00:30

واحة الثقافة

12:30

صحتك بين يديك
مجلة الصحة

ريبورتاجات تعاصر الحدث

02:45

وثائقي

رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

مجلة السيارات

01:00

األحد 23.01.22

عوالم الظل  -شبكة العصابات العالمية

معرض اإللكترونيات االستهالكية

-1-

23:00

جعفر توك

الئحة برامج األسبوع

 DWعربية
اإلثنين 24.01.22
UTC
00:00

العولمة 3000

مجلة العولمة و اإلنسان

UTC
12:00

الثالثاء 25.01.22

يوروماكس

الحياة والمجتمع في أوروبا

UTC
00:00

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

00:30

يوروماكس

01:00
01:15

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
وثائقي

02:00

وثائقي

02:30

واحة الثقافة

12:30

الحياة والمجتمع في أوروبا

كيسيلو موسيا
كفاح ضد التغير المناخي في كينيا

00:30

كيف تحدث العواصف الرعدية؟

13:00

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

13:15

وثائقي

01:00

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

01:15

وثائقي

امبراطورية النساء  -أقلية الموسو في الصين

03:15

04:00

يوروماكس

04:30

صحتك بين يديك

13:00

امبراطورية النساء  -أقلية الموسو في الصين

14:00

صحتك بين يديك

02:00

مجلة الصحة

العولمة 3000

مجلة العولمة و اإلنسان

14:00

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

الماء  -إكسير الحياة

ال مستقبل بدون ذاكرة

وثائقي

الدوري األلماني

حصاد الدوري األلماني

البشير شو

برنامج سياسي ساخر

الرياضة في العراق

02:30
03:00

12:30

األسبوع العشرون من البوندسليجا

المجلة الثقافية

العالم هذا األسبوع

الدوري األلماني

حصاد الدوري األلماني

مجلة العولمة و اإلنسان

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

األسبوع العشرون من البوندسليجا

اإليقاعات اإلفريقية
رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

مراسلون حول العالم

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

نجم السوشيال ميديا حيدر آل مرجان:
بين الموت واألمل

المستقبل اآلن

مجلة العلوم والتكنولوجيا

عندي حكاية

UTC
12:00

العولمة 3000

14:30

يوروماكس

15:00

البشير شو

امبراطورية النساء  -أقلية الموسو في الصين

الحياة والمجتمع في أوروبا

برنامج سياسي ساخر

الدوري األلماني

03:00

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

03:15

موسيقى أوروبية

الرياضة في العراق

هكذا تسعى مالكمة إيرانية
في فرنسا من أجل الحرية

حصاد الدوري األلماني

األسبوع العشرون من البوندسليجا

عروض موسيقية من أوروبا

عينٌ على أوروبا

دول وأشخاص وحكايات

14:30

وثائقي

اإليقاعات اإلفريقية

رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

15:00

مراسلون حول العالم

15:15

وثائقي

العالم هذا األسبوع

( Krokusسويسرا)

