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 التـار�خ املكـــان �جتمــــاع 

 4/2/2022-17/1عن �عد  ول تنسيق املوجات القص��ةـ حHFCCاملؤتمر املش��ك لالتحاد وهيئة الـ   .1

 2/2/2022-1عن �عد اجتماع فر�ق العمل امل�لف بدراسة العروض املقدمة الستثمار فندق �تحاد �� دمشق   .2

 �غطية فعاليات القمة �فر�قيــــة الدورة ا�خامسة والثالثون   .3
أد�س ابابا/عن 

 �عد
2-6/2/2022 

 25/2/2022-15تو�س �غطية البطولة العر�ية لألندية �بطال �� الكرة الطائرة    .4

 25/2/2022-24 عن �عد ) �عنوان : شباب مخ��عون 5ورشة العمل ا�خاصة باإلنتاج التلفز�و�ي العر�ي املش��ك (  .5

 2022 مارس 2ا�جزائر �جتماع املش��ك بن مهند��ي �تصال ومنسقي �خبار وال��امج     .6

 4/3/2022-3ا�جزائر �جتماع السنوي ملنسقي �خبار والر�اضة وال��امج    .7

 4/3/2022-3ا�جزائر اجتماع مهند��ي �تصال ومشغ�� شب�ات التبادل    .8

 4/3/2022-3ا�جزائر �جتماع ا�خامس عشر ملنسقي �ذاعة    .9

10.  
 – �سيافز�ون ـ اليوروفز�ون –�جتماع الر�ا�� ملنسقي �تحادات الدولية (�فروف��يون 

الندوة املتوسطية ) 
 4/3/2022ا�جزائر 

11.  
ورشة تطبيقية مش��كة ملنسقي �ذاعة والتلفز�ون ع�� الشبكة ال�حابية لالتحاد 

 ASBU CLOUD 

 5/3/2022ا�جزائر  

 6/3/2022ا�جزائر  اجتماع منسقي �عالم ا�جديد بالهيئات   .12

يحدد الحقا -  اجتماع الفر�ق العر�ي الدائم للطيف ال��ددي 13

 12/4/2022عن �عد  ل�جنة الدائمة لل��امج التلفز�ونية  16�جتماع  14
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15 

 ل�جنة الدائمة لألخبار التلفز�ونية  16�جتماع 

الندوة �خبار�ة حول "التعاون القائم ب�ن اتحاد إذاعات الدول العر�ية وشر�ائھ الدولي�ن 

(اليوروف��يون و�سياف��يون �� مجال التبادالت �خبار�ة و�غطية �حداث الك��ى خارج 

 املنطقة العر�ية وسبل تطو�ره"

 20/4/2022-19 عن �عد

 21/4/2022عن �عد �جتماع السا�ع ل�جنة �عالم ا�جديد عن �عد ع�� منظومة زووم  16

 10/5/2022-09تو�س   "ب" حول �رسال �ذا�� والتلفز�و�ي ة الهند��يلاجتماع مجموعة العم 17

 16/05/2022-14 د�ياجتماع مجموعة العمل الهندسية "ج" حول �نتاج والتشغيــــــــل  18

 16/05/2022-14 د�ي"د" حول الفضاء والتبــــــــادل  اع مجموعة العمل الهندسيةــاجتم 19

 18/05/2022 د�ياجتماع ا�جموعة العر�ية للتلفز�ـــون عالــــــي الدقـــة  20

 24/5/2022عن �عد ورشة عمل حول تطو�ر التغطية �ذاعية والتلفز�ونية ملناسك ا�حج  21

 25/5/2022عن �عد  ورشة العمل الهندسية حول التحض�� ملؤتمر الراديو وتوزيع ا�حتوى  22

 26/5/2022عن �عد �جتماع التاسع  وا�خمسون ل�جنة الهندسية  23

 31/5/2022-30روما   9ورشة العمل �و�� لإلنتاج املش��ك " ب�ن الضفاف " 24

 2/6/2022-1تو�س  فر�ق عمل لدراسة وتحديث الئحة املش��يات �� �تحاد وأسس و ضوابط الرقابة الداخلية 25

 5/6/2022-3تو�س  )1اجتماع الفر�ق امل�لف بدراسة متأخرات الهيئات �عضاء وغ�� �عضاء (اجتماع  26

