
 3102خالل انعبو  اإلذاعُخ انحهمبد 

 
 الرقم الحلقة اسم الحلقة تاريخ المشاركون

يدَس انًسكص انفهعطٍُُ :انسًَبوٌ  يىظً: اإلعاليٍ

 نهحسَبد اإلعاليُخ

َبئت َمُت انصحفٍُُ :أثى ثكس  َبصس: اإلعاليٍ

 انفهعطٍُُُُ

 يدَس انًسكص اإلعاليٍ انحكىيٍ: ئَهبة ثعُى: اندكزىز

ئذاعُخ حىل االعزداءاد  حهمخ 2013

 انصحفٍُُ ضدواالَزهبكبد 

1.  

 انهُئخ انًعزمهخ : خدَجخ حعٍُ  ًحبيُخان

 طُُُخيحًد ظعُد صالح يفزٍ لىح األيٍ انفهع:  انشُخ

 ءئذاعُخ حىل لزم انُعب حهمخ 2013

 انشسف خهفُخ عهً

2.  

زدَُخ ثٍُ عىدح زئُط دَىاٌ انًظبنى وحمىق : انًمدو

 اإلَعبٌ فٍ انشسطخ

 أثى انسة،أظزبذ اإلعالو فٍ جبيعخ ثُسشَذ يحًد:اندكزىز

 فسَد األطسغ يدَس انهُئخ انًعزمهخ فٍ انجُىة:  انًحبيٍ

ئذاعُخ حىل آنُبد انسلبثخ  حهمخ 3112

 فٍ رمدَى انشكبوٌ ندي انشسطخ

3.  

 عًُد كهُخ انشسَعخ فٍ جبيعخ انمدض:حًصح ذَت: اندكزىز

 يبجد عبزوزٌ: االعاليٍ

األحًد عًُد شإوٌ انطهجخ فٍ جبيعخ  يحًد:اندكزىز

 ثُسشَذ

نطهجخ  َعبٌثمبفخ حمىق اإل رعصَص 3112

 فٍ فهعطٍُ خكهُبد انشسَع

4.  

 فٍ انمضبَب اإلظاليُخ ثبحث ونُد انهىدنٍ: األظزبذ

 عبو انهُئخ اإلظاليُخ انًعُحُخ أيٍُحُب عُعً : اندكزىز

 صالح يىظً:انًحبيٍ

األلهُبد ثٍُ انشسَعخ  حمىق 3112

 وانمبَىٌ

5.  

 انًشبزَع فٍ يُزدي شبزن سيدَ: دعُجط  نُهً

 َبشطخ شجبثُخ: هالل زثب

  .6 أٌ حمىق نهى؟ انشجبة 3112

زدَُه ثٍُ عىدح زئُط دَىاٌ انًظبنى وحمىق : انًمدو

 اإلَعبٌ فٍ انشسطخ

ظُُىزح انًدَسح انزُفُرَخ نههُئخ انًعزمهخ  زَدح:األظزبذح

 نحمىق اإلَعبٌ

انكعىاٍَ أظزبذ انمبَىٌ انجُبئٍ فٍ جبيعخ  جهبد:اندكزىز

 انمدض

يإظعبد حمىق اإلَعبٌ  زؤَخ 3112

 هشسطخن نشكبوي انًمديخ

 انفهعطُُُخ

7.  
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يدَس انعاللبد انعبيخ واإلعالو فٍ  :اشسف يطهك انسائد

 شسطخ يحبفظخ زاو اهلل وانجُسح 

        أظزبذح اإلعالو جبيعخ ثُسشَذ:جًبٌ لُُص انعُدح

  أظزبذ اإلعالو فٍ جبيعخ انمدض أحًد زفُك عىض:اندكزىز

اإلعالو االجزًبعٍ فٍ  دوز 3112

رفعُم َظبو انًعبءنخ  وانُبد 

فٍ انشسطخ انًدَُخ  شكبوٌان

 عطُُُخنفها

8.  

يفىض االئزالف يٍ أجم انُصاهخ  عصيٍ انشعُجٍ اندكزىز

 'أيبٌ'وانًعبءنخ 

زدَُخ ثٍُ عىدح زئُط دَىاٌ انًظبنى وحمىق : انًمدو

 اإلَعبٌ فٍ انشسطخ

ظُُىزح انًدَسح انزُفُرَخ نههُئخ انًعزمهخ  زَدح:األظزبذح

 اإلَعبٌنحمىق 

رأظُط شجكخ نهسلبثخ  ضسوزح 3112

 عهً انشسطخ انًدَُخ انفهعطُُُخ

9.  

 وحمىق زدَُخ ثٍُ عىدح زئُط دَىاٌ انًظبنى: انًمدو

 اإلَعبٌ فٍ انشسطخ

 صالح يىظً: انًحبيٍ

انًعزمهخ  نهُئخانجسايج فٍ ا يدَسيىظً أثى دهُى : انًحبيٍ

 نحمىق اإلَعبٌ

  .01 ؟انشسطخ هم يٍ زلُت َظبزاد 3112

ظُُىزح انًدَسح انزُفُرَخ نههُئخ انًعزمهخ  زَدح: األظزبذح

 نحمىق اإلَعبٌ

 َبظس انعًىزٌ أظزبذ انمبَىٌ فٍ جبيعخ ثُسشَذ :اندكزىز

يكزت انًفىض انعبيٍ نحمىق :انععدٌ ثهبء:انًحبيٍ

 اإلَعبٌ

  .00 انعبنًٍ نحمىق اإلَعبٌ انُىو 3112

 


