
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

غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة ريبورتاجات تعاصر الحدث دول وأشخاص وحكايات دول وأشخاص وحكايات

الخوف من الغزو الروسي- على خط المواجهة   هكذا تبدو حياة أجانب مقاتلين بجبهة هكذا تبدو حياة أجانب مقاتلين بجبهة

الدفاع عن أوكرانيا   الدفاع عن أوكرانيا

    

صحتك بين يديك 12:30 واحة الثقافة 00:30 عن كثب 12:30

مجلة الصحة المجلة الثقافية ريبورتاجات تعاصر الحدث عالم السرعة 00:30

العناية الصحيحة بالجلد والبشرة الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم- آفاق جديدة  الخوف من الغزو الروسي- على خط المواجهة  مجلة السيارات
حافالت كهربائية في نيروبي ومواضيع   

أخرى   

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  13:00 موسيقى أوروبية 01:00 الحياة في العالم الرقمي- كليك  13:00  

روما الشرق، لتوانيا- مدينةفيلنيوس القديمة  عروض موسيقية من أوروبا جعفر توك  01:00

عروض موسيقية من أوروبا  االختالف بداية الحوار
وثائقي  13:15 اإلجهاض القانوني، حق للمرأة أم قتل للروح؟

وثائقي 13:15 طريق الهند نحو العالمية- عالم ناريندرا مودي    

ميالد: الجزء األول- كو كلوكس كالن  الحياة في العالم الرقمي- كليك  01:45   

اإلمبراطورية الخفية    

مراسلون حول العالم   02:00

عيٌن على أوروبا  02:00 وثائقي 14:00 العالم هذا األسبوع
عالم السرعة 14:00 دول وأشخاص وحكايات غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة
مجلة السيارات هكذا تبدو حياة أجانب مقاتلين بجبهة عن كثب  02:15

حافالت كهربائية في نيروبي ومواضيع الدفاع عن أوكرانيا ريبورتاجات تعاصر الحدث 
أخرى الخوف من الغزو الروسي- على خط المواجهة   

صحتك بين يديك  02:30 صحتك بين يديك 14:30  

واحة الثقافة 14:30 مجلة الصحة مجلة الصحة  

المجلة الثقافية العناية الصحيحة بالجلد والبشرة العناية الصحيحة بالجلد والبشرة المستقبل اآلن 02:45

الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم- آفاق جديدة  مجلة العلوم والتكنولوجيا  
قريباً رفيق بالبيئة؟: النقل الجوي   

تقاريرمن عين المكان- مراسلون   03:00 ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  15:00  

جعفر توك 15:00 روما الشرق، لتوانيا- مدينةفيلنيوس القديمة   

االختالف بداية الحوار وثائقي 03:15 وثائقي  03:15

اإلجهاض القانوني، حق للمرأة أم قتل للروح؟ العالج بالموسيقى- قوة األلحان  وثائقي 15:15 طريق الهند نحو العالمية- عالم ناريندرا مودي 

ميالد: الجزء األول- كو كلوكس كالن     

اإلمبراطورية الخفية     

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  16:00    

روما الشرق، لتوانيا- مدينةفيلنيوس القديمة  3000العولمة  04:00 عندي حكاية  04:00

مجلة العولمة و اإلنسان  الحياة في العالم الرقمي- كليك  16:00 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا
الجميلة التي أتت: نفرتيتي  

وثائقي 16:15 وثائقي   

العالج بالموسيقى- قوة األلحان  طريق الهند نحو العالمية- عالم ناريندرا مودي   16:15  

عن كثب  04:30 عالم السرعة  04:30

ريبورتاجات تعاصر الحدث  مجلة السيارات 
الخوف من الغزو الروسي- على خط المواجهة   حافالت كهربائية في نيروبي ومواضيع 

أخرى 

DW 17:00 األخبار  DW 17:00 األخبار  

الحياة في العالم الرقمي- كليك  17:15 مراسلون حول العالم 05:00 تقاريرمن عين المكان- مراسلون  17:15 وثائقي 05:00

