
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

فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر  ريبورتاجات تعاصر الحدث دول وأشخاص وحكايات دول وأشخاص وحكايات

االستقالل عن المملكة المتحدة- اسكتلندا في أزمة   نجاة بآخر لحظة من براثن هتلر وصواريخ نجاة بآخر لحظة من براثن هتلر وصواريخ

بوتين   بوتين

    

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

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

كيف نحافظ على صحة أطفالنا بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست  االستقالل عن المملكة المتحدة- اسكتلندا في أزمة  مجلة السيارات
الطاقة الشمسية ومستقبل الطيران   

    

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  13:00 البشير شو 01:00 الحياة في العالم الرقمي- كليك  13:00  

المدينة الصخرية للمسيحيين األوائل،- غوريم  برنامج سياسي ساخر جعفر توك  01:00

تركيا كن مليونيراً االختالف بداية الحوار
وثائقي  13:15 إذا اختلف الدين والعلم، من تصّدق؟

وثائقي 13:15 -معسكر أوشفيتس النازي    

الجانب المظلم لتجارة التجميل الحياة في العالم الرقمي- كليك  01:45 مأساة النساء مع التجارب الطبية  

   

مراسلون حول العالم   02:00

عيٌن على أوروبا  02:00 وثائقي 14:00 العالم هذا األسبوع
عالم السرعة 14:00 دول وأشخاص وحكايات فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر 
مجلة السيارات نجاة بآخر لحظة من براثن هتلر وصواريخ عن كثب  02:15

الطاقة الشمسية ومستقبل الطيران بوتين ريبورتاجات تعاصر الحدث 
االستقالل عن المملكة المتحدة- اسكتلندا في أزمة    

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

واحة الثقافة 14:30 مجلة الصحة مجلة الصحة  

المجلة الثقافية كيف نحافظ على صحة أطفالنا كيف نحافظ على صحة أطفالنا المستقبل اآلن 02:45

بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست  مجلة العلوم والتكنولوجيا  
الصداقة النشطة مع الطبيعة   

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

جعفر توك 15:00 المدينة الصخرية للمسيحيين األوائل،- غوريم   

االختالف بداية الحوار وثائقي 03:15 تركيا وثائقي 03:15

إذا اختلف الدين والعلم، من تصّدق؟ سفراء لدى هتلر وثائقي 15:15 -معسكر أوشفيتس النازي 

الجانب المظلم لتجارة التجميل   مأساة النساء مع التجارب الطبية

    

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  16:00    

المدينة الصخرية للمسيحيين األوائل،- غوريم  3000العولمة  04:00 عيٌن على أوروبا  04:00

تركيا مجلة العولمة و اإلنسان الحياة في العالم الرقمي- كليك  16:00 دول وأشخاص وحكايات
تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في نجاة بآخر لحظة من براثن هتلر وصواريخ 

وثائقي 16:15 تشيلي ومواضيع أخرى وثائقي بوتين

سفراء لدى هتلر -معسكر أوشفيتس النازي   16:15  

عن كثب  04:30 مأساة النساء مع التجارب الطبية وثائقي 04:30

ريبورتاجات تعاصر الحدث  الشباب في ظل حكم بوتين 

االستقالل عن المملكة المتحدة- اسكتلندا في أزمة     

  

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

العالم هذا األسبوع  3000العولمة  17:30

مجلة العولمة و اإلنسان
واحة الثقافة 17:30 وثائقي 05:15 تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في

المجلة الثقافية -معسكر أوشفيتس النازي  تشيلي ومواضيع أخرى

بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست  مأساة النساء مع التجارب الطبية  

وثائقي   18:00

فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر   
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 الجانب المظلم لتجارة التجميل

آكي تاكاسه و دانييل إردمان من اليابان وألمانيا الطاقة الشمسية ومستقبل الطيران  

   

  DW 19:00 األخبار  

البشير شو 07:00 وثائقي 19:15 يوروماكس 07:00

DW 19:00 األخبار برنامج سياسي ساخر -معسكر أوشفيتس النازي  الحياة والمجتمع في أوروبا
وثائقي 19:15 كن مليونيراً مأساة النساء مع التجارب الطبية

الجانب المظلم لتجارة التجميل صحتك بين يديك   07:30

مجلة الصحة   
الحياة في العالم الرقمي- كليك   07:45 DW 20:00 األخبار كيف نحافظ على صحة أطفالنا

المستقبل اآلن   20:03  

مجلة العلوم والتكنولوجيا  

DW 20:00 األخبار وثائقي 08:00 الصداقة النشطة مع الطبيعة عن كثب 08:00

عالم السرعة 20:03 فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر  ريبورتاجات تعاصر الحدث 
مجلة السيارات االستقالل عن المملكة المتحدة- اسكتلندا في أزمة   

