سلطنة ُعمان
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

جدول برامج تلفزيون سلطنة ُعمان – القناة الرياضية
خلال الفترة من 2018 / 10 / 31 – 10 / 01م
الوقـت

المـادة

التوصيـف

1:00

برنامج :المصارعة الحرة
(األحد والسبت)

جوالت جديدة من المصارعة الحرة العالمية  ،حيث تقدم ابطاال في هذه الرياضةة يناافسةوع ع ة
القاب االتحاد الدولي ل مصارعة.

برنامج :الحدث
( يوميا عدا السبت واألحد )
"إعادة"
برنامج :الكرة األوروبية
(األحد)

برنةةامج رياضةةي يبةةث ع ة مةةدار االكةةبوا يعطةةي افةةة المعاليةةات واألن ةةطة م ة رب ة مبا ةةر
لألن طة بالصورة الالزمة  ،ما تم إضافة فقرة عااوين الصحافة في البرنامج .

1:30

2:00

برنامج :كرة السلة العالمية
(السبت)
"إعادة"
مباراة في رة القدم
(يوميا)
"إعادة"

يقةةةدم البرنةةةامج باةةةر تابةةةار ومسةةةنادات ةةةرة القةةةدم األوروبيةةةة مةةةن اةةةال الةةةدور ا نا يةةة
واألكباني واأللماني وا يطالي والمرنسي وغيرها من الدوريات األوروبية.
برنامج إسبوعي يستعرض اخبار أبرز الدوريات العالمية لكرة السلة.

مباراة ُمعادة من بطولة دور عماننل لكرة القدم ل موكم الحالي .2019/2018
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3:45

برنامج :الد ة
( األحد واألثاين والخميس والامعة
والسبت)
"إعادة"
فعاليات دورة االلعاب االولمبية ريو
2016
(الثالثا )

برنامج يح ل ويااقش األمور الماية و ةل مةا ينع ةم بمباريةات دور عماننةل مةن اةال اكن ةافة
المخنصين في ماا النح يل الرياضي ما يناب البرنةامج جمية األحةداث النةي تةدور تثاةا إقامةة
المباريات.

فعاليات دورة االلعاب االولمبية ريو . 2016

برنامج :صدى الاماهير
(األربعا )
"إعادة"

عماننةل لكةرة القةدم وتهةم األحةداث النةي
يسنعرض البرنامج ترا الاماهير حو مباريةات دور ُ
صاحبت المباريات.

5:15

برنامج :الكرة األوروبية
(األربعا )
"إعادة"

يقةةةدم البرنةةةامج باةةةر تابةةةار ومسةةةنادات ةةةرة القةةةدم األوروبيةةةة مةةةن اةةةال الةةةدور ا نا يةةة
واألكباني واأللماني وا يطالي والمرنسي وغيرها من الدوريات األوروبية.

5:45

مباراة في رة القدم
(يوميا)
"إعادة"
برنامج :عالم القوارب
(يوميا)
"إعادة"

8:00

برنامج :الد ة
( األحد واألثاين والخميس والامعة
والسبت)
"إعادة"

7:30

مباراة ُمعادة من بطولة دور عماننل لكرة القدم ل موكم الحالي .2019/2018
البرنامج يخاطب كل من هو شغوف باالبرر  ،بالشارا أو المرار  ،البرناامج يعارف مشااهدي
مختلف أنوا القوارب الكبيرة ويكشف أسرارها.
برنامج يح ل ويااقش األمور الماية و ةل مةا ينع ةم بمباريةات دور عماننةل مةن اةال اكن ةافة
المخنصين في ماا النح يل الرياضي ما يناب البرنةامج جمية األحةداث النةي تةدور تثاةا إقامةة
المباريات.
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8:00
10:00

مباراة في رة القدم
(الثالثا واألربعا )
"إعادة"
مباراة في رة اليد
( من األحد ال الخميس )
"إعادة"
فعاليات مح ية :كباقات الهان  +يباقات
األ سنريم  +طواف الدراجات
( الامعة والسبت )

11:30

فعاليات دورة االلعاب االولمبية ريو
2016
(من األحد ال الثالثا )
برنامج :صدى الاماهير
(األربعا )
"إعادة"
فعاليات دورة االلعاب االولمبية ريو
2016
(الخميس)

مباراة ُمعادة من البطولة السادكة ع رة ل باب .2018

فعاليات مح ية :كباقات الهان  +كباقات األ سنريم  +طواف الدراجات

فعاليات دورة االلعاب االولمبية ريو . 2016
عماننةل لكةرة القةدم وتهةم األحةداث النةي
يسنعرض البرنامج ترا الاماهير حو مباريةات دور ُ
صاحبت المباريات.
فعاليات دورة االلعاب االولمبية ريو . 2016
نقل مبا ر ل عائر صالة الامعة المبار ة
(الامعة)

12:00
13:00

مباراة ُمعادة من بطولة دور عماننل لكرة القدم ل موكم الحالي .2019/2018

برنامج :الحدث
( من األحد ال الخميس )
"مبا ــر"