العالم هذا األسبوع  3000العولمة  17:30 جان دوندار يلتقي أنابيل- حراس الحقيقة 

مجلة العولمة و اإلنسان هيرنانديز

عندي حكاية 17:30 وثائقي 05:15   

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا طريق الهند نحو العالمية- عالم ناريندرا مودي    

في أثر غزال المها: فيصل بيبي   

وثائقي   18:00

غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة  
DW 18:00 األخبار يوروماكس 06:00 مراسلون حول العالم  06:00

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

موسيقى أوروبية 18:15 عالم السرعة 06:30 يوروماكس 18:30 وثائقي 06:15

عروض موسيقية من أوروبا مجلة السيارات الحياة والمجتمع في أوروبا ميالد: الجزء األول- كو كلوكس كالن 

عروض موسيقية من أوروبا حافالت كهربائية في نيروبي ومواضيع اإلمبراطورية الخفية 

أخرى   

  DW 19:00 األخبار  

موسيقى أوروبية 07:00 وثائقي 19:15 يوروماكس 07:00

DW 19:00 األخبار عروض موسيقية من أوروبا طريق الهند نحو العالمية- عالم ناريندرا مودي  الحياة والمجتمع في أوروبا
وثائقي 19:15 عروض موسيقية من أوروبا  

ميالد: الجزء األول- كو كلوكس كالن  صحتك بين يديك   07:30

اإلمبراطورية الخفية  مجلة الصحة  
الحياة في العالم الرقمي- كليك   07:45 DW 20:00 األخبار العناية الصحيحة بالجلد والبشرة

المستقبل اآلن   20:03  

مجلة العلوم والتكنولوجيا  

DW 20:00 األخبار وثائقي 08:00 قريباً رفيق بالبيئة؟: النقل الجوي عن كثب 08:00

عالم السرعة 20:03 غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة ريبورتاجات تعاصر الحدث 
مجلة السيارات الخوف من الغزو الروسي- على خط المواجهة   

حافالت كهربائية في نيروبي ومواضيع وثائقي  20:30  

أخرى غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة   

واحة الثقافة  08:30 المستقبل اآلن  08:30

يوروماكس 20:30 المجلة الثقافية مجلة العلوم والتكنولوجيا 
الحياة والمجتمع في أوروبا الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم- آفاق جديدة  قريباً رفيق بالبيئة؟: النقل الجوي 

 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 اإلجهاض القانوني، حق للمرأة أم قتل للروح؟ واحة الثقافة 21:30 عروض موسيقية من أوروبا

مجلة العلوم والتكنولوجيا المجلة الثقافية   

القمر كمصدر للمواد األولية لألرض الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم- آفاق جديدة    

صحتك بين يديك   09:45

تقاريرمن عين المكان- مراسلون   10:00 مجلة الصحة 
الحياة في العالم الرقمي- كليك  10:15 DW 22:00 األخبار العناية الصحيحة بالجلد والبشرة

DW 22:00 األخبار موسيقى أوروبية  22:03  

مراسلون حول العالم 22:03 عروض موسيقية من أوروبا  

العالم هذا األسبوع عن كثب 10:30 عروض موسيقية من أوروبا وثائقي 10:15

ريبورتاجات تعاصر الحدث ميالد: الجزء األول- كو كلوكس كالن  

وثائقي 22:15 الخوف من الغزو الروسي- على خط المواجهة  اإلمبراطورية الخفية  

طريق الهند نحو العالمية- عالم ناريندرا مودي  3000العولمة   22:45  

مجلة العولمة و اإلنسان    

مراسلون حول العالم  11:00 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

اإلجهاض القانوني، حق للمرأة أم قتل للروح؟ العالج بالموسيقى- قوة األلحان  ميالد: الجزء األول- كو كلوكس كالن  مجلة السيارات
اإلمبراطورية الخفية    حافالت كهربائية في نيروبي ومواضيع

أخرى   
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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
في أثر غزال المها: فيصل بيبي   

   

المستقبل اآلن   12:30  

الدوري األلماني 00:30 مجلة العلوم والتكنولوجيا يوروماكس 00:30

الدوري األلماني 12:30 حصاد الدوري األلماني القمر كمصدر للمواد األولية لألرض الحياة والمجتمع في أوروبا
حصاد الدوري األلماني 34األسبوع : الدوري األلماني  

