
شباب توك مع الحدث

برنامج حواري في السياسة والمجتمع
 يجمع  برنامج مع الحدث الحواري بين سياسيين وخبراء من 

 ألمانيا والدول العربية لنقاش قضايا الساعة عبر األثير في مواضيع

 الديمقراطية والسياسة واالقتصاد ودور الدولة والقانون والعالقة ما

بين الدين والسياسة.

عربي عربي 

مجلة السيارات
 تقدم المجلة كل ما يثير اهتمام عشاق السيارات، حيث تعرض 

 الموديالت الحديثة، والتقنيات المبتكرة كما تسلط الضوء على بعض

الموديالت التاريخية.

Drive it! / عالم السرعة

عربي/ إنجليزي 

عروض موسيقية من أوروبا
 ينقل برنامج موسيقى أوروبية لكم الحفالت الموسيقية ألفضل 

 مغني الروك والبوب في أوروبا: حفالت حيّة كما هي بكل تفاصيلها

 ودون أي تعديالت.

Europe in Concert / موسيقى أوروبية

عربي/ إنجليزي 

العقيدة والحياة
 ما الذي يبعث األمل في قلوب الناس، ما الذي يجمع بينهم ويؤلف

 بين قلوبهم ويساعدهم، وما هي القيم التي تحكم مسار حياتهم،

 يعتبر الكثيرون أن اإلجابة على هذه التساؤالت تكمن في العقيدة

 واإليمان وعالقتهما بالحياة. تقودكم مجلة العقيدة والحياة في

األحد األول من كل شهر إلى عالم الكنيسة.

Faith Matters / العقيدة والحياة

عربي/ إنجليزي 

جدول البرامج العربية

www.dw.de/arabic/programguide

برنامج حواري شبابي
 ينتج برنامج شباب توك بالتعاون مع قناة الحياه التلفزيونية وهي 

 األكثر مشاهدة في مصر. ويجمع البرنامج شبابا يمثلون الحراك

الديمقراطي في الدول العربية بشباب من ألمانيا يمثلون

المنظمات الشبابية أو األحزاب والحركات السياسية.

Euromaxx / يوروماكس

عربي/ إنجليزي 

الحياة والمجتمع في أوروبا
 مجلة يومية تعنى بنمط الحياة العصرية والثقافة في أوروبا، وتقدم 

 تقارير وتحقيقات مصورة عن الثقافة الشعبية والحياة اليومية

وأخبار المجتمع  واألزياء والموضة.

Documentaries and Reports

 ريبورتاجات معّدة بعناية وجهد كبيرين تعالج قضايا آنية وتعّرفنا 

على األشخاص الفاعلين فيها وأدوارهم. ويهتم فريق اإلعداد

بتسليط الضوء بانتظام على القضايا التي تهّم العالم العربي.

In Good Shape  / صحتك بين يديك

مجلة الصحة
 تشكل الحياة الصحية والوقاية بؤرة اهتمام مجلة الصحة وهي تقدم 

 نصائح صحية مفيدة للمشاهدين من خالل التقارير التي تبثها

والحوارات التي تجريها مع المتخصصين.

عربي/ إنجليزي 

البرنامج – مع باسم يوسف

برنامج سياسي اجتماعي ساخر
  برنامج البرنامج لالعالمي المصري الشهير باسم يوسف. برنامج

ساخر نقدي يتناول القضايا السياسية واالجتماعية بجرأة وحيادية.

تسجل حلقات البرنامج في مسرح راديو التاريخي القاهرة.

عربي 

أفالم وثائقية وريبورتاجات

عربي/ إنجليزي 

ARABIA



Journal Interview  / لقاء األسبوع

DW مقابلة على شاشة 
 شخصيات من عالم السياسة واالقتصاد والعلوم والدين والثقافة 

 تستضيفهم الدويتشه فيله وتطرح عليهم أسئلتها حول القضايا

 األبرز على الساحة الدولية دون محاباة وبكل موضوعية وجرأة.

عربي/ إنجليزي 

Journal Reporter  / مراسلون

تقارير تلفزيونية من عين المكان
 يعّد مراسلونا تقارير إخبارية أو تقارير مثيرة من الحياة اليومية. 

