توصيف الدورة البرامجية لإلذاعة العامة لشهر مارس 2019م
الوقت

المدة

اليوم

التوصيف

المادة

مواصلة إعادة البرامج األسبوعية التالية:

مواصلة
00:00
البرامج

00:30

5

السبت

برنامج :ساعة طربية

األحد

برنامج :العمارة المستدامة

اإلثنين

برنامج  :وتر القصيد

الةفثاء

برنامج  :نوافذ ثقافية

األربعاء

برنامج  :من التارتخ العماني

الهميس

برنامج  :في هواء الكتابة

الجمعة

برنامج :صحتنا

توميا ا

منوعات من األغاني الطربية لمجموعة من الفنانين.
استتتتتتتعرا تطور نالرتة اةستتتتتتتدامة تارتهيا ومدأل قربها من األنماط
القدتمة للبناء والتي إلى حد ما كانت م ستدامة بمفهوم اليوم ،باإل ضافة إلى
تسليط الضوء على التحدتات التي تواجه قطاع البناء.
برنامج تعنى بالشتتتتعر الشتتتتعبي من افة استتتتتضتتتتافة تتتتعراء من عما
واارجها كما تتناوة عراء األغنية وأهم محطاتهم وإنتاجهم.
بر نامج تستتتتتتلط الضتتتتتتوء على الة قا فة العرب ية وأبرا األ حدا ال عالم ية
كمعار الكتب ،والجوائز الةقافية ،والمهرجانات الستتتتتتينمائية ،وبعض
الفعتتاليتتات المحليتتة كجتتائزة الستتتتتتلطتتا قتتابوس للةقتتافتتة والفنو وا دا ،
وفعاليات دار األوبرا ،واألسابيع الةقافية العمانية في الهارج.
بر نامج ت هدف إلى التعرتف بال تارتخ الع ماني وأبرا مح طا ته من افة
عمتتا افة مهتلف الفترات
تنتتاوة موضتتتتتتوعتتات متعتتددة تُعنى بتتتارتخ ُ
التارتهية.
برنامج ثقافي تتناوة موضتتوعات ثقافية ونصتتوب أدبية وحوارات تتتى
مع مجموعة من المةقفين.
برنامج تستتتتضتتتيف طبيبا ا على الهواء وتستتتتقبا المكالمات الهاتفية من قبا
المستمعين حوة موضوع طبي ُمعيّن.
أغنية طربية
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00:35

10

توميا ا

00:45

5

توميا ا

00:50

10

توميا ا

1:00

2

توميا ا

1:02

15

توميا ا

1:17

8

توميا ا

1:25

5

توميا ا

1:30

5

توميا ا

برنامج :غرباء في سماء
الشرق

برنامج تستتلط الضتتوء على أهم المستتتشتترقين الذتن ستتحرتهم الل ة العربية
وآدابها والحضارة اإلسفمية وآفاقها .إ تارتخ اةستشراق حافا بالعلماء
ال ربيين الذتن استتتتهواهم الشتتترقو فصتتترفوا أعمارهم في دراستتتة الترا
العربي بحةتتا ا وتحقيقتتا وتتت؛ليفتتااو لتتذا فتتس البرنتتامج ستتتتتتيقتتدم نمتتاذج من
المستشرقين من مهتلف بلدا العالم.
أغنية

برنامج  :المعنى ا ار

هذا البرنامج تستتتتتتعى إلى البحن والتنقيب عن بعض المفردات في الل ة
العربية وتقدتم معانيها األارأل مع اةستتتتتتتشتتتتتتهاد بالنصتتتتتتوب النةرتة
والشتتتتتعرتة أتنما ُو ت
جدت والتي تحما في طياتها تلف المفردات أو معانيها،
وكيفية توظيف تلف المعاني في معا ٍ أُارأل وتقدتم أضتتتتتتتداد ذات الكلمة
ت
دعت الحاجة إلى
األوة  ،وأتضا ا نستشهد باألضداد كلما
التي قدمنا معناها َّ
ذلف ألجا الشرح والتوظيف.
عناوتن األابار

مسلسا :مقالب سالم ونبها

مسلسا فكاهي تدور حوة بعض المواقف الفكاهية التي تدور بين األاوتن
ستتتتتتتالم ونبها  ،كما تعر بعض الرستتتتتتتائا التوجيهية للقيادة والتربية
الصالحة والعما بسافب.
أغنية

برنامج :الموسوعة العُمانية
(إعادة)

برنامج تتناوة أبرا الموضوعات التي احتوتها الموسوعة العُمانية.
أغنية
2
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1:35

15

توميا ا

1:50

10

توميا ا

2:00

60

برنامج :كنوا من المتحف
الوطني (إعادة)
برنامج :الترجمة عبر الزما
(إعادة)
والمكا

برنامج ثقافي تتناوة كنوا المتحف الوطني في رحلة عبر الزما والمكا ،
تستشعر المستمع افلها عالمة المنجز الحضاري العماني ،وكيف عاش
إنسا عما وأبدع وتفاعا مع مهتلف الحضارات اإلنسانية.
برنامج تتناوة عرضا امف للترجمة في إطارها العلمي والنالري موضحا
اةمتدادات الفكرتة واةجتماعية للترجمة متضمنا المحطات المهمة في
تارتخ الترجمة العربية.