الحياة والمجتمع في أوروبا

16:00

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

16:15

وثائقي

04:00

امبراطورية النساء  -أقلية الموسو في الصين

مجلة الصحة

05:00
05:15

06:00

عن كثب

17:00
17:30

يوروماكس

18:00
18:03

 DWاألخبار
كليك  -الحياة في العالم الرقمي

06:00

18:15

رئيس يسابق الزمن -
الواليات المتحدة األمريكية بعد العام األول
من والية جو بايدن

وثائقي

06:30

06:30

19:00
19:03

 DWاألخبار
مسائية DW

20:00
20:03

 DWاألخبار
صحتك بين يديك

كيف تحدث العواصف الرعدية؟

07:00

مراسلون حول العالم

07:15

وثائقي

08:00

المستقبل اآلن

العالم هذا األسبوع

امبراطورية النساء  -أقلية الموسو في الصين

مجلة العلوم والتكنولوجيا

الحياة والمجتمع في أوروبا

08:30

معرض اإللكترونيات االستهالكية

09:00

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

09:15

وثائقي
كيسيلو موسيا
كفاح ضد التغير المناخي في كينيا

10:00

10:30

21:30

ريبورتاجات تعاصر الحدث

وثائقي

رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

22:00
22:03

 DWاألخبار
مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

صحتك بين يديك

22:15

وثائقي

كيسيلو موسيا
كفاح ضد التغير المناخي في كينيا

الماء  -إكسير الحياة

11:00

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية

11:15

وثائقي

بومبي  -رحلة إلى العالم القديم ،إيطاليا

09:00
09:15

10:00

20:00
20:03

 DWاألخبار
الدوري األلماني

20:30

21:00

 DWاألخبار

21:30

وثائقي

عن كثب

ريبورتاجات تعاصر الحدث

دول وأشخاص وحكايات

اإليقاعات اإلفريقية

رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

انحسار الجليد
تبعات ارتفاع درجة الحرارة في البالند
10:30

العولمة 3000

مجلة العولمة و اإلنسان

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
وثائقي

عينٌ على أوروبا

حصاد الدوري األلماني

األسبوع العشرون من البوندسليجا

الدوري األلماني

امبراطورية النساء  -أقلية الموسو في الصين

االختالف بداية الحوار

19:00
19:03

حصاد الدوري األلماني

األسبوع العشرون من البوندسليجا

 DWاألخبار
جعفر توك

 DWاألخبار
مسائية DW

العولمة 3000

مجلة العولمة و اإلنسان

حصاد الدوري األلماني

األسبوع العشرون من البوندسليجا

دول وأشخاص وحكايات

انحسار الجليد
تبعات ارتفاع درجة الحرارة في البالند

اإليقاعات اإلفريقية

مجلة الصحة

عينٌ على أوروبا

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

ال مستقبل بدون ذاكرة

عن كثب

نجم السوشيال ميديا حيدر آل مرجان:
بين الموت واألمل

17:30

الدوري األلماني

07:15

08:30

21:00

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

وثائقي

المجلة الثقافية

ريبورتاجات تعاصر الحدث

17:00

رئيس يسابق الزمن -
الواليات المتحدة األمريكية بعد العام األول
من والية جو بايدن

واحة الثقافة

عن كثب

 DWاألخبار

07:00

مجلة الصحة

 DWاألخبار

عندي حكاية

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

كيف تحدث العواصف الرعدية؟

عالم السرعة

مجلة العولمة و اإلنسان

انحسار الجليد
تبعات ارتفاع درجة الحرارة في البالند

18:00
18:03

08:00

مجلة السيارات

البشير شو

برنامج سياسي ساخر

16:30

هكذا تسعى مالكمة إيرانية
في فرنسا من أجل الحرية

الماء  -إكسير الحياة

20:30

العولمة 3000

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

الرياضة في العراق

المستقبل اآلن

مجلة العلوم والتكنولوجيا

الدوري األلماني

حصاد الدوري األلماني

16:00

األسبوع العشرون من البوندسليجا

05:00

ريبورتاجات تعاصر الحدث

انحسار الجليد
تبعات ارتفاع درجة الحرارة في البالند

04:30

 DWاألخبار

كيسيلو موسيا
كفاح ضد التغير المناخي في كينيا

اإليقاعات اإلفريقية

رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

الماء  -إكسير الحياة

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
وثائقي

وثائقي

كيسيلو موسيا
كفاح ضد التغير المناخي في كينيا

22:00
22:03

 DWاألخبار
جعفر توك

االختالف بداية الحوار

هكذا تسعى مالكمة إيرانية
في فرنسا من أجل الحرية
23:00
23:03

 DWاألخبار
مسائية DW

11:00

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

11:15

موسيقى أوروبية

رئيس يسابق الزمن -
الواليات المتحدة األمريكية بعد العام األول
من والية جو بايدن

عروض موسيقية من أوروبا

( Krokusسويسرا)