34األسبوع : الدوري األلماني تقاريرمن عين المكان- مراسلون    01:00

وثائقي   01:15

الحياة في العالم الرقمي- كليك   01:00 وثائقي 13:00 العالج بالموسيقى- قوة األلحان 

ما بعد انهيار االتحاد - نهاية قوة عظمى    

موسيقى أوروبية 13:00 وثائقي 01:15 السوفيتي  

عروض موسيقية من أوروبا طريق الهند نحو العالمية- عالم ناريندرا مودي    

عروض موسيقية من أوروبا وثائقي   02:00

غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة  

   

3000العولمة  02:00  

الحياة في العالم الرقمي- كليك  13:45 مجلة العولمة و اإلنسان صحتك بين يديك 14:00  

مجلة الصحة   واحة الثقافة 02:30

عيٌن على أوروبا 14:00 العناية الصحيحة بالجلد والبشرة  المجلة الثقافية
دول وأشخاص وحكايات الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم- آفاق جديدة   

هكذا تبدو حياة أجانب مقاتلين بجبهة الدوري األلماني 02:30   

الدفاع عن أوكرانيا حصاد الدوري األلماني  

34األسبوع : الدوري األلماني  يوروماكس 14:30 وثائقي 03:00

الحياة والمجتمع في أوروبا  ما بعد انهيار االتحاد - نهاية قوة عظمى 

وثائقي 14:30 السوفيتي 

غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة الحياة في العالم الرقمي- كليك  03:00 موسيقى أوروبية 15:00  

عروض موسيقية من أوروبا    

موسيقى أوروبية  03:15 عروض موسيقية من أوروبا

عروض موسيقية من أوروبا   

مراسلون حول العالم 15:00 عروض موسيقية من أوروبا  

العالم هذا األسبوع  

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية   15:45 يوروماكس 04:00

وثائقي 04:00 تاج أفريقيا الذهبي، تونس- مسرح الجم  الحياة والمجتمع في أوروبا
وثائقي 15:15 غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة  

العالج بالموسيقى- قوة األلحان  صحتك بين يديك  04:30

تقاريرمن عين المكان- مراسلون    16:00 مجلة الصحة
العناية الصحيحة بالجلد والبشرة  

الدوري األلماني  04:30 وثائقي 16:15  

3000العولمة  16:00 حصاد الدوري األلماني ميالد: الجزء األول- كو كلوكس كالن   

مجلة العولمة و اإلنسان 34األسبوع : الدوري األلماني اإلمبراطورية الخفية  تقاريرمن عين المكان- مراسلون  05:00

وثائقي    05:15

العالج بالموسيقى- قوة األلحان    

موسيقى أوروبية  05:00 DW 17:00 األخبار  

عن كثب 16:30 عروض موسيقية من أوروبا  

ريبورتاجات تعاصر الحدث عروض موسيقية من أوروبا يوروماكس 17:30  

الخوف من الغزو الروسي- على خط المواجهة  الحياة والمجتمع في أوروبا  عن كثب 06:00

ريبورتاجات تعاصر الحدث  
مراسلون حول العالم  05:45 DW 18:00 األخبار الخوف من الغزو الروسي- على خط المواجهة 

DW 17:00 األخبار العالم هذا األسبوع 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 في أثر غزال المها: فيصل بيبي وثائقي 18:15 مجلة العلوم والتكنولوجيا
34األسبوع : الدوري األلماني طريق الهند نحو العالمية- عالم ناريندرا مودي   القمر كمصدر للمواد األولية لألرض

    

عيٌن على أوروبا  06:30   

دول وأشخاص وحكايات وثائقي  07:00

DW 18:00 األخبار هكذا تبدو حياة أجانب مقاتلين بجبهة ما بعد انهيار االتحاد - نهاية قوة عظمى 

جعفر توك 18:03 الدفاع عن أوكرانيا DW 19:00 األخبار السوفيتي

االختالف بداية الحوار DWمسائية   19:03  

الحياة في العالم الرقمي- كليك   07:00  

  