إعادة البرامج األسبوعية التالية:
األحد

برنامج :صحتنا

اإلثنين

برنامج  :المشهد الةقافي

الةفثاء

برنامج  :في هواء الكتابة

األربعاء

برنامج :مع القانو

الهميس

برنامج :اةدعاء العام
والمجتمع

الجمعة

برنامج :بيتنا

برنامج تستتتتضتتتيف طبيبا ا على الهواء وتستتتتقبا المكالمات الهاتفية من قبا
المستمعين حوة موضوع طبي ُمعيّن.
برنامج ثقافي تهدف إلى مواكبة الحراك الةقافي الذي تشتتتتتتهدح الستتتتتتتاحة
الةقافية المحليـة.
برنامج ثقافي تتناوة موضتتوعات ثقافية ونصتتوب أدبية وحوارات تتتى
مع مجموعة من المةقفين.
تستتتعى البرنامج إلى إثراء الةقافة القانونية للمستتتتمعين ،واةرتقاء بوعيهم
القانوني ،وإثراء النقاش البنَّاء حوة الموضوعات اةقتصادتة واةجتماعية
والتنموتة من افة مقاربات قانونية مع ضيوف مهتصين في المجاة.
برنامج تناقش القوانين الجزائية واألفعاة التي تشتتتتتتكا جرتمة والجهات
التي تبا تتتتتر اإلجراءات فيها وآلية تقدتمهاو وذلف من افة استتتتتتضتتتتتافة
أعضاء اةدعاء العام.
برنامج تهتم بتوعية األستترة والمجتمع حوة قضتتاتاهم عبر فقرات مهتلفة
وحوار مع المهتصين في هذا المجاة.
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برنامج :سؤاة أها الذكر
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40
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توميا ا

3:05

15

توميا ا

3:20

5

توميا ا

3:25

30

برنامج فتاوأل لستتتتتتماحة الشتتتتتتيخ المفتي العام للستتتتتتلطنة تبن على الهواء
عما .
مبا رة باة تراك مع تلفزتو سلطنة ُ
نشيد دتني

السبت
برنامج  :المعنى ا ار

البرنامج تسعى إلى البحن والتنقيب عن بعض المفردات في الل ة العربية
وتقدتم معانيها األارأل مع اةستتتشتتهاد بالنصتتوب النةرتة والشتتعرتة أتنما
ُو ت
جدت ،وكيفية توظيف تلف المعاني في معا ٍ أُارأل وتقدتم أضتتتتتداد ذات
الكلمة واةستشهاد بها من أجا الشرح والتوظيف.
أغنية

برنامج :القارئ الص ير
(إعادة)

برنامج تستتتعى لتعزتز الوعي ب؛همية القراءة من افة تقدتم كتب متنوعة
القراء من األطفاة.
واستضافة ّ
نشيد دتني

إعادة البرامج األسبوعية التالية:
األحد
اإلثنين
الةفثاء

برنتتامج تتنتتاوة الحكتتاتتتات الشتتتتتتعبيتتة في الوطن العربي وفي الستتتتتتلطنتتة
باعتبارها تراثا غير مادي من افة استتتتتتتضتتتتتتافة حكواتيين وباحةين في
برنامج :راوي الحكاتات
تارتخ هذح الحكاتات من عدد من البلدا العربية.
برنتتتامج :الرقتتتابتتتة مستتتتتتؤوليتتتة برنامج تتناوة التعرتف بجهاا الرقابة المالية واإلدارتة للدولة من افة
اةطفع على التشرتعات والقوانين وغيرها.
الجميع
برنامج :أنوار

برنامج تُعنى بجامعة السلطا قابوس وأهم فعالياتها وبحوثها العلمية.
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األربعاء

برنامج :تارتخ الموسيقى

الهميس

برنامج  :وقاة القارئ

الجمعة

برنامج :راوي الحكاتات

السبت

برنامج  :ظا الذاكرة

توميا ا

3:55
4:05
4:20
4:25

5
15
5
10

توميا ا

4:30

10

توميا ا

4:40

15

توميا ا

توميا ا

برنامج :تغاريد

توميا ا
برنامج :الترجمة عبر الزما
(إعادة)
والمكا

برنامج :كنوا من المتحف
الوطني (إعادة)

برنامج ستتتتردي تتناوة نشتتتت؛ح الموستتتتيقى العربية وال ربية في العصتتتتور
القدتمة ،وعند الشتتعو البدائية ونوعية ا ةت الموستتيقية المستتتعملة ،مع
ذكر أ هر األعفم الموسيقية وتارتخ ا ةت وتطورها.
برنامج أدبي تتناوة في كا حلقة نصتتتتا ا أدبيا ا تقوم بنقدح وتحليله قارئا في
كا حلقة ب؛سلو قرتب من المتلقي.
برنتتامج تتنتتاوة الحكتتاتتتات الشتتتتتتعبيتتة في الوطن العربي وفي الستتتتتتلطنتتة
باعتبارها تراثا غير مادي من افة استتتتتتتضتتتتتتافة حكواتيين وباحةين في
تارتخ هذح الحكاتات من عدد من البلدا العربية.
تت ناوة البر نامج العلوم المتعل قة بال تارتخ والترا والعف قة بين ها لتكوتن
صتتتتتتورة تتتتتتاملة ومتكاملة عن حياة اةنستتتتتتا منذ القدم ،كعفقة التارتخ
باألد والفنو وا ثار وغيرها من العلوم.
أغنية
برنامج يسلط الضوء على فنون وعادات وتقاليد أهل البادية.
لوحة تراثية
أغنية
برنامج تتناوة عرضا امف للترجمة في إطارها العلمي والنالري موضحا
اةمتدادات الفكرتة واةجتماعية للترجمة متضمنا المحطات المهمة في
تارتخ الترجمة العربية.
برنامج ثقافي تتناوة كنوا المتحف الوطني في رحلة عبر الزما والمكا ،
تستشعر المستمع افلها عالمة المنجز الحضاري العماني ،وكيف عاش
إنسا عما وأبدع وتفاعا مع مهتلف الحضارات اإلنسانية.
5

توصيف الدورة البرامجية لإلذاعة العامة لشهر مارس 2019م
4:55

5

5:00

10

5:10
5:15
5:20
5:35

5
5
15
5

5:40

10

5:55
6:00
6:02
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2
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5

6:10

5

6:15

10

6:25

5

برنامج تتناوة أبرا الموضوعات التي احتوتها الموسوعة العُمانية.