  عبر متابعة دقيقة ومعايشة لصيقة ينقل مراسلو الدويتشه

 فيله بتقاريرهم  أبرز المستجدات في ألمانيا وأوروبا والعالم.

عربي/ إنجليزي 

Kick off!  / الدوري األلماني

حصاد الدوري األلماني
 تعرض مجلة البوندسليغا جميع مباريات وأهداف مسابقة الدوري 

 األلماني لكرة القدم. كما تقدم المجلة معلومات وافرة حول أبرز

األحداث التي رافقت المباريات.

عربي/ إنجليزي 

Made in Germany  / صنع يف ألمانيا

المجلة االقتصادية
 مجلة ترصد االقتصاد عن قرب: تقارير اقتصادية مشّوقة من 

 قلب أوروبا ومن األسواق العالمية، وتتضمن المجلة تقارير يعدها

 مراسلو صنع في ألمانيا عن أهم مدراء األعمال وصناع القرار في

عالم االقتصاد.

عربي/ إنجليزي 

The New Arab Debates  / المناظرات العربية الجديدة

برنامج حواري
 برنامج يسلط الضوء على الثورات العربية ويتيح الفرصة للتعبير عن 

 الرأي، برنامج يوجه أسئلة دقيقة ويصّر على الحصول على إجابات.

 المناظرات العربية الجديدة تدعو الجيل الجديد  لالنخراط في

العمل السياسي من أجل التغيير.

عربي/ إنجليزي 

World Stories  / مراسلون حول العالم

DW العالم عبر شاشة 
 تعرض المجلة تقارير أعّدها مراسلو المحطات التلفزيونية حول 

  العالم والتي تربطها عالقة تعاون مع الدويتشه فيله، تنقلنا هذه

  التقارير إلى دول المراسلين، وتصّور لنا طبيعة الحياة فيها

وكيف ينظر المراسلون إلى بالدهم وقاّراتهم ومستقبلها.

عربي/ إنجليزي 

حوار حول القضايا العالمية
 في االستوديو وبالقرب من بوابة  براندنبورغ المعلم البرليني البارز 

 يناقش أربعة صحافيين من دول مختلفة الملفات السياسية اآلنية،

 ويعّبر كل منهم في كوادريغا عن وجهة نظره حيال القضايا التي

تشغل العالم.

عربي/ إنجليزي 

Quadriga  / كوادريغا

مجلة العلوم والتكنولوجيا
 المجلة العلمية المستقبل اآلن تتناول موضوعات كثيرة ومتنوعة 

 حول التطورات العلمية في المجاالت المختلفة مثل الفضاء والبيئة

 والهندسة الوراثية واالختراعات الجديدة، إنها تلقي نظرة على

 المستقبل وتعمل على تحفيز البشر من أجل التفكير في

المستقبل.

Tomorrow Today / المستقبل اآلن

عربي/ إنجليزي 

Journal  / الجورنال

األخبار
 دائما في قلب الحدث- توافيكم نشرة األخبار دائما بآخر التطورات 

 وأحدث المعلومات في صورة حيوية. تستعرض النشرة أهم

 األحداث والتطورات السياسية واالقتصادية وآخر المستجدات في

عالمي الفن والرياضة.

عربي/ إنجليزي 

ARABIA



Business Brief 

برنامج إخباري
 إطاللة على عالم االقتصاد من منظور أوروبي. أحدث التقارير 

 اإلخبارية والتحليالت من قلب مراكز المال واألعمال مع أخذ آراء

 كبار االقتصاديين ورجال األعمال بعين االعتبار االقتصاد بعيون

الخبراء.

إنجليزي 

Agenda 

برنامج حواري
  برنامج يجمع ثالث ضيوف في حوار لمناقشة أهم المواضيع 

التي تصدرت العناوين في اإلعالم.

إنجليزي 

European Journal

شؤون أوروبية
 تستعرض مجلة شؤون أوروبية ما يجري في أوروبا، على أصعدة 

 سياسية وثقافية واجتماعية، وتبين كيف يشتد عضد أوروبا

الموحدة، كما تصور ما يحرك األوروبين وكيف يحركون هم أوروبا.

إنجليزي 

Insight Germany 

برنامج حواري
  يعتبر هذا البرنامج ساحة لحوار الحضارات حيث يعكس رأي 

الوافدين األجانب في وطنهم الجديد ألمانيا.