وثائقي  07:15 DW 20:00 األخبار

طريق الهند نحو العالمية- عالم ناريندرا مودي  صحتك بين يديك 20:03

DW 19:00 األخبار مجلة الصحة  المستقبل اآلن 08:00

DWمسائية  19:03 العناية الصحيحة بالجلد والبشرة  مجلة العلوم والتكنولوجيا
القمر كمصدر للمواد األولية لألرض  

3000العولمة  08:00   

DW 20:00 األخبار مجلة العولمة و اإلنسان  

الدوري األلماني 20:03 واحة الثقافة  20:30 عالم السرعة 08:30

حصاد الدوري األلماني المجلة الثقافية  مجلة السيارات
34األسبوع : الدوري األلماني الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم- آفاق جديدة   حافالت كهربائية في نيروبي ومواضيع

الدوري األلماني  08:30 أخرى 

حصاد الدوري األلماني    

3000العولمة  20:30 34األسبوع : الدوري األلماني الحياة في العالم الرقمي- كليك  09:00

مجلة العولمة و اإلنسان  DW 21:00 األخبار  

  

وثائقي  09:00 وثائقي 09:15

ما بعد انهيار االتحاد - نهاية قوة عظمى   عن كثب 21:30 العالج بالموسيقى- قوة األلحان 

DW 21:00 األخبار السوفيتي ريبورتاجات تعاصر الحدث  

الخوف من الغزو الروسي- على خط المواجهة    

وثائقي 21:30    

غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة وثائقي  10:00

عن كثب  10:00 غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة
ريبورتاجات تعاصر الحدث  DW 22:00 األخبار  

الخوف من الغزو الروسي- على خط المواجهة   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 العالج بالموسيقى- قوة األلحان  مجلة الصحة
االختالف بداية الحوار دول وأشخاص وحكايات العناية الصحيحة بالجلد والبشرة 

هكذا تبدو حياة أجانب مقاتلين بجبهة    

الدفاع عن أوكرانيا    

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية    11:00

الحياة في العالم الرقمي- كليك  11:00 DW 23:00 األخبار تاج أفريقيا الذهبي، تونس- مسرح الجم 

DW 23:00 األخبار DWمسائية   23:03  

DWمسائية  23:03

موسيقى أوروبية 11:15 وثائقي 11:15

عروض موسيقية من أوروبا طريق الهند نحو العالمية- عالم ناريندرا مودي 

عروض موسيقية من أوروبا  
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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 غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة

في أثر غزال المها: فيصل بيبي    

   

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  العناية الصحيحة بالجلد والبشرة

الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم- آفاق جديدة     

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية   01:00   

تاج أفريقيا الذهبي، تونس- مسرح الجم    

وثائقي  01:00

مراسلون حول العالم 13:00 وثائقي 01:15 جعفر توك 13:00 ما بعد انهيار االتحاد - نهاية قوة عظمى 

العالم هذا األسبوع :كو كلوكس كالن ـ الجزء الثاني االختالف بداية الحوار السوفيتي

الوالدة الثانية لإلمبراطورية الخفية    

   

وثائقي 13:15   

العالج بالموسيقى- قوة األلحان  يوروماكس 02:00

الحياة والمجتمع في أوروبا  المستقبل اآلن 14:00

مجلة العلوم والتكنولوجيا  عندي حكاية 02:00

وثائقي  02:30 القمر كمصدر للمواد األولية لألرض شخصيات وقصص عربية من ألمانيا
صنع في ألمانيا 14:00 غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة في أثر غزال المها: فيصل بيبي 

المجلة االقتصادية    

   

3000العولمة    14:30 صنع في ألمانيا 02:30

وثائقي  03:00 مجلة العولمة و اإلنسان المجلة االقتصادية
:كو كلوكس كالن ـ الجزء الثاني   