توميا ا
برنامج :الموسوعة العُمانية
فترة أذا الالهر وتتضمن:
 برنتتامج :كلمتتات ومعتتاني منتوميا ا
برنامج دتني تتناوة معاني الكلمات في القرآ الكرتم وتفسيرها.
القرآ الكرتم
توميا ا
 ابتهاة دتنيتوميا ا
 أذا الفجرتوميا ا
 القرآ الكرتمتوميا ا
نشيد دتني
عما من افة ستتتتتتلستتتتتتلة حلقات
برنامج :العمارة الدتنية في
برنامج تبرا مفمح المعمار الدتني في ُ
توميا ا
ت سلط ال ضوء على مكونات الم ساجد و أجزائها و التعر لمميزات عدد
عما
من المساجد العمانية القدتمة و الحدتةة.
توميا ا
قراءة الموجات
توميا ا
السفم السلطاني
توميا ا
عناوتن األابار
متابعة تومية ألبـتتتتتتتتتـتتتتتتتتترا األنشتتتطـتتتتتتتتتة والفعـتتتتتتتتتاليات التنموتة المحلية
من األحد إلى
برنامج :صباح الهير تا بفدي
والموضوعات العلمية والفنية والرتاضية المحلية والعربية والعالمية.
الهميس
أغنية
برنامج ت سعى لتعزتز الوعي ب؛همية القراءة من افة تقدتم كتب متنوعة
الجمعة
برنامج :القارئ الص ير
القراء من األطفاة.
والسبت
واستضافة ّ
أغنية
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10
5
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7:30
90

برنامج :بيادر الصباح
برنامج :الموسوعة العمانية

برنامج صتتتتتتباحي وجداني تهاطب المستتتتتتتمع بعبارات تبعن على األما
والتفاؤة.
أغنية
برنامج تتناوة أبرا الموضوعات التي احتوتها الموسوعة العُمانية.

أغنية
توميا ا
الفترة األابــارتة األولى
من األحد إلى مواصتتلة برنامج :صتتباح الهير متابعة تومية ألبـتتتتتتتتتـتتتتتتتتترا األنشتتتطـتتتتتتتتتة والفعـتتتتتتتتتاليات التنموتة المحلية
والموضوعات العلمية والفنية والرتاضية المحلية والعربية والعالمية.
تا بفدي
الهميس
الجمعة والسبت برنامج :أحلى صباح

9:00

2

توميا ا

9:02

15

توميا ا

9:17

5

توميا ا

9:25

10

توميا ا

9:35

5

توميا ا

تتناوة موضوعات صباحية افيفة مةا حركة األسواق وغيرها.
عناوتن األابار

مسلسا :مقالب سالم ونبها

برنامج :غرباء في سماء
الشرق

مسلسا فكاهي تدور حوة بعض المواقف الفكاهية التي تدور بين األاوتن
ستتتتتتتالم ونبها  ،كما تعر بعض الرستتتتتتتائا التوجيهية للقيادة والتربية
الصالحة والعما بسافب.
أغنية
برنامج تستتلط الضتتوء على أهم المستتتشتترقين الذتن ستتحرتهم الل ة العربية
وآدابها والحضارة اإلسفمية وآفاقها .إ تارتخ اةستشراق حافا بالعلماء
ال ربيين الذتن استتتتهواهم الشتتترقو فصتتترفوا أعمارهم في دراستتتة الترا
العربي بحةتتا ا وتحقيقتتا وتتت؛ليفتتااو لتتذا فتتس البرنتتامج ستتتتتتيقتتدم نمتتاذج من
المستشرقين من مهتلف بلدا العالم.
أغنية
7
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9:40

15

توميا ا

9:55

5

توميا ا

10:00

10

توميا ا عدا
الجمعة

برنامج  :المعنى ا ار

10:00

60

الجمعة

برنامج :عالم المواهب

10:10

5

10:15

10

10:25

5

10:30

15

برنامج :القارئ الص ير

برنامج ت سعى لتعزتز الوعي ب؛همية القراءة من افة تقدتم كتب متنوعة
القراء من األطفاة.
واستضافة ّ
أغنية
هذا البرنامج تستتتتتتعى إلى البحن والتنقيب عن بعض المفردات في الل ة
العربية وتقدتم معانيها األارأل مع اةستتتتتتتشتتتتتتهاد بالنصتتتتتتوب النةرتة
والشتتتتتعرتة أتنما ُو ت
جدت والتي تحما في طياتها تلف المفردات أو معانيها،
وكيفية توظيف تلف المعاني في معا ٍ أُارأل وتقدتم أضتتتتتتتداد ذات الكلمة
ت
دعت الحاجة إلى
األوة  ،وأتضا ا نستشهد باألضداد كلما
التي قدمنا معناها َّ
ذلف ألجا الشرح والتوظيف.
برنامج أطفاة تهدف إلى تنمية وإبراا مواهب األطفاة والتعرف عليهم
عن قر  ،كما تتضمن فقرات درامية وعلمية وترفيهية لألطفاة.
أغنية