الطاقة الشمسية ومستقبل الطيران وثائقي  20:30  

فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر     

واحة الثقافة  08:30 المستقبل اآلن  08:30

يوروماكس 20:30 المجلة الثقافية مجلة العلوم والتكنولوجيا 
الحياة والمجتمع في أوروبا بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست  الصداقة النشطة مع الطبيعة 

 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 إذا اختلف الدين والعلم، من تصّدق؟ واحة الثقافة 21:30 آكي تاكاسه و دانييل إردمان من اليابان وألمانيا

مجلة العلوم والتكنولوجيا المجلة الثقافية   

خرسانة خفيفة رفيقة بالمناخ ومواضيع أخرى بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست    

صحتك بين يديك   09:45

تقاريرمن عين المكان- مراسلون   10:00 مجلة الصحة 
الحياة في العالم الرقمي- كليك  10:15 DW 22:00 األخبار كيف نحافظ على صحة أطفالنا

DW 22:00 األخبار موسيقى أوروبية  22:03  

مراسلون حول العالم 22:03 عروض موسيقية من أوروبا  

العالم هذا األسبوع عن كثب 10:30 آكي تاكاسه و دانييل إردمان من اليابان وألمانيا وثائقي 10:15

ريبورتاجات تعاصر الحدث الجانب المظلم لتجارة التجميل 

وثائقي 22:15 االستقالل عن المملكة المتحدة- اسكتلندا في أزمة    

-معسكر أوشفيتس النازي  3000العولمة   22:45  

مأساة النساء مع التجارب الطبية مجلة العولمة و اإلنسان   

مراسلون حول العالم  11:00 تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في يوروماكس 11:00

العالم هذا األسبوع  تشيلي ومواضيع أخرى الحياة والمجتمع في أوروبا
جعفر توك 23:00  

االختالف بداية الحوار وثائقي 11:15 وثائقي 23:15 عالم السرعة 11:30

إذا اختلف الدين والعلم، من تصّدق؟ سفراء لدى هتلر الجانب المظلم لتجارة التجميل مجلة السيارات
الطاقة الشمسية ومستقبل الطيران   
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الئحة برامج األسبوع   DW عربية 

UTC UTC UTC UTC
3000العولمة  12:00 عالم السرعة 00:00 يوروماكس 12:00 3000العولمة  00:00

مجلة العولمة و اإلنسان مجلة السيارات الحياة والمجتمع في أوروبا مجلة العولمة و اإلنسان
تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في الطاقة الشمسية ومستقبل الطيران تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في

تشيلي ومواضيع أخرى تشيلي ومواضيع أخرى 

المستقبل اآلن   12:30  

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

الدوري األلماني 12:30 حصاد الدوري األلماني خرسانة خفيفة رفيقة بالمناخ ومواضيع أخرى الحياة والمجتمع في أوروبا
حصاد الدوري األلماني الجولة الثامنة عشر من الدوري األلماني  

الجولة الثامنة عشر من الدوري األلماني تقاريرمن عين المكان- مراسلون    01:00

وثائقي   01:15

الحياة في العالم الرقمي- كليك   01:00 وثائقي 13:00 سفراء لدى هتلر

1الجزء - إلى أين تتجه الهند؟ - إرث غاندي    

البشير شو 13:00 وثائقي 01:15   

برنامج سياسي ساخر -معسكر أوشفيتس النازي    
كن مليونيراً مأساة النساء مع التجارب الطبية وثائقي  02:00

فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر   

   

3000العولمة  02:00  

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

تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في  مجلة الصحة واحة الثقافة 02:30

عيٌن على أوروبا 14:00 تشيلي ومواضيع أخرى كيف نحافظ على صحة أطفالنا المجلة الثقافية
دول وأشخاص وحكايات بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست   

نجاة بآخر لحظة من براثن هتلر وصواريخ الدوري األلماني 02:30   

بوتين حصاد الدوري األلماني  

الجولة الثامنة عشر من الدوري األلماني  يوروماكس 14:30 وثائقي 03:00

الحياة والمجتمع في أوروبا  1الجزء - إلى أين تتجه الهند؟ - إرث غاندي 

وثائقي 14:30   

فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر  الحياة في العالم الرقمي- كليك  03:00 البشير شو 15:00  