عندي حكاية 14:30 الوالدة الثانية لإلمبراطورية الخفية    

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا    

في أثر غزال المها: فيصل بيبي  

عالم السرعة  03:45 الحياة في العالم الرقمي- كليك  15:00 جعفر توك 03:00

مجلة السيارات  االختالف بداية الحوار 
وثائقي 15:00 حافالت كهربائية في نيروبي ومواضيع  

ما بعد انهيار االتحاد - نهاية قوة عظمى  أخرى وثائقي 15:15  

السوفيتي طريق الهند نحو العالمية- عالم ناريندرا مودي    

مراسلون حول العالم  04:15 عيٌن على أوروبا  04:00

العالم هذا األسبوع  دول وأشخاص وحكايات 
هكذا تبدو حياة أجانب مقاتلين بجبهة 

صنع في ألمانيا 04:30 عندي حكاية 16:00 الدفاع عن أوكرانيا

المجلة االقتصادية شخصيات وقصص عربية من ألمانيا  

يوروماكس 16:00 في أثر غزال المها: فيصل بيبي  المستقبل اآلن 04:30

الحياة والمجتمع في أوروبا مجلة العلوم والتكنولوجيا  
القمر كمصدر للمواد األولية لألرض  

عيٌن على أوروبا 16:30 ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  05:00 واحة الثقافة 16:30  

دول وأشخاص وحكايات تاج أفريقيا الذهبي، تونس- مسرح الجم  المجلة الثقافية  

الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم- آفاق جديدة    جعفر توك 05:00

وثائقي  05:15 االختالف بداية الحوار 
:كو كلوكس كالن ـ الجزء الثاني    

DW 17:00 األخبار الوالدة الثانية لإلمبراطورية الخفية  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
القمر كمصدر للمواد األولية لألرض مجلة العولمة و اإلنسان العناية الصحيحة بالجلد والبشرة 

    

    

 

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

بتوقيت برلين 18:03 المجلة الثقافية ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  18:03 المجلة االقتصادية
حوار أسبوعي يسلط  الضوء على الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم- آفاق جديدة  تاج أفريقيا الذهبي، تونس- مسرح الجم   

    أبرز القضايا الدولية

   

تقاريرمن عين المكان- مراسلون   07:00 وثائقي 18:15 جعفر توك 07:00

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  18:45 وثائقي 07:15 :كو كلوكس كالن ـ الجزء الثاني االختالف بداية الحوار
تاج أفريقيا الذهبي، تونس- مسرح الجم  العالج بالموسيقى- قوة األلحان  الوالدة الثانية لإلمبراطورية الخفية   

    

   

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 في أثر غزال المها: فيصل بيبي

DW 20:00 األخبار  

صنع في ألمانيا 20:03 صنع في ألمانيا 08:30 DW 20:00 األخبار  

المجلة االقتصادية المجلة االقتصادية يوروماكس 20:03 وثائقي 08:30

الحياة والمجتمع في أوروبا   غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة
   

عندي حكاية   20:30  

عن كثب 20:30 شخصيات وقصص عربية من ألمانيا  

ريبورتاجات تعاصر الحدث ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  09:00 في أثر غزال المها: فيصل بيبي مراسلون حول العالم 09:00

تاج أفريقيا الذهبي، تونس- مسرح الجم   العالم هذا األسبوع 
   

وثائقي  09:15 DW 21:00 األخبار وثائقي 09:15

DW 21:00 األخبار :كو كلوكس كالن ـ الجزء الثاني طريق الهند نحو العالمية- عالم ناريندرا مودي 

الوالدة الثانية لإلمبراطورية الخفية  3000العولمة  21:30  

عندي حكاية 21:30 مجلة العولمة و اإلنسان   

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا    

في أثر غزال المها: فيصل بيبي عندي حكاية 10:00  

شخصيات وقصص عربية من ألمانيا  3000العولمة   10:00

في أثر غزال المها: فيصل بيبي  مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 22:00 األخبار  

DW 22:00 األخبار ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية   22:03  

تغطية خاصة- كورونا  22:03 المستقبل اآلن 10:30 تاج أفريقيا الذهبي، تونس- مسرح الجم   