توميا ا عدا
الجمعة

برنامج :كنوا من المتحف
الوطني

برنامج ثقافي تتناوة كنوا المتحف الوطني في رحلة عبر الزما والمكا ،
تستشعر المستمع افلها عالمة المنجز الحضاري العماني ،وكيف عاش
إنسا عما وأبدع وتفاعا مع مهتلف الحضارات اإلنسانية.
أغنية

البرامج األسبوعية التالية:
برنتتامج :تواصتتتتتتتتا
األحد
تعاو
اإلثنين

برنامج  :سوق الماة

برنتتامج برنتتتامج تتحتتتد

عن الهتتتدمتتتات التي تقتتتدمهتتتا بلتتتدتتتتتا مستتتتتتقط وظفتتتار.

برنامج تتناوة حركة التداوة في سوق مسقط لألوراق المالية.
8
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الةفثاء
األربعاء
الهميس
الجمعة
السبت

تتناوة البحو العلمية من افة التحاور مع أحد أعضتتتتتتتاء فرت عما
برنامج :حوار مع باحن
البحن وذلف بالتعاو مع مجلس البحن العلمي.
برنتتامج  :الرقتتابتتة مستتتتتتؤوليتتة برنامج تتناوة التعرتف بجهاا الرقابة المالية واإلدارتة للدولة من افة
اةطفع على التشرتعات والقوانين وغيرها.
الجميع (إعادة)
برنامج تُعنى باألتدي العاملة الوطنية حين تر تتتتتتتدهم إلى فرب العما
برنامج :القوأل العاملة
والتدرتب.
برنامج  :مواصتتلة برنامج عالم برنامج أطفاة تهدف إلى تنمية وإبراا مواهب األطفاة والتعرف عليهم
عن قر  ،كما تتضمن فقرات درامية وعلمية وترفيهية لألطفاة.
المواهب
تتناوة البحو العلمية من افة التحاور مع أحد أعضتتتتتتتاء فرت عما
برنامج :حوار مع باحن
البحن وذلف بالتعاو مع مجلس البحن العلمي.
(إعادة)

10:50

5

توميا ا عدا
الجمعة

لوحة تراثية

11:00

10

توميا ا

النشرة األابارتة

11:10

5

توميا ا

5

توميا ا عدا
الجمعة

5

الجمعة

10

توميا ا

11:15

11:20

برنامج :ت ارتد

برنامج تسلط الضوء على فنو وعادات وتقاليد أها البادتة.
أغنية

برنتتتامج :كلمتتتات ومعتتتاني من
برنامج دتني تتناوة معاني الكلمات في القرآ الكرتم وتفسيرها.
القرآ الكرتم
برنامج تتناوة عرضا امف للترجمة في إطارها العلمي والنالري موضحا
برنامج :الترجمة عبر الزما
والمكا
اةمتدادات الفكرتة واةجتماعية للترجمة متضمنا المحطات المهمة في
تارتخ الترجمة العربية.
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البرامج األسبوعية التالية:
برنامج :الرقابة مسؤولية
األحد
الجميع

11:30

15

5
11:45

برنامج تتناوة التعرتف بجهاا الرقابة المالية واإلدارتة للدولة من افة
اةطفع على التشرتعات والقوانين وغيرها.
 برنامج تستتتلط الضتتتوء على الحرف التقليدتة في عما كصتتتناعة النستتتيجوالفضتتتتتتيات وغيرها من الحرفو وذلف من افة التعرتف بهذح الحرف
وأبرا منتجاتها وأماكن انتشتتتتارها في ربوع الستتتتلطنة ،كما تستتتتتضتتتتيف
البرنامج نماذج من العمانيين الذتن تمارسو هذح الحرف.

اإلثنين

برنامج  :حرفتي

الةفثاء

برنامج  :سوق الماة

األربعاء

برنامج :حوار مع باحن

الهميس

برنامج  :حرفتي

الجمعة

برنامج :تفسير القرآ الكرتم

دروس تفستتتتتتير القرآ الكرتم لستتتتتتماحة الشتتتتتتيخ المفتي العام للستتتتتتلطنة.

السبت

برنامج :القوأل العاملة
(إعادة)

برنامج تُعنى باألتدي العاملة الوطنية حين تر تتتتتتتدهم إلى فرب العما
والتدرتب.

توميا ا عدا
الجمعة
فترة أذا الالهر وتتضمن :

(إعادة) برنتتامج تتنتتاوة حركتتة التتتداوة في ستتتتتتوق مستتتتتتقط لألوراق المتتاليتتة.
تتناوة البحو العلمية من افة التحاور مع أحد أعضتتتتتتتاء فرت عما
البحن وذلف بالتعاو مع مجلس البحن العلمي.
 برنامج تستتتلط الضتتتوء على الحرف التقليدتة في عما كصتتتناعة النستتتيجوالفضتتتتتتيات وغيرها من الحرفو وذلف من افة التعرتف بهذح الحرف
وأبرا منتجاتها وأماكن انتشتتتتارها في ربوع الستتتتلطنة ،كما تستتتتتضتتتتيف
البرنامج نماذج من العمانيين الذتن تمارسو هذح الحرف.