برنامج سياسي ساخر    

موسيقى أوروبية  03:15 كن مليونيراً

عروض موسيقية من أوروبا   

مراسلون حول العالم 15:00 آكي تاكاسه و دانييل إردمان من اليابان وألمانيا  

العالم هذا األسبوع  

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

وثائقي 04:00 حيث تكتسي البيوت بالزخارف الرائعة،- تيلش  الحياة والمجتمع في أوروبا
وثائقي 15:15 فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر  جمهورية التشيك

سفراء لدى هتلر صحتك بين يديك  04:30

تقاريرمن عين المكان- مراسلون    16:00 مجلة الصحة
كيف نحافظ على صحة أطفالنا  

الدوري األلماني  04:30 وثائقي 16:15  

3000العولمة  16:00 حصاد الدوري األلماني الجانب المظلم لتجارة التجميل  

مجلة العولمة و اإلنسان الجولة الثامنة عشر من الدوري األلماني تقاريرمن عين المكان- مراسلون   05:00

تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في وثائقي   05:15

تشيلي ومواضيع أخرى سفراء لدى هتلر  

البشير شو  05:00 DW 17:00 األخبار  

عن كثب 16:30 برنامج سياسي ساخر  

ريبورتاجات تعاصر الحدث كن مليونيراً يوروماكس 17:30  

االستقالل عن المملكة المتحدة- اسكتلندا في أزمة  الحياة والمجتمع في أوروبا  عن كثب 06:00

ريبورتاجات تعاصر الحدث  
مراسلون حول العالم  05:45 DW 18:00 األخبار االستقالل عن المملكة المتحدة- اسكتلندا في أزمة 

DW 17:00 األخبار العالم هذا األسبوع الحياة في العالم الرقمي- كليك  18:03  

وثائقي 06:00   

الدوري األلماني 17:30 فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر  المستقبل اآلن 06:30

حصاد الدوري األلماني وثائقي  18:15 مجلة العلوم والتكنولوجيا
الجولة الثامنة عشر من الدوري األلماني -معسكر أوشفيتس النازي   خرسانة خفيفة رفيقة بالمناخ ومواضيع أخرى

مأساة النساء مع التجارب الطبية    

عيٌن على أوروبا  06:30   

دول وأشخاص وحكايات وثائقي  07:00

DW 18:00 األخبار نجاة بآخر لحظة من براثن هتلر وصواريخ 1الجزء - إلى أين تتجه الهند؟ - إرث غاندي 

جعفر توك 18:03 بوتين DW 19:00 األخبار  

االختالف بداية الحوار DWمسائية   19:03  

الحياة في العالم الرقمي- كليك   07:00  

  

وثائقي  07:15 DW 20:00 األخبار

-معسكر أوشفيتس النازي  صحتك بين يديك 20:03

DW 19:00 األخبار مأساة النساء مع التجارب الطبية مجلة الصحة المستقبل اآلن 08:00

DWمسائية  19:03 كيف نحافظ على صحة أطفالنا  مجلة العلوم والتكنولوجيا
خرسانة خفيفة رفيقة بالمناخ ومواضيع أخرى  

3000العولمة  08:00   

DW 20:00 األخبار مجلة العولمة و اإلنسان  

الدوري األلماني 20:03 تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في واحة الثقافة 20:30 عالم السرعة 08:30

حصاد الدوري األلماني تشيلي ومواضيع أخرى المجلة الثقافية مجلة السيارات
الجولة الثامنة عشر من الدوري األلماني بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست   الطاقة الشمسية ومستقبل الطيران

الدوري األلماني  08:30   

حصاد الدوري األلماني    

3000العولمة  20:30 الجولة الثامنة عشر من الدوري األلماني الحياة في العالم الرقمي- كليك  09:00

مجلة العولمة و اإلنسان  DW 21:00 األخبار  

تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في  

تشيلي ومواضيع أخرى وثائقي 09:00 وثائقي 09:15

1الجزء - إلى أين تتجه الهند؟ - إرث غاندي   عن كثب 21:30 سفراء لدى هتلر

DW 21:00 األخبار ريبورتاجات تعاصر الحدث   

االستقالل عن المملكة المتحدة- اسكتلندا في أزمة    

وثائقي 21:30    

فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر  وثائقي  10:00

عن كثب  10:00 فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر 
ريبورتاجات تعاصر الحدث  DW 22:00 األخبار  

االستقالل عن المملكة المتحدة- اسكتلندا في أزمة   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 سفراء لدى هتلر مجلة الصحة
االختالف بداية الحوار دول وأشخاص وحكايات كيف نحافظ على صحة أطفالنا 

نجاة بآخر لحظة من براثن هتلر وصواريخ    

بوتين    

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية    11:00

الحياة في العالم الرقمي- كليك  11:00 DW 23:00 األخبار حيث تكتسي البيوت بالزخارف الرائعة،- تيلش 