-2-

23:00
23:03

 DWاألخبار
مسائية DW

الئحة برامج األسبوع

 DWعربية
األربعاء 26.01.22
UTC
00:00

وثائقي

UTC
12:00

00:30

عندي حكاية

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

اإليقاعات اإلفريقية
رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

UTC
00:00
00:15

نجم السوشيال ميديا حيدر آل مرجان:
بين الموت واألمل

12:30

01:00
01:15

وثائقي

صنع في ألمانيا

12:30

02:00

13:00

جعفر توك

01:15

03:00

جعفر توك

04:00

عينٌ على أوروبا

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية

االختالف بداية الحوار

14:00

المستقبل اآلن

02:00

يوروماكس

02:30

وثائقي

اإليقاعات اإلفريقية

13:15

14:30

المجلة االقتصادية

العولمة 3000

مجلة العولمة و اإلنسان

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

وثائقي
كيسيلو موسيا
كفاح ضد التغير المناخي في كينيا

14:00

صنع في ألمانيا
المجلة االقتصادية

رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

03:00

مراسلون حول العالم
العالم هذا األسبوع

الحياة والمجتمع في أوروبا

مجلة العلوم والتكنولوجيا

كيف تحدث العواصف الرعدية؟

وثائقي

13:00

عوالم الظل  -سلطة أجهزة المخابرات

نجم السوشيال ميديا حيدر آل مرجان:
بين الموت واألمل
02:30

ال مستقبل بدون ذاكرة

بومبي  -رحلة إلى العالم القديم ،إيطاليا

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

صنع في ألمانيا

واحة الثقافة
المجلة الثقافية

رئيس يسابق الزمن -
الواليات المتحدة األمريكية بعد العام األول
من والية جو بايدن

عندي حكاية

صنع في ألمانيا
المجلة االقتصادية

01:00

العالم هذا األسبوع

ريبورتاجات تعاصر الحدث

المجلة االقتصادية

الماء  -إكسير الحياة

مراسلون حول العالم

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
كليك  -الحياة في العالم الرقمي

UTC
12:00

عن كثب

النجاة من الهولوكوست  -تقفي آثار المخابئ السرية
00:30

صحتك بين يديك
مجلة الصحة

الخميس 27.01.22

وثائقي
عوالم الظل  -سلطة أجهزة المخابرات
14:30

عندي حكاية

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

15:00

كليك  -الحياة في العالم الرقمي

15:15

وثائقي

االختالف بداية الحوار

رئيس يسابق الزمن -
الواليات المتحدة األمريكية بعد العام األول
من والية جو بايدن

دول وأشخاص وحكايات

هكذا تسعى مالكمة إيرانية
في فرنسا من أجل الحرية
04:30

16:00

المستقبل اآلن

كيف تحدث العواصف الرعدية؟

06:00

صحتك بين يديك

معرض اإللكترونيات االستهالكية

04:15

مراسلون حول العالم

04:30

صنع في ألمانيا

واحة الثقافة

05:00

17:30

صنع في ألمانيا
المجلة االقتصادية

مجلة الصحة

16:00

يوروماكس

16:30

عينٌ على أوروبا

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية

دول وأشخاص وحكايات

بومبي  -رحلة إلى العالم القديم ،إيطاليا
05:15

17:00

امبراطورية النساء  -أقلية الموسو في الصين

المجلة االقتصادية

المجلة الثقافية

 DWاألخبار

15:15

وثائقي

الحياة والمجتمع في أوروبا

ال مستقبل بدون ذاكرة

االختالف بداية الحوار

15:00

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

العالم هذا األسبوع

نجم السوشيال ميديا حيدر آل مرجان:
بين الموت واألمل
16:30

05:00

عالم السرعة

مجلة السيارات

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

مجلة العلوم والتكنولوجيا

جعفر توك

عندي حكاية

03:45

نجم السوشيال ميديا حيدر آل مرجان:
بين الموت واألمل

وثائقي
عوالم الظل  -سلطة أجهزة المخابرات

06:00

العولمة 3000

17:00

 DWاألخبار

17:30

المستقبل اآلن

مجلة العلوم والتكنولوجيا

مجلة العولمة و اإلنسان

الماء  -إكسير الحياة

كيف تحدث العواصف الرعدية؟

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

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

بومبي  -رحلة إلى العالم القديم ،إيطاليا

ال مستقبل بدون ذاكرة

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
عوالم الظل  -سلطة أجهزة المخابرات

07:00
07:15

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
وثائقي

18:45

كيسيلو موسيا
كفاح ضد التغير المناخي في كينيا

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

نجم السوشيال ميديا حيدر آل مرجان:
بين الموت واألمل
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