نشيد دتني
 الجمعة :فترة صتتفة الجمعة وتستتتمر حتى الواحدة ظهرا ا تتم افلها نقاعائر صفة الجمعة مبا رة من جامع السلطا قابوس األكبر.
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12:00

10

12:10
12:25
12:27

15
2
3

12:30

30

برنتتتامج :كلمتتتات ومعتتتاني من
القرآ الكرتم
توميا ا عدا
 القرآ الكرتمالجمعة
 أذا الالهردعاءالبرامج األسبوعية التالية:
برنامج تُعنى بجامعة السلطا قابوس وأهم فعالياتها وبحوثها العلمية.
(إعادة)
برنامج :أنوار
األحد
تت ناوة البر نامج العلوم المتعل قة بال تارتخ والترا والعف قة بين ها لتكوتن
صتتتتتتورة تتتتتتاملة ومتكاملة عن حياة اإلنستتتتتتا منذ القدم ،كعفقة التارتخ
برنامج  :ظا الذاكرة
اإلثنين
باألد والفنو وا ثار وغيرها من العلوم.
برنامج أدبي تتناوة في كا حلقة نصتتتتا ا أدبيا ا تقوم بنقدح وتحليله قارئا في
برنامج  :وقاة القارئ
الةفثاء
كا حلقة ب؛سلو قرتب من المتلقي.
(إعادة)
برنتتامج تتنتتاوة الحكتتاتتتات الشتتتتتتعبيتتة في الوطن العربي وفي الستتتتتتلطنتتة
باعتبارها تراثا غير مادي من افة استتتتتتتضتتتتتتافة حكواتيين وباحةين في
برنامج :راوي الحكاتات
األربعاء
تارتخ هذح الحكاتات من عدد من البلدا العربية.
برنامج تُعنى بقوات الستتلطا المستتلحة والشتتؤو العستتكرتة ،تبن مرتين
برنامج  :ركن القوات المسلحة
الهميس
في الشهر بالتبادة مع برنامج العين الساهرة.
عما السلطانية ،تبن مرتين
برنامج تُعنى بالجهود التي تقوم بها رطة ُ
برنامج  :العين الساهرة
الهميس
في الشهر بالتبادة مع برنامج ركن القوات المسلحة.
نقا عائر صفة الجمعة مبا رة من جامع السلطا قابوس األكبر.
برنامج :نقا صفة الجمعة
الجمعة
برنامج دتني تتناوة معاني الكلمات في القرآ الكرتم وتفسيرها.
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السبت
13:00

2

13:02

58

برنامج :عما في أسبوع
(إعادة)

توميا ا

تتنـاوة أبـرا األنشطـة والفعـاليات واألحـدا في السلطنة افة أسبوع.
عر

ألهم األنباء

البرامج األسبوعية التالية:
األحد
اإلثنين
الةفثاء
األربعاء
الهميس
الجمعة
السبت

برنامج تناقش القوانين الجزائية واألفعاة التي تشتتتتتتكا جرتمة والجهات
برنامج :اةدعاء العام والمجتمع التي تبا تتتتتر اإلجراءات فيها وآلية تقدتمهاو وذلف من افة استتتتتتضتتتتتافة
أعضاء اةدعاء العام.
برنامج تستتتتضتتتيف طبيبا ا على الهواء وتستتتتقبا المكالمات الهاتفية من قبا
برنامج :صحتنا
المستمعين حوة موضوع طبي ُمعيّن.
استتتتتتتعرا تطور نالرتة اةستتتتتتتدامة تارتهيا ومدأل قربها من األنماط
برنامج :العمارة المستدامة
القدتمة للبناء والتي إلى حد ما كانت م ستدامة بمفهوم اليوم ،باإل ضافة إلى
(إعادة)
تسليط الضوء على التحدتات التي تواجه قطاع البناء.
برنامج تهتم بتوعية األستترة والمجتمع حوة قضتتاتاهم عبر فقرات مهتلفة
برنامج :بيتنا
وحوار مع المهتصين في هذا المجاة.
(إعادة)
بر نامج ت هدف إلى التعرتف بال تارتخ الع ماني وأبرا مح طا ته من افة
عمتتا افة مهتلف الفترات
برنامج  :من التارتخ العماني تنتتاوة موضتتتتتتوعتتات متعتتددة تُعنى بتتتارتخ ُ
التارتهية.
برنامج ثقافي تهدف إلى مواكبة الحراك الةقافي الذي تشتتتتتتهدح الستتتتتتتاحة
برنامج  :المشهد الةقافي
الةقافية المحليـة.
(إعادة)
برنامج تعر أهم القضتتتتتتتاتا واألحدا المحلية والعربية والعالمية في
برنامج  :مع الحد
مهتلف المجاةت السياسية واةقتصادتة واةجتماعية وغيرها والتي تحتا
(إعادة)
واجهة األحدا .
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14:00

20

توميا ا

14:20

5

توميا ا

14:25

5

14:30

90

توميا ا
توميا ا عدا
الجمعة
والسبت

14:30

60

15:30

5

15:35

15

عما
أابار ُ
برنامج :الموسوعة العُمانية
(إعادة)

برنامج :البن المبا ر

برنامج تتناوة أبرا الموضوعات التي احتوتها الموسوعة العُمانية.
أغنية وطنية
برنامج تنموي تتناوة موضتتتتتتوعات محلية وإقليمية وعالمية في مهتلف
الجوانب اةقتصادتة والسياسية والعلمية والصحية وغيرها.
تتهلا البرنامج أذا العصر

