برنامه های پیشنهادی برای تلویزیون ورادیو!
تلویزیون ( ) درهماهنګی با تګالره وکمک مالی ( ) پیشکش میکند!

تګالره به آینده فرزندان تان می اندیشد.
 .1اسالم و مکاتب فکری معاصر (جواب اسالم اصالح  ،تطابق ویا عدم آن )
 .2آماده ګی کانکور(ریاضیات تطبیقی )
 .3حکم (قانون)  ،دولت  ،نظام  ،شرع (خط فاصل کفر واسالم)
 .4اټن کلپ ،معرف لباس ،موسیقی و کلتورافغانی
 .5کی بهترین است .مسابقات وتقدیر بهترین ها درهررشته Ranking the best
 .6مسؤلین باید جواب دهند .مردم ګفتنی ها دارند.
 .7ژورنالیزم تحقیقی.
 .8آموزش کمپیوتربشګل تلویزیونی  Virtualبا دادن تصدیق نامه  14پاس برای فارغین صنوف دوازده ازطریق
راجسترشدن وپرداخت فیس(با هماهنګی مؤسسه وزیراکبرخان)
 .9برنامه سازی! چرا؟من طرح علمی وعملی بهتری دارم
 .11نظام اللهی ! حکومت اسالمی
 .11تفسیر قران کریم بشګل تصویری تطبیقی
 .12تجوید برای همه (برګرفته از حق تالوه وقول السدید)
 .13حدیث وزنده ګی (تدریس وتوضیح احادیث صحیح)
 .14مسابقات وسرګرمی های اسالمی سیره وتاریخ اسالمی توسط شاګردان ومحصلین
 .15کاریابی تلویزیونی  :حکومت ومردم (من اګردرین پست میبودم اینهارا بهتروخوبترانجام میدادم)
 .16نقد وبررسی فلم شب  :این فلم چی را بیان میکند؟ ازدید یک بیننده و یک سینماګر
 .17طب معاصر  :برنامه تخصصی برای دکتوران بشکل پیشرفته
 .18قصص قرانی وحیات صحابه  :صوت وتصویر
 .19افغانستان درمطبوعات جهان (هفته وار)
 .21رسنۍ څه وایي؟ بررسی تحقیقی بر رسانه های افغانی ازدید انتقادی واصالحی
 .21جنګ رسانه ای  -جنګ فکری (ایا این خبرواقعیت داشت؟)
 .22اینجا سرزمین منست( .تاریخی  -تحقیقی) من برای قریه خود یک طرحی خوب دارم.
 .23افغانستان درحال انکشاف است( .من هم یک طرح تجاری دارم به منبع مالی ضرورت دارد).
 .24طراحی این کمپنی بامن (انکشاف تجارت+ممد برنامه افغانستان درحال انکشاف است)( .با اخذ فیس)
 .25تګالره :خط مشی .معرفی احزاب وبرنامه های سیاسی اشخاص (انتقادی،علمی وتحلیلی)
آژانس تګالره یک آژانس کامال مستقل  ،غیروابسته وبیطرف بوده وهم هیچګاهی درمقابل ارزش های اسالمی وافغانی جامعه مان آماده معامله
وتجارت نیست( .برایمان اسالم یګانه راه وقانون زندګی است .قانونی برترازقران نمیشناسیم).
طرح  ،اسم  ،محتوی و تمامی حقوق این برنامه ها برای آژانس تګالره محفوظ است .اګرخواهان پیشبرد این برنامه هارا با مادارید ویا میخواهید
آنرا بتنهایی به پیشبرید با ما درتماس شوید.
همچنان آماده ایم تا تیم شمارا رهبری کنیم ویا خود جزتیم شما شویم.
برای توضیحات بیشتربه آدرس  baedaar@gmail.comایمیل نموده وهم درصورت عالقمندی کارعملی مشترک نماینده ای باصالحیت خودرا
جهت تطبیق آن برایمان معرفی نموده باعث ضیاع وقت خود وما نشوید!