DW 23:00 األخبار DWمسائية   23:03 جمهورية التشيك

DWمسائية  23:03

موسيقى أوروبية 11:15 وثائقي 11:15

عروض موسيقية من أوروبا -معسكر أوشفيتس النازي 

آكي تاكاسه و دانييل إردمان من اليابان وألمانيا مأساة النساء مع التجارب الطبية
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- 2 -



الئحة برامج األسبوع   DW عربية 

UTC UTC UTC UTC
عن كثب 12:00 تقاريرمن عين المكان- مراسلون  00:00 عالم السرعة 12:00 وثائقي 00:00

ريبورتاجات تعاصر الحدث الحياة في العالم الرقمي- كليك  00:15 مجلة السيارات فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر 

بين التأييد والصمت- الروس والحرب  الطاقة الشمسية ومستقبل الطيران   

   

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  كيف نحافظ على صحة أطفالنا

بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست     

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية   01:00   

حيث تكتسي البيوت بالزخارف الرائعة،- تيلش    

جمهورية التشيك وثائقي 01:00

مراسلون حول العالم 13:00 وثائقي 01:15 جعفر توك 13:00 1الجزء - إلى أين تتجه الهند؟ - إرث غاندي 

العالم هذا األسبوع جوانب النجاح المظلمة- رواندا  االختالف بداية الحوار  

   

   

وثائقي 13:15   

سفراء لدى هتلر يوروماكس 02:00

الحياة والمجتمع في أوروبا  المستقبل اآلن 14:00

مجلة العلوم والتكنولوجيا  عن كثب 02:00

وثائقي  02:30 خرسانة خفيفة رفيقة بالمناخ ومواضيع أخرى ريبورتاجات تعاصر الحدث
صنع في ألمانيا 14:00 فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر  االستقالل عن المملكة المتحدة- اسكتلندا في أزمة  

المجلة االقتصادية    

   

3000العولمة    14:30 صنع في ألمانيا 02:30

وثائقي  03:00 مجلة العولمة و اإلنسان المجلة االقتصادية
جوانب النجاح المظلمة- رواندا  تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في  

تقاريرمن عين المكان- مراسلون  14:30 تشيلي ومواضيع أخرى   

   

ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  04:45  

حيث تكتسي البيوت بالزخارف الرائعة،- تيلش  عالم السرعة 03:45 الحياة في العالم الرقمي- كليك  15:00 جعفر توك 03:00

جمهورية التشيك مجلة السيارات االختالف بداية الحوار 
الطاقة الشمسية ومستقبل الطيران  

وثائقي 15:00 وثائقي  15:15  

1الجزء - إلى أين تتجه الهند؟ - إرث غاندي  -معسكر أوشفيتس النازي    

مراسلون حول العالم  04:15 مأساة النساء مع التجارب الطبية عيٌن على أوروبا 04:00

العالم هذا األسبوع  دول وأشخاص وحكايات 
نجاة بآخر لحظة من براثن هتلر وصواريخ  

صنع في ألمانيا 04:30 صحتك بين يديك 16:00 بوتين

المجلة االقتصادية مجلة الصحة  

يوروماكس 16:00 كيف نحافظ على صحة أطفالنا  المستقبل اآلن 04:30

الحياة والمجتمع في أوروبا مجلة العلوم والتكنولوجيا  
خرسانة خفيفة رفيقة بالمناخ ومواضيع أخرى  

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

دول وأشخاص وحكايات حيث تكتسي البيوت بالزخارف الرائعة،- تيلش  المجلة الثقافية  

جمهورية التشيك  بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست  جعفر توك 05:00

وثائقي  05:15 االختالف بداية الحوار 
جوانب النجاح المظلمة- رواندا     

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
خرسانة خفيفة رفيقة بالمناخ ومواضيع أخرى مجلة العولمة و اإلنسان كيف نحافظ على صحة أطفالنا 

تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في    

تشيلي ومواضيع أخرى    

 

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 بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست  حيث تكتسي البيوت بالزخارف الرائعة،- تيلش   

جمهورية التشيك  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 جوانب النجاح المظلمة- رواندا  االختالف بداية الحوار
حيث تكتسي البيوت بالزخارف الرائعة،- تيلش  سفراء لدى هتلر   

جمهورية التشيك    

   

DW 19:00 األخبار واحة الثقافة  08:00

DWمسائية  19:03 يوروماكس 08:00 DW 19:00 األخبار المجلة الثقافية
الحياة والمجتمع في أوروبا DWمسائية  19:03 بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست 