إنجليزي 

إنجليزي 

Discover Germany

السياحة في ألمانيا
 مجلة عن السياحة في ألمانيا تعرفكم على المواقع السياحية في 

 ألمانيا. تصور المجلة في استديوهات برلين ويقدمها مناوبة كاتي

سالييه و ناتاشا برغ.

Global 3000

مجلة العولمة و اإلنسان
 تسلط مجلة العولمة الضوء على كيفية تعامل البشر مع الفرص 

 والمخاطر المترتبة على الحياة في ظل العولمة. وتسعى إلى إبراز

آثار ومالمح العولمة في مختلف أنحاء العالم.

إنجليزي 

Arts.21

المجلة الثقافية
 واحة الثقافة هي مجلة ثقافية نقدمها لكم من بلد ال تقتصر شهرته 

 في المجال الثقافي واإلبداعي على أعمال كالسيكية لموسيقيين

 كبيتهوفن وفاغنر فحسب، بل تمتد لتشمل إنجازات ثقافية كبرى

في القرن الحادي والعشرين.

إنجليزي 

ريبورتاجات تعاصر الحدث 
  كل أسبوع نقدم لكم ريبورتاجات آلخر التطورات السياسية 

   والعالمية، نغطي الحدث ونبحث في أسباب حدوثه. عن كثب – 

أفالم شيقة وصور معبرة وغنية بالمعلومات.

Close Up

إنجليزي 

Germany Today

إنجليزي 

نافذة على ألمانيا 
  صورة حيّة عن الحياة اليومية في ألمانيا، تقارير وربيورتاجات 

عن القضايا التي تثير اهتمام األلمان.

ARABIA



Talking Germany 

الحياة في ألمانيا
 بماذا يشعر األلمان؟ وكيف يفكرون؟ برنامج الحياة في ألمانيا 

يقدم إجابات مسلية ومفيدة عن هذه األسئلة.

إنجليزي 

PopXport

برنامج الموسيقى األلمانية
 تعرفكم مجلة الموسيقى األلمانية على فرق موسيقية ومغنين 

  معاصرين يقدمون أفضل األلحان، كما تنقل لكم آخر الصيحات في

 عالم الموسيقى وأهم المهرجانات الموسيقية. كما يتخلل كل

 حلقة عرض سريع آلخر األخبار جوائز من عالم البوب األلماني،

باإلضافة إلى مسابقة الحلقة.

إنجليزي 
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إنجليزي 

الحياة في العصر الرقمي
 كيف تغير الشبكة العنكبوتية المجتمعات سواء في ألمانيا أو غيرها 

 من البلدان؟ تستعرض المجلة الرقمية أهم القضايا التي تتناولها

المدونات والمنتديات وأحدث التقنيات المستخدمة فيها.

Shift

ريبورتاجات
 يزخر العالم بمبان معمارية فريدة وصروح صناعية مميزة ومناطق 

 طبيعية خالبة يحكي كل منها قصة مختلفة وتشملها منظمة

اليونسكو برعايتها.

إنجليزي 

Treasures of the World

People and Politics 

المجلة السياسية
 تقدم لكم مجلة المجلة السياسية من قناة األخبار وخلفياتها، عبر 

 تحقيقات وتحليالت وأبحاث حول القضايا السياسية اآلنية التي

تشغل الساحة األلمانية وذلك من خالل تسليط الضوء عليها.

إنجليزي  إنجليزي 

Kino 

عالم السينما األلمانية
 توافيكم مجلة عالم السينما األلمانية شهريا بآخر أخبار عالم 

السينما األلمانية، وأحدث األفالم العالمية التي تصور في ألمانيا.

 إلى جانب العرض الكالسيكي لمراحل التصوير وأماكنه، يتم تعريف 

 المشاهدين على الممثلين والمخرجين وكتاب السيناريو والمنتجين

وعرض أحدث التقنيات المستخدمة في عالم السينما.

Kick off! Countdown

جولة الدوري القادمة
 تعرض مجلة عالم كرة القدم أخبار البوندسليغا، وتعنى بتقديم 

 نتائج المباريات كما تسلط الضوء على استعدادات الفرق وتدريباتها

وموقعها في ترتيب الدوري.

إنجليزي 

ARABIA


