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 أنشطة الاتحادرزنـامــة  

  0202لعــــام 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 اريخالتـ املكـــان الاجتمــــاع 

 12/20/0202-02/22 عن بعد  ول تنسيق املوجات القصيرةـح HFCCاملؤتمر املشترك لالتحاد وهيئة الـ   .2

ــــن   .0 ـــــراك بيــ  0202  02/02/ دبي  ASBU/Broadcast Proمؤتمر إلاذاعييـن باالشتــ

 20/20/0202 عن بعد ASBU-EBU-AUB-COPEAMالاجتماع الرباعي   .3

 "إلاذاعة والتعافي الاجتماعي: " احتفالية اليوم العالمي لإلذاعة   .4
 اليونسكو 

 -باريس -
22-23/20/0202 

2.  
 املنسقين إلاذاعيين والتلفزيونيين واملهندسينالاجتماع املشترك بين 

 ولجنة إلاعالم الجديد 
 22/23/0202 عن بعد

6.  
 (4الصيغة )ج العربي املشترك ورشة العمل الخاصة باإلنتا

 "مبادرات الريادة لدى الشباب"
 23/23/0202-20 عن بعد

 24/23/0202 عن بعد اجتمــاع مهندسـي الاتصال ومشغلـي املحطـــــات ألارضيـــــة   .7

 08/23/0202 عن بعد إلاذاعيين للمنسقين 23الاجتماع   .8

 09/23/0202 عن بعد امجالاجتماع السنوي ملنسقي ألاخبار والرياضة والبر   .0

 10/23/0202 عن بعد اجتماع منسقي إلاعالم الجديد  .22

22.  
ورشة تطبيقية مشتركة ملنسقي إلاذاعة والتلفزيون على الشبكة السحابية لالتحاد 

ASBU CLOUD 
 11/23/0202 عن بعد

 02/24/0202 عن بعد للجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية 24الاجتماع   .20

 08/24/0202-07 عن بعد الورشة إلاخبارية+  لجنة الدائمة لألخبارل 24الاجتماع   .23

 00/24/0202 عن بعد لجنة الدائمة لإلعالم الجديدل 2الاجتماع   .24
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 التـاريخ املكـــان الاجتمــــاع 

 20/22/0202-28 عن بعد الورشة إلاذاعية+ ( 06)اللجنة الدائمة لإلذاعة   .22

 03/22/0202 دبي زيون عالي الدقةاجتماع املجموعة العربية للتلف  .26

 3/6/0202-2 عن بعد حول الفضاء والتبــــــــادل" د" اع مجموعة العمل الهندسيةــاجتم  .27

 7/6/0202 عن بعد للجنة الدائمة للرياضة  00الاجتماع   .28

 22/6/0202-28 عن بعد حول الانتاج والتشغيــــــــل" ج"اجتماع مجموعة العمل الهندسية   .20

 26/6/0202-24 عن بعد حول إلارسال إلاذاعي والتلفزيوني" ب" ةالهندسي لماع مجموعة العماجت  .02

 02/26/0202 عن بعد اجتماع املجلس الاستشاري ألكاديمية الاتحاد للتدريب إلاعالمي  .02

ـــــاع   .00 ــ  00/26/0202 عن بعد والخمســـــــون للجنـــــــة الهندسيــــــة السابعالاجتمـ

 27/27/0202-26 عن بعد 8العمل الثانية لإلنتاج التلفزيوني العربي ألاوروبي املشترك بين الضفاف ورشة   .03

 8/8/0202-03/7 طوكيو طوكيو -يـة وملبدورة الالعـاب ألا   .04

02.  
 حول تنسيق املوجات  HFCCاملؤتمر الصيفي املشترك لالتحاد وهيئة الـ

 إلاذاعيـــة القصـــيرة
 07/28/0202-03 صوفيا بلغاريا

06.  
 املنسقين إلاذاعيين والتلفزيونيين واملهندسينالاجتماع املشترك بين 

 ولجنة إلاعالم الجديد 
 06/28/0202 الجزائر

 08/28/0202-07 الجزائر  إلاذاعيين للمنسقين 23الاجتماع   .07

 08/28/0202-07 الجزائر  الاجتماع السنوي ملنسقي ألاخبار والرياضة والبرامج  .08

 08/28/0202-07 الجزائر  اجتمــاع مهندسـي الاتصال ومشغلـي املحطـــــات ألارضيـــــة   .00