اإليقاعات اإلفريقية

09:00

09:15

وثائقي

21:00

رئيس يسابق الزمن -
الواليات المتحدة األمريكية بعد العام األول
من والية جو بايدن

21:30

نجم السوشيال ميديا حيدر آل مرجان:
بين الموت واألمل

العالم هذا األسبوع

 DWاألخبار

09:00

09:15

10:00

11:02

جعفر توك

20:30

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
بومبي  -رحلة إلى العالم القديم ،إيطاليا

وثائقي
21:00

 DWاألخبار

21:30

عندي حكاية

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

عندي حكاية

نجم السوشيال ميديا حيدر آل مرجان:
بين الموت واألمل

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

22:00
22:03

بومبي  -رحلة إلى العالم القديم ،إيطاليا
22:15

نجم السوشيال ميديا حيدر آل مرجان:
بين الموت واألمل

 DWاألخبار
كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية
10:30

المستقبل اآلن

22:00
22:03

 DWاألخبار
كورونا  -تغطية خاصة

كيف تحدث العواصف الرعدية؟

22:15

بتوقيت برلين

مجلة العلوم والتكنولوجيا

وثائقي

حوار أسبوعي يسلط الضوء على

عوالم الظل  -سلطة أجهزة المخابرات

االختالف بداية الحوار
23:00
23:03

 DWاألخبار
مسائية DW

عن كثب

ريبورتاجات تعاصر الحدث

عوالم الظل  -سلطة أجهزة المخابرات

العولمة 3000

العولمة 3000

10:30

المجلة االقتصادية

النجاة من الهولوكوست  -تقفي آثار المخابئ السرية

مجلة العولمة و اإلنسان

مجلة العولمة و اإلنسان

المجلة االقتصادية

20:00
20:03

 DWاألخبار
صنع في ألمانيا

المجلة االقتصادية

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

صنع في ألمانيا

19:00
19:03

 DWاألخبار
مسائية DW

الحياة والمجتمع في أوروبا

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا

مراسلون حول العالم

العيش في سالم في قرية إسرائيلية

بومبي  -رحلة إلى العالم القديم ،إيطاليا

الحياة والمجتمع في أوروبا

رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

10:00

كنوز البشرية  -ميراث اإلنسانية

11:00

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان

11:15

وثائقي
امبراطورية النساء  -أقلية الموسو في الصين
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أبرز القضايا الدولية

23:00
23:03

 DWاألخبار
مسائية DW

الئحة برامج األسبوع

 DWعربية
الجمعة 28.01.22
UTC
00:00

يوروماكس

00:30

المستقبل اآلن

UTC
12:00

الحياة والمجتمع في أوروبا

صحتك بين يديك
مجلة الصحة

مجلة العلوم والتكنولوجيا

كيف تحدث العواصف الرعدية؟
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

النجاة من الهولوكوست  -تقفي آثار المخابئ السرية
03:45

كورونا  -تغطية خاصة

04:00

عن كثب

ريبورتاجات تعاصر الحدث

15:00

كورونا  -تغطية خاصة

15:15

بتوقيت برلين

النجاة من الهولوكوست  -تقفي آثار المخابئ السرية

04:30

حوار أسبوعي يسلط الضوء على
أبرز القضايا الدولية

واحة الثقافة
المجلة الثقافية

ال مستقبل بدون ذاكرة

16:00

حوار أسبوعي يسلط الضوء على
أبرز القضايا الدولية

16:15

مراسلون حول العالم
العالم هذا األسبوع

05:00

بتوقيت برلين
موسيقى أوروبية

عروض موسيقية من أوروبا

( Krokusسويسرا)
05:45

كورونا  -تغطية خاصة

06:00
06:15

مراسلون  -تقاريرمن عين المكان
كليك  -الحياة في العالم الرقمي

06:30

وثائقي

17:00

 DWاألخبار

17:30

عالم السرعة

مجلة السيارات

اإليقاعات اإلفريقية

رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

07:00

18:00
18:03

 DWاألخبار
البشير شو

برنامج سياسي ساخر

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

19:00
19:03

20:00
20:03

 DWاألخبار
مسائية DW
 DWاألخبار
واحة الثقافة
المجلة الثقافية

ال مستقبل بدون ذاكرة

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

الحياة والمجتمع في أوروبا
22:00
22:03

المجلة الثقافية

 DWاألخبار
البشير شو

برنامج سياسي ساخر

ال مستقبل بدون ذاكرة

 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