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   فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر 
   

المستقبل اآلن   20:30  

عن كثب 20:30 مجلة العلوم والتكنولوجيا  

ريبورتاجات تعاصر الحدث ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية  09:00 خرسانة خفيفة رفيقة بالمناخ ومواضيع أخرى مراسلون حول العالم 09:00

بين التأييد والصمت- الروس والحرب  حيث تكتسي البيوت بالزخارف الرائعة،- تيلش  العالم هذا األسبوع 
جمهورية التشيك   

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

DW 21:00 األخبار جوانب النجاح المظلمة- رواندا  -معسكر أوشفيتس النازي 

3000العولمة   21:30 مأساة النساء مع التجارب الطبية

عالم السرعة 21:30 مجلة العولمة و اإلنسان   

مجلة السيارات تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في   

الطاقة الشمسية ومستقبل الطيران عالم السرعة 10:00 تشيلي ومواضيع أخرى

مجلة السيارات  3000العولمة   10:00

الطاقة الشمسية ومستقبل الطيران  مجلة العولمة و اإلنسان
 DW 22:00 األخبار تلوث البحر بمياه الصرف الصحي في

DW 22:00 األخبار ميراث اإلنسانية- كنوز البشرية   22:03 تشيلي ومواضيع أخرى

الحياة في العالم الرقمي- كليك  22:03 المستقبل اآلن 10:30 حيث تكتسي البيوت بالزخارف الرائعة،- تيلش   

مجلة العلوم والتكنولوجيا  جمهورية التشيك صنع في ألمانيا 10:30

بتوقيت برلين 22:15 خرسانة خفيفة رفيقة بالمناخ ومواضيع أخرى وثائقي 22:15 المجلة االقتصادية
حوار أسبوعي يسلط  الضوء على جوانب النجاح المظلمة- رواندا    

    أبرز القضايا الدولية

وثائقي  11:00   

1الجزء - إلى أين تتجه الهند؟ - إرث غاندي   جعفر توك   11:00

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 
خرسانة خفيفة رفيقة بالمناخ ومواضيع أخرى

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 موسيقى أوروبية 01:45

عروض موسيقية من أوروبا أبرز القضايا الدولية
آكي تاكاسه و دانييل إردمان من اليابان وألمانيا 

  

 

تقاريرمن عين المكان- مراسلون  13:45  

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

بين التأييد والصمت- الروس والحرب   

  

تقاريرمن عين المكان- مراسلون   03:45

بتوقيت برلين 15:00

حوار أسبوعي يسلط  الضوء على عن كثب 04:00

ريبورتاجات تعاصر الحدث أبرز القضايا الدولية
بين التأييد والصمت- الروس والحرب  

  

 

تقاريرمن عين المكان- مراسلون  15:45 واحة الثقافة 04:30

المجلة الثقافية
مراسلون حول العالم 16:00 بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست 

العالم هذا األسبوع  

 

موسيقى أوروبية 16:15 بتوقيت برلين 05:00

عروض موسيقية من أوروبا حوار أسبوعي يسلط  الضوء على

آكي تاكاسه و دانييل إردمان من اليابان وألمانيا  أبرز القضايا الدولية

  

  

DW 17:00 األخبار

موسيقى أوروبية 05:45

عالم السرعة 17:30 عروض موسيقية من أوروبا
مجلة السيارات آكي تاكاسه و دانييل إردمان من اليابان وألمانيا

  

  

 

DW 18:00 األخبار وثائقي 06:30

البشير شو 18:03 فهم لحظات االحتضار- تحديات العصر 
برنامج سياسي ساخر  

  

  

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 مراسلون حول العالم 07:45

العالم هذا األسبوع

DW 20:00 األخبار عيٌن على أوروبا 08:00

منطقة الصراع 20:03 دول وأشخاص وحكايات
مواجهة األقوياء  

حسام زملط ، رئيس البعثة الفلسطينية في: الضيف  

المملكة المتحدة  

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 مراسلون حول العالم 09:45

العالم هذا األسبوع
DW 22:00 األخبار

البشير شو 22:03 يوروماكس 10:00

برنامج سياسي ساخر الحياة والمجتمع في أوروبا
 

واحة الثقافة  10:30

المجلة الثقافية 
صنع في ألمانيا 22:30 بطرق جديدة- إحياء ذكرى الهولوكوست 

المجلة االقتصادية  

  

بتوقيت برلين  11:00

حوار أسبوعي يسلط  الضوء على 
 أبرز القضايا الدولية

DW 23:00 األخبار  

DWمسائية  23:03  

الحياة في العالم الرقمي- كليك  11:45 dw.com

 

03.02.23 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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