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حجر ا�ساس
صالون الهوانم

مصر بكرة
فاسألوا

أنا والدكتور
ساعة من سيناء

البرامج من  مجموعة  القناة  تتضمن  المباشرة  البرامج  هذه   وبجانب 
والثقافي الديني  بين  متنوعة  قضايا  تقدم  التي  المتميزة   المسجلة 

 والفني (في إطار ديني) والمسلسالت التاريخية المتميزة

من برامج قناة أزهري الفضائية

رسالة أزهري
 ا�خالق الطيبة والتسامح مع ا¥نسان أًيا كان أصله وجنسه؛ رسالة
البرامج من  مختارة  مجموعة  عبر  نشرها  إلى  تسعى  التي   أزهري 
 التي تنشر الروح المتسامح وتحض على القيم ا¥نسانية المتسامية،
القيم مع  يتوافق  ا¥سالمي  الدين  روح  أن  على  منها   تأكيًدا 

ا¥نسانية مهما تغير المكان أو الزمان

.

http://azharitv.net/


حجر ا�ساس
تقديم : أحمد أبو طالب

الروحية والقيم  واالقتصادية  السياسية  بالقضايا  يهتم   برنامج 
 ومعالجتها في إطار اجتماعي �براز الجوانب ا�يجابية في المجتمع
 المصري باعتبارها حجر ا�ساس �ي نهضة اجتماعية أو اقتصادية أو
الخارجية التقارير  من  مجموعة  البرنامج  فقرات  ويدعم   سياسية، 
 والداخلية وفواصل انفوجراف، وذلك مرتين في االسبوع على الهواء

مباشر

21:15مباشر االثنين والثالثاء
06:0013:30 إعادة اليوم التالي
21:1521:15

https://www.facebook.com/HagarELasas-880589835398341
https://www.youtube.com/watch?v=MGPuqDJxyu8&list=PLcoTX7N8R0YTF2zHg5_3h2HJjqIvB0etl


صالون الهوانم
تقديم: دينا داوود _  رينال عويضة _ نور فضالي

ما وكل  وتجميل)  وأزياء  (موضة  المرأة  قضايا  بكل  يهتم  شو   توك 
ويتضمن طبية،  ونصائح  نفسية  صحة  من  المصرية  ا�سرة   يهم 
التي واالنفوجراف  والتقارير  المنوعة  الفقرات  من  عدد  على   البرنامج 
والبرنامج المصرية.  وا�سرة  المرأة  يخص  ما  كل  على  الضوء   تلقي 

يومين في االسبوع على الهواء مباشرة

مباشر ا�ربعاء والخميس
إعادة اليوم التالي

21:15
06:0013:30
21:15
06:0013:30

https://www.facebook.com/Salon.ALHawanm/
https://www.youtube.com/watch?v=JR-mqpDf6KA&list=PLcoTX7N8R0YQvySEKRzqc7Vp8ZsfMOpdu


مصر بكرة
تقديم: ثريا صالح

يهتم حيث  إجتماعي  إطار  في  اقتصادي  شو  توك  يومي   برنامج 
المصري الشارع  تهم  التي  والتنموية  ا�قتصادية  بالقضايا   البرنامج 
التنموية المشروعات  على  الضوء  إلقاء  خالل  من  فئاته  كل   في 
 والصناعية التي تقوم بها الدولة وإظهار ا�رقام الحقيقية التي تبرز

البعد التنموي. والبرنامج خمس أيام على الهواء مباشرة

من ا�حد إلى الخميس
إعادة اليوم التالي

19:30
03:3011:30

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-2035217143400278/
https://www.youtube.com/watch?v=pgCpHXVpOAc&list=PLcoTX7N8R0YQQ9waxKXqpxLMiseBNll08


فاسألوا
تقديم: ميادة الفيشاوي و أحمد أبو طالب

الشريف حيث ا�زهر   برنامج ديني يستضيف عدد� من شيوخ وعلماء 
يتلقى ثم  الدينية  الناحية  من  البرنامج  ويناقشها  قضية   يطرح 
 اتصاالت المشاهدين ل�جابة عن تساؤالتهم الدينية، كما يجيب عن
على البرنامج  صفحات  على  طرحها  يتم  التي  الجماهير   أسئلة 
الهواء على  ا�سبوع  في  أيام  أربع  والبرنامج  ميديا.   السوشيال 

مباشرة

من االثنين إلي الخميس
إعادة اليوم التالي

16:30
02:0009:00

https://www.facebook.com/fasalou
https://www.youtube.com/watch?v=O0SR4lPhaAk&list=PLcoTX7N8R0YQ_wN5ZxnegPZm7EpICAnw_


أنا والدكتور 
تقديم: أحمد الشاعر

المختلفة التخصصات  في  ا�طباء  من  عدد  يستضيف  طبي   برنامج 
 حيث يتفاعل ا�طباء مع الجماهير ل�جابة عن أسئلتهم الطبية كما
للتخصصات العالج  في  جديدة  تقنيات  ا�طباء  بعض   يقدم 

المختلفة، والبرنامج يومي على الهواء مباشرة

 يومي�
إعادة اليوم التالي

18:00
00:0010:00

https://www.facebook.com/Ana.Wal.Doctor
https://www.youtube.com/watch?v=5Ei9YwA4l3w&list=PLcoTX7N8R0YQj0eGzzdQ1je6X3MM9qR7q


ساعة من سيناء
تقديم: صفاء صابر

يهتم حيث  سيناء  أخبار  في  المتخصص  الوحيد  المصري   البرنامج 
 بطرح كل القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تجري في
الثقافية الجوانب  (الشمال والجنوب) كما يعرض   محافظتي سيناء 
مباشرا مجاال  ليفتح  سيناء  بها  تتميز  التي  والسياحية   والفلكلورية 

بين الشارع المصري وأهل سيناء

 مباشر ا¥حد
إعادة اليوم التالي

16:30
02:0009:00

https://www.facebook.com/saaha.mn.saynaa
https://www.youtube.com/watch?v=J954UFgRO3A&list=PLcoTX7N8R0YRGOdwT-FJqN7WC4IV7XqB


E-mail :marketing@azharitv.net

002 - 0101  640  0090
002 - 0101  640  0064
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