
 

 يقدم مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والثقافية

 يبرز نفحات شهر رمضان المبارك راديو مؤسسة قطر 

 

 التي تتضمن  الرمضانية عن خريطتو البرامجيةراديو مؤسسة قطر  كشف :1026يونيو  7 قطر، الدوحة،
 ؛ومعتقداتيم توجياتيمعمى اختالف عبر األثير  لممستمعين الجديدة الموجيةبرامج شيقة من المجموعة 

 التسامح. التدين واالعتدال و ، ونشر قّيم المبارك رمضان شيربلمتوعية 

يقدمو  ،وىو برنامج ثقافي منوع "،"جولة صباحيةبرنامج مع بالمغة العربية الصباحية اإلذاعية تبدأ التغطية 
ة يع صحيضاالذي يتناول مو  "،حاولت ولكن"برنامج بعدىا، يقدم الراديو . و حسام خمف اهللالمتألق المذيع 

لمصائمين الرياضة خالل شير رمضان، ويوفر أفضل اإلرشادات أىمية ممارسة يسمط الضوء عمى و 
 برنامج مؤسسةاليبث راديو كما  .بالصحة والعافيةييم صيام سميم يعود عمعمى االستمتاع ب لمساعدتيم

، حيث يتناول قصص لألطفال في إطار ترفييي اوثقافيً  ا"قصص اإلنسان من القرآن"، الذي يقّدم محتوى دينيً 
"صاحب الجنتين"، و"يأجوج ومأجوج"، و"النمرود"، وغيرىا من القصص التي تجذب الصغار والكبار عمى حد 

 سواء. 

ة المشيورة، التي يقدميا عدد من اإلعالميين وتختتم الفترة الصباحية ببرنامج قصص "ألف ليمة وليمة" الشعبي
 المتميزين باإلذاعة.



، ويمييا جامع المدينة التعميميةعمى اليواء مباشرة من  محاضرات دينية مميمةبث ب فترة ما بعد الظير وتبدأ
قصة  ويسردبناء المساجد عمى مّر العصور، قصص وخصائص "حكاية مسجد"، الذي يتناول إذاعة برنامج 

 تشييد المسجد النبوي الشريف، والمسجد الحرام، وصواًل إلى مسجد الشيخ زايد في عصرنا الحالي.

جرت  افي برنامج "حدث في مثل ىذا اليوم"، الذي يروي أحداثً عمى السامعين ويطّل اإلعالمي عمي الكعبي 
برنامج "حديقة القرآن"، بث يمي ذلك  ، وحتى يومنا الحالي.الشريفة في التاريخ اليجري منذ بدء اليجرة النبوية

، ويتناول لمتربية والعموم وتنمية المجتمع قّدم بالتعاون مع حديقة القرآن النباتية، عضو مؤسسة قطري  الذي 
ويقّدم بعدىا اإلعالمي أحمد العمي فقرة "أنفعيم  النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة.

 وي قصص الجانب اإلنساني والخيري لشخصيات مؤثرة في المجتمع. لمناس"، الذي ير 

شير الصيام والمغفرة، يقّدم الدكتور أباي محمد محمود برنامج المعمومات المتعمقة بالناس بتعزيز معرفة ول
يقّدم الشيخ بدرالدين محمد عثمان برنامج "كأنك بعد ذلك، "سائل يقول"، الذي يجيب عمى أسئمة السامعين. و 

 المختمفة من خالل السيرة النبوية العطرة. الحياتية الذي يعالج المواقف  ،راه"ت

"آداب الصيام"، الذي يحض الصائم عمى االلتزام بآداب معينة برنامج ويعود الدكتور أباي محمد محمود ليقّدم 
 خالل الشير الفضيل، ويدعوه إلى العمل الصالح والبر والتقوى.

، ويسمط الضوء "الصحابة"، الذي يتناول سيرة صحابة الرسول صمى اهلل عميو وسممبرنامج تقديم ويمي ذلك 
والء  المذيعةقّدم ت. ولتعريف األجيال الجديدة بالماضي، ةصالحأعماليم القوة إيمانيم و حياتيم ومناقبيم و عمى 
اآلباء، وكيفية برنامج "رمضان األول"، الذي يحيي ذكريات  ،مختار الخواجةزميميا  ، باإلشتراك معأحمد

 . عندما كانوا أطفاالً  صياميم

كما يبث راديو مؤسسة قطر، بالتعاون مع مركز الدوحة الدولي لحوار األديان، برنامج "أبناء آدم"، الذي 
مكن وي .اوالء أحمد، ويتناول قضايا في مجال مقارنة األديان والشريعة، بواقع ثالث حمقات أسبوعيً تقدمو 

   . FM 93.7 الموجة عمى مؤسسةالراديو لممستمعين متابعة برامج 

  - انتهى -

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 



تصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اق
  إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.معرفي من خالل 

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 2991تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

ستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا اال
كار الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبت

ستخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة والتكنولوجيا عن طريق ا
 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qaلمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

http://www.qf.org.qa/