 مساء-08/28/0202 الجزائر  نسقي الاتحادات الدوليةملالاجتماع الثالثي   .32

 00/28/0202 الجزائر  اجتماع منسقي إلاعالم الجديد  .32

 24/20/0202-23 تونس لجنة إلاعالم الجديدل 6 جتماعالا   .30

 22/09/0202-6 -- فريق املراجعة والتدقيق ل 28الاجتماع   .33

34.  
 املسابقة العربية للموسيقى والغناء

 "أغاني التحدي وألامل" 
 28/20/0202-27 تونس

 13/09/0202-11--   -70 -اللجنة الدائمة للشؤون إلادارية املالية القانونية   .32
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 التـاريخ املكـــان الاجتمــــاع 

 16/09/0202-14-- - 222-ي لالتحاد املجلس التنفيذ  .36

 5/22/0202-4 عن بعد أسبوع التكنولوجيا بالتعاون مع اتحاد الاذاعــــات ألاوروبيـــــــــــــة   .37

 7/22/0202-6 تونس "لتعديل الذاتي لهيئات اإلذاعة والتلفزيونا"ندوة ممتازة حول   .38

 22/0202/ 23-20 تونس -07-اللجنة الدائمة لإلذاعة   .30

42.  
 "تجارب الهيئات" .. جلسة النقاش السنوية 

 "دور إلاذاعة في تنمية الوعي البيئي"
 24/22/0202 تونس

ـــــاع   .42 ــ  17/22/0202-16 تونس والخمســـــــون للجنـــــــة الهندسيــــــة الثامنالاجتمـ

 28/22/0202-26 عن بعد ورشات مؤتمر إلاعالم العربي  .40

 20/22/0202 ونست مؤتمر إلاعالم العربي  .43

44.  
 -02-املهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون 

 .....املعرض
 22/22/0202-19 تونس

 23/22/0202 تونس  للمجلس الاستشاري لألكاديمية 2الاجتماع   .42

 3/22/0202-2 تونس فريق املراجعة والتدقيق ل 20الاجتماع   .46

47.  
 للجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية 22الاجتماع 

 "تيسير النفاذ إلى املحتوى السمعي البصري لذوي إلاعاقة" وة البرامجية حول الند+ 
 22/22/0202-28 تونس

 22/22/0202-8 عن بعد "مجابهة الكوارث الطبيعية"حول  UNDRR/ASBUمشروع خاصة ب دورة تدريبية  .48

 20/22/0202-22 تونس للجنة الدائمة للرياضة 03الاجتماع   .40

22.  
 دائمة لألخبارللجنة ال 22الاجتماع 

 "القدس في ألاخبار التلفزيونية العربية"الورشة إلاخبارية حول + 
 28/22/0202-26 تونس

 22/20/0202-8 الرياض -82-اللجنة الدائمة للشؤون إلادارية املالية القانونية   .22

 20/20/0202-22 الرياض 226-املجلس التنفيذي لالتحاد   .20

 22/20/0202-23 ياضالر  -42-الجمعية العامة لالتحاد   .23

 22/20/0202 الرياض ASBU/EBU/ AUB/COPEAMالاجتماع املشترك   .24

 22/20/0202 الرياض ASBU/ABU/AIBDالاجتماع املشترك   .22

 يحدد الحقا عن بعد ورشة العمل الهندسية حول إلاذاعة الرقمية  .26
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 (تواريخ تقديرية) 2021ألاعياد الدينية لعام 

 

 

 

 23/24/0202 بداية شهر رمضان

ــــــــر  23/22/0202 عيــد الفطـــ

ــــى  02/27/0202 عيد ألاضحـــ

 22/28/0202 رأس السنة الهجرية

 28/22/0202 املولد النبوي الشريف

 