برنامج ثقافي تتناوة موضتتوعات ثقافية ونصتتوب أدبية وحوارات تتتى
برنامج :في هواء الكتابة
الجمعة
مع مجموعة من المةقفين.
(إعادة)
استتتتتتتعرا تطور نالرتة اةستتتتتتتدامة تارتهيا ومدأل قربها من األنماط
برنامج :العمارة المستدامة
العمانية القدتمة للبناء والتي إلى حد ما كانت مستتتتتتتدامة بمفهوم اليوم،
السبت
(إعادة)
باإلضافة إلى تسليط الضوء على التحدتات التي تواجه قطاع البناء.
أغنية
الجمعة والسبت
 برنامج تستتتلط الضتتتوء على الحرف التقليدتة في عما كصتتتناعة النستتتيجوالفضتتتتتتيات وغيرها من الحرفو وذلف من افة التعرتف بهذح الحرف
برنامج  :حرفتي
الجمعة
(إعادة) وأبرا منتجاتها وأماكن انتشتتتتارها في ربوع الستتتتلطنة ،كما تستتتتتضتتتتيف
البرنامج نماذج من العمانيين الذتن تمارسو هذح الحرف.
السبت

برنتتتامج :الرقتتتابتتتة مستتتتتتؤوليتتتة برنامج تتناوة التعرتف بجهاا الرقابة المالية واإلدارتة للدولة من افة
(إعادة) اةطفع على التشرتعات والقوانين وغيرها.
الجميع

15:50

10

الجمعة والسبت

أغنية طربية

16:00

30

توميا ا

الفترة األابارتة الةانية
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16:30

90

من األحد إلى
الهميس

برنامج :في رحا المساء

الجمعة

برنامج :المنتدأل اةقتصادي
(إعادة)

16:30

30

السبت

برنامج :راوي الحكاتات

17:00

10

السبت

برنامج مستتتتائي تتناوة بعض الموضتتتتوعات التنموتة والتوعوتة والةقافية
والفنية في الستتتتتتلطنة أو اارجها وبعض الجوانب المحلية الموجودة في
وةتات الستتتتتتلطنة للتعرتف بها باإلضتتتتتتتافة إلى حركة المرور وأحواة
الطقس ..تتهلا البرنامج أذا الم ر
برنامج اقتصتتادي تُعنى بالموضتتوعات اةقتصتتادتة الراهنة ،وتقدم تترحا ا
سطا ا لمفاهيم اقتصادتة تهم المستةمرتن.
مب ّ
برنتتامج تتنتتاوة الحكتتاتتتات الشتتتتتتعبيتتة في الوطن العربي وفي الستتتتتتلطنتتة
باعتبارها تراثا غير مادي من افة استتتتتتتضتتتتتتافة حكواتيين وباحةين في
تارتخ هذح الحكاتات من عدد من البلدا العربية.
أغنية

17:10

10

السبت

برنامج :الترجمة عبر الزما
(إعادة)
والمكا

برنامج تتناوة عرضا امف للترجمة في إطارها العلمي والنالري موضحا
اةمتدادات الفكرتة واةجتماعية للترجمة متضمنا المحطات المهمة في
تارتخ الترجمة العربية.

17:40

15

السبت

برنامج :ت ارتد

برنامج تسلط الضوء على فنو وعادات وتقاليد أها البادتة.

17:45

5

السبت

18:00

10

توميا ا

أغنية

برنامج  :المعنى ا ار

هذا البرنامج تستتتتتتعى إلى البحن والتنقيب عن بعض المفردات في الل ة
العربية وتقدتم معانيها األارأل مع اةستتتتتتتشتتتتتتهاد بالنصتتتتتتوب النةرتة
والشتتتتتعرتة أتنما ُو ت
جدت والتي تحما في طياتها تلف المفردات أو معانيها،
وكيفية توظيف تلف المعاني في معا ٍ أُارأل وتقدتم أضتتتتتتتداد ذات الكلمة
ت
دعت الحاجة إلى
األوة  ،وأتضا ا نستشهد باألضداد كلما
التي قدمنا معناها َّ
ذلف ألجا الشرح والتوظيف.
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18:10

5

توميا ا

18:15

10

توميا ا

18:25

5

توميا ا

18:30

10

توميا ا

18:45

5

توميا ا

18:50

10

توميا ا

19:00

10

توميا ا

19:10

2

أغنية

برنامج :غرباء في سماء
(إعادة)
الشرق

برنامج تستتلط الضتتوء على أهم المستتتشتترقين الذتن ستتحرتهم الل ة العربية
وآدابها والحضارة اإلسفمية وآفاقها .إ تارتخ اةستشراق حافا بالعلماء
ال ربيين الذتن استتتتهواهم الشتتترقو فصتتترفوا أعمارهم في دراستتتة الترا
العربي بحةتتا ا وتحقيقتتا وتتت؛ليفتتااو لتتذا فتتس البرنتتامج ستتتتتتيقتتدم نمتتاذج من
المستشرقين من مهتلف بلدا العالم.
أغنية

برنامج :القارئ الص ير

برنامج ت سعى لتعزتز الوعي ب؛همية القراءة من افة تقدتم كتب متنوعة
القراء من األطفاة.
واستضافة ّ
أغنية

برنامج :الترجمة عبر الزما
(إعادة)
والمكا

برنامج تتناوة عرضا امف للترجمة في إطارها العلمي والنالري موضحا
اةمتدادات الفكرتة واةجتماعية للترجمة متضمنا المحطات المهمة في
تارتخ الترجمة العربية.
أابار عما