مجلة العلوم والتكنولوجيا صنع في ألمانيا  10:30

بتوقيت برلين 22:15 القمر كمصدر للمواد األولية لألرض وثائقي 22:15 المجلة االقتصادية
حوار أسبوعي يسلط  الضوء على :كو كلوكس كالن ـ الجزء الثاني   

الوالدة الثانية لإلمبراطورية الخفية   أبرز القضايا الدولية  

وثائقي  11:00   

ما بعد انهيار االتحاد - نهاية قوة عظمى   جعفر توك   11:00

السوفيتي االختالف بداية الحوار
DW 23:00 األخبار  DW 23:00 األخبار  

DWمسائية  23:03 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 
القمر كمصدر للمواد األولية لألرض

عالم السرعة 12:30  

مجلة السيارات  

بتوقيت برلين  01:00

حوار أسبوعي يسلط  الضوء على 

 أبرز القضايا الدولية 

 

بتوقيت برلين 13:00  

حوار أسبوعي يسلط  الضوء على تغطية خاصة- كورونا  01:45

  أبرز القضايا الدولية

  

تقاريرمن عين المكان- مراسلون   02:00

تغطية خاصة- كورونا  13:45 الحياة في العالم الرقمي- كليك  02:15

 

عالم السرعة 02:30

مجلة السيارات
يوروماكس 14:00  

الحياة والمجتمع في أوروبا  

 

بتوقيت برلين 03:00

عن كثب 14:30 حوار أسبوعي يسلط  الضوء على

ريبورتاجات تعاصر الحدث  أبرز القضايا الدولية

  

  

تغطية خاصة- كورونا   03:45

بتوقيت برلين 15:00

حوار أسبوعي يسلط  الضوء على عن كثب 04:00

ريبورتاجات تعاصر الحدث أبرز القضايا الدولية
  

  

تغطية خاصة- كورونا  15:45  

واحة الثقافة 04:30

المجلة الثقافية
مراسلون حول العالم 16:00 الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم- آفاق جديدة 

العالم هذا األسبوع  

 

موسيقى أوروبية 16:15 بتوقيت برلين 05:00

عروض موسيقية من أوروبا حوار أسبوعي يسلط  الضوء على

عروض موسيقية من أوروبا  أبرز القضايا الدولية

  

  

DW 17:00 األخبار

تغطية خاصة- كورونا  05:45

عالم السرعة 17:30

مجلة السيارات
تقاريرمن عين المكان- مراسلون   06:00

الحياة في العالم الرقمي- كليك   06:15

  

DW 18:00 األخبار وثائقي 06:30

وثائقي 18:03 غابات أكثر لبيئة أفضل؟: خطة المليار شجرة
العالج بالموسيقى- قوة األلحان   

  

  

بتوقيت برلين  07:00

حوار أسبوعي يسلط  الضوء على

الحياة في العالم الرقمي- كليك  18:45  أبرز القضايا الدولية

 

DW 19:00 األخبار  

DWمسائية  19:03 تغطية خاصة- كورونا  07:45

DW 20:00 األخبار عيٌن على أوروبا 08:00

واحة الثقافة 20:03 دول وأشخاص وحكايات
المجلة الثقافية  

الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم- آفاق جديدة   

  

صحتك بين يديك  08:30

مجلة الصحة
عيٌن على أوروبا 20:30  

دول وأشخاص وحكايات  

  

بتوقيت برلين  09:00

حوار أسبوعي يسلط  الضوء على 

 أبرز القضايا الدولية

DW 21:00 األخبار  

يوروماكس 21:30  

الحياة والمجتمع في أوروبا تغطية خاصة- كورونا  09:45

DW 22:00 األخبار

صحتك بين يديك 22:03 يوروماكس 10:00

مجلة الصحة الحياة والمجتمع في أوروبا
 

واحة الثقافة  10:30

المجلة الثقافية 
صنع في ألمانيا 22:30 الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم- آفاق جديدة 

المجلة االقتصادية  

  

بتوقيت برلين  11:00

حوار أسبوعي يسلط  الضوء على 
 أبرز القضايا الدولية

DW 23:00 األخبار  

DWمسائية  23:03  

تغطية خاصة- كورونا  11:45 dw.com

20.05.22 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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