 8/6/2022-7عن �عد ) 28ال�جنة الدائمة لإلذاعة (�جتماع  27

 8/6/2022-6تو�س  )19�جنة الرقابة املالية ( 28

 11/6/2022-9ا�حمامات  )81ال�جنة الدائمة للشؤون �دار�ة املالية القانونية ( 29

 14/6/2022-12ا�حمامات   للمجلس التنفيذي التحاد إذاعات الدول العر�ية + نـــــدوة107�جتماع  30

31 
�حتفال بمرور خمس سنوات ع�� إ�شاء أ�اديمية �تحاد للتدر�ب �عالمي  

  سنوات من التدر�ب : الواقع و�فاق"5ندوة علمية حول "حصيلة 
 14/6/2022ا�حمامات 

 15/6/2022ا�حمامات  ا�جلس �ستشاري أل�اديمية �تحاد للتدر�ب �عالمي 32

 5/7/2022-25/6وهران �غطية ألعاب البحر �بيض املتوسط  33

ف بمتا�عة استئجار فندق �تحاد بدمشق 34
ّ
- دمشق  اجتماع فر�ق العمل امل�ل

 2022يوليو السعودية   هـ1443�غطية موسم ا�حج لعام  35

 26/08/2022-22بلغار�ا   حول تنسيق املوجات �ذاعيـــة القصـــ��ةHFCCاملؤتمر الصيفي املش��ك لالتحاد وهيئة الـ 36

37 
�جتماع السا�ع عشر ل�جنة الدائمة لألخبار التلفز�ونية  + الندوة �خبار�ة حول  : 

 "إدارة التغطية التلفز�ونية لألزمات وال�وارث �� غرف �خبار "
 8/9/2022-6 تو�س

 8/9/2022-7تو�س �جتماع الثامن ل�جنة �عالم ا�جديد  38
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 27/9/2022-13 نيو�ورك 77�غطية اجتماعات ا�جمعية العامة لألمم املتحدة 

40 
�جتماع السا�ع عشر ل�جنة الدائمة لل��امج التلفز�ونية + الندوة ال��امجية حول : 

"واقع قياس �سب املشاهدة التلفز�ونية �� العالم العر�ي " 
 6/10/2022-4تو�س 

 
41 

 )29ال�جنة الدائمة لإلذاعـة  (

 ورشة " رهانات �ذاعات العمومية �� ظل تنامي عدد �ذاعات ا�خاصة
تو�س 

11-12/10/2022 

13/10/2022 

 19/10/2022-18 تو�س  �ورو�يـــــــــــــة �ذاعاتأسبوع التكنولوجيا بالتعاون مع اتحاد  42

 21/10/2022-20 تو�سـة ـــــــــــة الهندسيـــــــــــــــــــ ل�جنـــــــالستــــــــــــــون �جتمــــــــاع  43

 11/2022-10/2-28ا�جزائر  31�غطية فعاليات القمة العر�ية �� دور��ا  44

 12/11/2022-09الر�اض الدورة الثانية والعشرون للمهرجان العر�ي لإلذاعة والتلفز�ون  45

 2022نوفم��  8 د�ي  ASBU/Broadcast Proمؤتمر �ذاعييـن باالشتـــــــراك بيــــــن  46

 24/11/2022-22تو�س  EBU Academyندوة حول " الر�ادة النسائية �� هيئات �ذاعة والتلفز�ون باإلش��اك مع  47

 6/1/2023-4تو�س ) 20�جنــــة الرقابــــــــة املالية ( 48

 9/1/2023-7تو�س  82ال�جنة الدائمة للشؤون �دار�ة املالية القانونية  49

 11/1/2023-10تو�س  للمجلس التنفيذي 108�جتماع  50

 14/1/2023-12 تو�س  42ا�جمعية العامة لالتحاد  51

 14/1/2023-13تو�س  2مؤتمر �عالم العر�ي  52

 14/1/2023تو�س �جتماع املش��ك مع �تحادات �ذاعية الدولية   53

 
. اللون �صفر �ش�� إ�� أن �جتماع عن �عد      
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 2022 مارس 20�حد  عيد �ستقالل 

 2022 مارس 22الثالثاء  عيد تأسيس ا�جامعة العر�ية

 2022 أفر�ل 2السبت بداية شهر رمضان 

 2022 ماي 1�حـــد  عيـــــد الشغــــــــل

 2022 ماي 2�ثن�ن عيــد الفطـــــــــــر 

 2022 جو�لية 9السبت عيد ��حـــــــى 

 2022 جو�لية 25�ثن�ن  عيد ا�جمهور�ة 

 2022 جو�ليـــة 30السبت رأس السنة ال�جر�ة 

 2022 أكتو�ر 8السبت املولد النبوي الشر�ف 
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