فترة أذا العشاء وتتضمن:
توميا ا
أذا العشاء

19:12

3

توميا ا

دعاء

19:15

15

توميا ا

مسلسا :مقالب سالم ونبها

مسلسا فكاهي تدور حوة بعض المواقف الفكاهية التي تدور بين األاوتن
ستتتتتتتالم ونبها  ،كما تعر بعض الرستتتتتتتائا التوجيهية للقيادة والتربية
الصالحة والعما بسافب.
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19:30

15

توميا ا

19:45

5

توميا ا

19:50

5

توميا ا

19:55

5

توميا ا

20:00

60

برنامج :ت ارتد

(إعادة)

برنامج تسلط الضوء على فنو وعادات وتقاليد أها البادتة.
أغنية

برنامج :الموسوعة العُمانية

برنامج تتناوة أبرا الموضوعات التي احتوتها الموسوعة العُمانية.
أغنية

البرامج األسبوعية التالية:
تتناوة المسابقات الرتاضية وما تدور في الساحة الرتاضية وتتابع نتائجها
وترصد عناوتن الصحف الرتاضية بمشاركة العدتد من النقاد والصحفيين
وتتابع المواقع اإللكترونية وتتواصا مع المعلقين والصحفيين.
برنامج اقتصتتادي تُعنى بالموضتتوعات اةقتصتتادتة الراهنة ،وتقدم تترحا ا
سطا ا لمفاهيم اقتصادتة تهم المستةمرتن.
مب ّ
تستتتعى البرنامج إلى إثراء الةقافة القانونية للمستتتتمعين ،واةرتقاء بوعيهم
القانوني ،وإثراء النقاش البّناء حوة الموضوعات اةقتصادتة واةجتماعية
والتنموتة من افة مقاربات قانونية مع ضيوف مهتصين في المجاة.
برنامج تعر أهم القضتتتتتتتاتا واألحدا المحلية والعربية والعالمية في
مهتلف المجاةت مةا ال سيا سية واةقت صادتة واةجتماعية وغيرها والتي
تحتا واجهة األحدا .

األحد

الوقت اإلضافي

اإلثنين

برنامج  :مواصلة المنتدأل
اةقتصادي

الةفثاء

برنامج  :مع القانو
(مبا ر)

األربعاء

برنامج  :مع الحد
(مبا ر)

الهميس

برنامج  :المشهد الةقافي

برنامج ثقافي تهدف إلى مواكبة الحراك الةقافي الذي تشتتتتتتهدح الستتتتتتتاحة
الةقافية المحليـة.

الجمعة

برنامج  :نوافذ ثقافية

بر نامج تستتتتتتلط الضتتتتتتوء على الة قا فة العرب ية وأبرا األ حدا ال عالم ية
كم عار الك تب ،والجوائز الة قاف ية والمهر جا نات الستتتتتتين مائ ية وبعض
16

توصيف الدورة البرامجية لإلذاعة العامة لشهر مارس 2019م
الفعتتاليتتات المحليتتة كجتتائزة الستتتتتتلطتتا قتتابوس للةقتتافتتة والفنو وا دا
وفعاليات دار األوبرا واألسابيع الةقافية العمانية في الهارج.
السبت
21:00

10
15

توميا ا
توميا ا عدا
األحد

21:10
55
21:25

5

21:30

30

برنامج  :وتر القصيد

األحد

النشرة األابارتة
برنامج :كنوا من المتحف
الوطني

برنتتتامج ثقتتتافي تتنتتتاوة كنوا المتحف الوطني في رحلتتته عبر الزمتتتا
والمكا  ،تستتتتشتتتعر المستتتتمع افلها عالمة المنجز الحضتتتاري العماني،
وكيف عاش إنسا عما وأبدع وتفاعا مع مهتلف الحضارات اإلنسانية.

برنامج سؤاة أها الذكر
(مبا ر)

برنامج فتاوأل لستتتتتتماحة الشتتتتتتيخ المفتي العام للستتتتتتلطنة تبن على الهواء
عما .
مبا رة باة تراك مع تلفزتو سلطنة ُ

توميا ا ما عدا
األحد
البرامج األسبوعية التالية:
مواصلة برنامج سؤاة أها
األحد
الذكر
برنامج :وقاة القارئ
اإلثنين
الةفثاء

برنامج تعنى بالشتتتتعر الشتتتتعبي من افة استتتتتضتتتتافة تتتتعراء من عما
واارجها كما تتناوة عراء األغنية وأهم محطاتهم وإنتاجهم.

برنامج :ظا الذاكرة

أغنية
برنامج فتاوأل لستتتتتتماحة الشتتتتتتيخ المفتي العام للستتتتتتلطنة تبن على الهواء
عما .
مبا رة باة تراك مع تلفزتو سلطنة ُ
برنامج أدبي تتناوة في كا حلقة نصا ا أدبيا ا تقوم بنقدح وتحليله قارئا في
كا حلقة ب؛سلو قرتب من المتلقي.
تت ناوة البر نامج العلوم المتعل قة بال تارتخ والترا والعف قة بين ها لتكوتن
صتتتتتتورة تتتتتتاملة ومتكاملة عن حياة اةنستتتتتتا منذ القدم ،كعفقة التارتخ
باألد والفنو وا ثار وغيرها من العلوم.
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األربعاء
الهميس

برنامج :تارتخ الموسيقى
برنامج :راوي الحكاتات

الجمعة
برنامج :عما في أسبوع
السبت
برنامج :أنوار
إعادة البرامج األسبوعية التالية:

22:00

األحد

برنامج :العمارة المستدامة

اإلثنين

برنامج  :من التارتخ العماني

60
الةفثاء

برنامج :صحتنا

األربعاء

برنامج  :وتر القصيد

الهميس

برنامج  :مع القانو

برنامج ستتتتردي تتناوة نشتتتت؛ح الموستتتتيقى العربية وال ربية في العصتتتتور
القدتمة ،وعند الشتتعو البدائية ونوعية ا ةت الموستتيقية المستتتعملة ،مع
ذكر أ هر األعفم الموسيقية وتارتخ ا ةت وتطورها.
برنتتامج تتنتتاوة الحكتتاتتتات الشتتتتتتعبيتتة في الوطن العربي وفي الستتتتتتلطنتتة
باعتبارها تراثا غير مادي من افة استضافة حكواتيين باحةين في تارتخ
هذح الحكاتات من عدد من البلدا العربية.
تتنـاوة أبـرا األنشطـة والفعـاليات واألحـدا في السلطنة افة أسبوع.
برنامج تُعنى بجامعة السلطا قابوس وأهم فعالياتها وبحوثها العلمية.
استتتتتتتعرا تطور نالرتة اةستتتتتتتدامة تارتهيا ومدأل قربها من األنماط
القدتمة للبناء والتي إلى حد ما كانت م ستدامة بمفهوم اليوم ،باإل ضافة إلى
تسليط الضوء على التحدتات التي تواجه قطاع البناء.
بر نامج ت هدف إلى التعرتف بال تارتخ الع ماني وأبرا مح طا ته من افة
عمتتا افة مهتلف الفترات
تنتتاوة موضتتتتتتوعتتات متعتتددة تُعنى بتتتارتخ ُ
التارتهية.
برنامج تستتتتضتتتيف طبيبا ا على الهواء وتستتتتقبا المكالمات الهاتفية من قبا
المستمعين حوة موضوع طبي ُمعيّن.
برنامج تعنى بالشتتتتعر الشتتتتعبي من افة استتتتتضتتتتافة تتتتعراء من عما
واارجها كما تتناوة عراء األغنية وأهم محطاتهم وإنتاجهم.
تستتتعى البرنامج إلى إثراء الةقافة القانونية للمستتتتمعين ،واةرتقاء بوعيهم
القانوني ،وإثراء النقاش البناء حوة الموضوعات اةقتصادتة واةجتماعية
والتنموتة من افة مقاربات قانونية مع ضيوف مهتصين في المجاة.
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23:00

30

23:30

60

الجمعة

برنامج  :بيتنا

السبت

برنامج  :من التارتخ العماني

توميا ا
إعادة البرامج األسبوعية التالية:
برنامج :العمارة المستدامة
األحد
اإلثنين

برنامج  :وتر القصيدة
برنامج :نوافذ ثقافية

الةفثاء

األربعاء

برنامج  :من التارتخ العماني

الهميس

برنامج :في هواء الكتابة

الجمعة

برنامج :صحتنا

السبت

برنامج :ساعة طربية

برنامج تهتم بتوعية األستترة والمجتمع حوة قضتتاتاهم عبر فقرات مهتلفة
وحوار مع المهتصين في هذا المجاة.
بر نامج ت هدف إلى التعرتف بال تارتخ الع ماني وأبرا مح طا ته من افة
عمتتا افة مهتلف الفترات
تنتتاوة موضتتتتتتوعتتات متعتتددة تُعنى بتتتارتخ ُ
التارتهية.
حصاد اليوم األاباري
استعرا تطور نالرتة اةستدامة تارتهيا ومدأل قربها من األنماط القدتمة
للبناء والتي إلى حد ما كانت مستدامة بمفهوم اليوم ،باإلضافة إلى تسليط
الضوء على التحدتات التي تواجه قطاع البناء.
برنامج تعنى بالشعر الشعبي من افة استضافة عراء من عما
واارجها كما تتناوة عراء األغنية وأهم محطاتهم وانتاجهم.
بر نامج تستتتتتتلط الضتتتتتتوء على الة قا فة العرب ية وأبرا األ حدا ال عالم ية
كم عار الك تب ،والجوائز الة قاف ية والمهر جا نات الستتتتتتين مائ ية وبعض
الفعتتاليتتات المحليتتة كجتتائزة الستتتتتتلطتتا قتتابوس للةقتتافتتة والفنو وا دا
وفعاليات دار األوبرا واألسابيع الةقافية العمانية في الهارج.
بر نامج ت هدف إلى التعرتف بال تارتخ الع ماني وأبرا مح طا ته من افة
عمتتا افة مهتلف الفترات
تنتتاوة موضتتتتتتوعتتات متعتتددة تُعنى بتتتارتخ ُ
التارتهية.
برنامج ثقافي تتناوة موضتتوعات ثقافية ونصتتوب أدبية وحوارات تتتى
مع مجموعة من المةقفين.
برنامج تستتتتضتتتيف طبيبا ا على الهواء وتستتتتقبا المكالمات الهاتفية من قبا
المستمعين حوة موضوع طبي ُمعيّن.
منوعات من األغاني الطربية لمجموعة من الفنانين.
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* مفحالات:
 مواعيد بن البرامج التي ت؛تي قبا وبعد األذا سوف تت يّر مع ت يّر مواعيد األذا . -تتهلا فترات البن مجموعة من اإلعفنات حسب مقتضى الحاة عند إعداد الجدوة اليومي.

نشرات األخبار

الفواصل الترويجية

الفترات الدينية

البرامج المباشرة

البرامج المسجلة
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