برنةةامج رياضةةي يبةةث ع ة مةةدار االكةةبوا يعطةةي افةةة المعاليةةات واألن ةةطة م ة رب ة مبا ةةر
لألن طة بالصورة الالزمة  ،ما تم إضافة فقرة عااوين الصحافة في البرنامج .
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13:00

برنامج :صدى الاماهير
(الامعة)
"إعادة"
فعاليات مختارة من إرشيف المكتبة
(السبت)

14:00

فعاليات دورة االلعاب االولمبية ريو
2016
(من األحد ال الخميس)
برنامج :كرة السلة العالمية
(الجمعة)
" إعادة "
النشرة الرياضية
( يوميا )
" مباشـــر "
مباراة في رة القدم
(يوميا)
"إعادة"
مباراة في الكرة الطائرة
(يوميا )
برنامج :الحدث
( من األحد ال الخميس )
"إعادة"
برنامج :كراش
( الجمعة )

14:30

15:00
15:15
17:00
19:00

عماننةل لكةرة القةدم وتهةم األحةداث النةي
يسنعرض البرنامج ترا الاماهير حو مباريةات دور ُ
صاحبت المباريات.
فعاليات مختارة من إرشيف المكتبة.
فعاليات دورة االلعاب االولمبية ريو . 2016
برنامج إسبوعي يستعرض اخبار أبرز الدوريات العالمية لكرة السلة.

نشرة رياضية تبث من مركز األخبار.
مباراة ُمعادة من بطولة دور عماننل لكرة القدم ل موكم الحالي .2019/2018
مباراة في الكرة الطائرة ضمن بطولة األمم .2018
برنةةامج رياضةةي يبةةث ع ة مةةدار االكةةبوا يعطةةي افةةة المعاليةةات واألن ةةطة م ة رب ة مبا ةةر
لألن طة بالصورة الالزمة  ،ما تم إضافة فقرة عااوين الصحافة في البرنامج .
يتضمن البرنامج لقطات لروادث رلبات سباق السيارات والراليات والقوارب السريعة في قالاب
من االثارة والتشويق.

4

19:00
19:30

برنامج :الكرة األوروبية
(السبت)
"إعادة"
برنامج :الكرة األوروبية
(الامعة)
برنامج :الموكم
( الامعة )
"إعادة"

20:00

برنامج :السيارات الكالكيكية
(يوميا)

20:30

مباراة في رة القدم
(يوميا عدا الثالثا )
"إعادة"
برنامج :كرة السلة العالمية
(الثالثاء)

21:00

برنامج :صدى الاماهير
(الثالثا )
"مبا ر"
برنامج :عالم القوارب
(يوميا)

22:30

يقةةةدم البرنةةةامج باةةةر تابةةةار ومسةةةنادات ةةةرة القةةةدم األوروبيةةةة مةةةن اةةةال الةةةدور ا نا يةةة
واألكباني واأللماني وا يطالي والمرنسي وغيرها من الدوريات األوروبية.
يقةةةدم البرنةةةامج باةةةر تابةةةار ومسةةةنادات ةةةرة القةةةدم األوروبيةةةة مةةةن اةةةال الةةةدور ا نا يةةة
واألكباني واأللماني وا يطالي والمرنسي وغيرها من الدوريات األوروبية.
ينااو البرنامج تهم االحداث العالمية في عالم الرياضات المخن مة.

برنامج يهنم بالسيارات الكالكيكية والني تحظ بإعااب ريحة بيرة من ع اق هذا الاةوا مةن
السيارات  ،ما يس ال و ع ت هر السباقات والمعارض المخصصة ل سيارات الكالكيكية.
مباراة ُمعادة من بطولة دور عماننل لكرة القدم ل موكم الحالي .2019/2018
برنامج إسبوعي يستعرض اخبار أبرز الدوريات العالمية لكرة السلة.
عماننةةل ل محنةةرفين لكةةرة القةةدم وتهةةم
يسةةنعرض البرنةةامج ترا الامةةاهير حةةو مباريةةات دور ُ
األحداث الني صاحبت المباريات.
البرنامج يخاطب كل من هو شغوف باالبرر  ،بالشارا أو المرار  ،البرناامج يعارف مشااهدي
مختلف أنوا القوارب الكبيرة ويكشف أسرارها.
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23:00

برنامج :الد ة
(يوميا عدا الثالثا واألربعا )
"مبا ر"
مباراة في رة القدم
(الثالثا واألربعا )
"إعادة"

برنامج يح ل ويااقش األمور الماية و ةل مةا ينع ةم بمباريةات دور عماننةل مةن اةال اكن ةافة
المخنصين في ماا النح يل الرياضي ما يناب البرنةامج جمية األحةداث النةي تةدور تثاةا إقامةة
المباريات.
مباراة ُمعادة من بطولة دور عماننل لكرة القدم ل موكم الحالي .2019/2018
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