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شطةرزنـامــة    التحاد ا أ

3202لعــــــام    
 
 

 

خالتـ املكـــان  االجتمــــاع   ار

1  
يئة الـ الشتوي املؤتمر   ك لالتحاد و سيق املوجات ـح HFCCاملش   ول ت

  رة ـــــــــــــــــــالقصياإلذاعيــــــــــــــــــــــــــــة  
  توس 

05-09 /02 /2023  

ن الضفاف لإلنتاج  ورشة العمل الثانية  2 ك ب ي املش   8/02/2023-07  توس  التلفزو

  13/02/2023-11  بارس  "Radio & Peaceاحتفالية اليوم العاملي لإلذاعة "اإلذاعة والسالم    3

4  
ندسي ل اجتماع مجموعة العم  ي   ةال   "ب" حول اإلرسال اإلذا والتلفزو

  ـف التــــــــــرددي ـاجتماع الفرق العري الدائــــــــم للطيـــو 
ي   23/02/2023-20  د

امجاالجتما  5 سقي األخبار وال ند االتصال وم ن م ك ب زائر  ع املش   05/03/2023  ا

امــــــــــ   6 اضـــــــــــــــــة وال سقـــــــــــــــــي األخبـــــــــــــــــار والر زائر  ـج  ــــــاالجتمـــــــــــــــــاع السنوي مل   07/03/2023-06  ا

ندســـــــــــــــ اجتمــ   7 طـــــات األرضيــــــــــــــــي االتصـــــــــــــــاع م زائر  ـــــةـــــــــــــــال ومشغلـي ا   07/03/2023-06  ا

سقـــــــــــــــــــي اإلذاعـــــــــــ ــر ـــــ االجتمــــــــــــــــــــــــــاع السادس عشـــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 زائر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مل   07/03/2023-06  ا

9 
ابية  سقي اإلذاعة والتلفزون ع الشبكة ال كة مل   ورشة تطبيقية مش

  ) ASBU-Cloudلالتحاد ( 
زائر   2023 /08/03  ا

ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــ جتال ا 10 سيقــــــــــــــــــــــــي لالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ا زائر  ــدـــــاع الت   09/03/2023  ا

ندسية "ج" ح 11 شغيـاجتماع مجموعة العمل ال عد   ــلـــــ ول االنتاج وال   14/3/2023-13  عن 

ندسيةــاجتم 12 عد   "د" حول الفضاء والتبــــــــادل  اع مجموعة العمل ال   16/03/2023-15  عن 

ك (الصيغة  13   15/03/2023-14  توس   ) 6الورشة التطبيقية لإلنتاج العري املش

ية للموسيقى والغناء  14   04/05/2023-02  توس ل" ماة "اي ) موضوع األغن14الدورة ( –املسابقة العر

ديد  15 نة الدائمة لالعالم ا عد   االجتماع التاسع ل   04/05/2023  عن 

نة الدائمة  18االجتماع  16 عد   لألخبار التلفزونية ل   09/05/2023  عن 

امج التلفزونية  18االجتماع  17 نة الدائمة لل عد   ل   11/05/2023  عن 

1رزنامة   
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موعة ال  18 يةعاجتماع ا ـــون عللت  ر ي  الــــــي الدقـــة لفز  17/05/2023أو  15  د

نة الدائمة لإلذاعة ـ االجتماع الثال 19 عد   ثون  ال   24/05/2023-23  عن 

نـــ24ــــاع  ( ـاالجتمـــــــــــــ  20 اضـــــ) ل عد   ـــــــــــــــــــــة  ــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للر   2023ماي   عن 

ي 21 عد   ورشة عمل حول  اإلنتاج والبّث اإلذا والتلفزو   2023 /29/05  عن 

ندسية 22 نة ال ادي والستون ل عد   االجتماع ا   2023 /13/05-30  عن 

  31/05/2023-29  توس  ) 21ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (ــــ ــــيل نــــــــــــــــــــــــة الرقابــــــــــــــــــــــــة املا  23

نة الدائمة ل  24   03/06/2023-01  توس  )83لشؤون اإلدارة املالية القانونية (ال

شغيــــــــلاجتماع مجموعة الع 25 ندسية "ج" حول االنتاج وال   141/06/2023-1  توس  مل ال

ندسيةالعم  ةعو اع مجمــاجتم 26   14/06/2023-11  توس  "د" حول الفضاء والتبــــــــادل  ل ال

رج 27   15/06/2023-12  ستو  ونــــــــــــــــة والتلفز ــــــــــــــــذاعري لإل ــــــــــــــــان العــــــــــــــــامل

لس التنفيذي لالتحاد (الدورة  28   16/06/2023-15  توس  )109اجتماع ا

  2023/ 30/06-22  السعودية   ه 1444ام ــــــــــــــــم ا لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة موســــــــــــــــطيغ  29

شار  30 يئة االس اديمية االجتماع الثامن لل عد   ة لأل   22/06/2023  عن 

31 
يئة ال  ك لالتحاد و سيق املوجات  HFCCـاملؤتمر الصيفي املش   حول ت

ة   اإلذاعيـــة القصـــ
اليا    08/09/2023-04  اس

ي 32 ندسية "ب" حول االرسال اإلذا والتلفزو موعة ال عد   اجتماع ا   25/09/2023-24  عن 

يئات " التحول الرق لالذاعات"  33 ة : تجارب ال   03/10/2023  توس  الندوة السنو

نة الدائم  34 ادي والثالثون ة عا ذة لإل ال   05/10/2023-04  توس  ــــ االجتماع ا

35
امج التلفزونية نة الدائمة لل امجية  االجتماع التاسع عشر ل  + الندوة ال

ية وعالقتھ باملنّصات الرقمية) ام  التلفزونات العر   (اإلنتاج ال
  12/10/2023-10  توس

36 
نة الدائمة لال  ديد واملشاركة  الندوة  مال ع االجتماع العاشر ل ا

ة   اإلخبار
 18/10/2023-16  توس

37 
نة الدائمة لألخبار التلفزونية + الندوة اإلخبارة  االجتماع التاسع عشر ل

توى الرق العري : املع ر) (صناعة ا   وقات وآفاق التطو
  19/10/2023-17  توس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ــــــــــــــ ــ ـاع التاســـــــــــــــــــــــاالجتم 38 شار يئــــــــــــــــــــــــة االس ـــــــــــــــــــة لل اديميـــــــــــــــــــــــــــــ   23/10/2023  توس  ـــــــــــة لأل
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يـــــــــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــ اد االذاعـــــــــــــــــــــ أسبوع التكنولوجيا بالتعاون مع اتح 39   25/10/2023-24  توس  ــــة  ــــــــــــــــــات األورو

ــــــــــــــــــــــــــون ــــــــاع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـاالجتم 40 نـــــــ  الثانــــــــــــــــــــــــي والستـــــــــــــــــــ ندسيـــ ـــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــل   27/10/2023-26  توس  ـــة ــــــــــــــــــــــــة ال

نـــ25ــــاع  ( ـاالجتمـــــــــــــ 41 اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ) ل   2023 نوفم 7-6  توس  ــــــــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للر

ي   ASBU/Broadcast Proـن باالشتـــــــراك بيــــــن ـــــــــــــــ ر اإلذاعييـــــــــــــــ ـــــــــــــــمؤتم  42    2023نوفم   د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــنــــــــ 43 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املاليــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ   06/12/2023-04  توس  ) 22ــــــــــــــــــــــــة (ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــة الرقابــــــــــــ

نة الدائمة للشــــ 44 ــــــــــــــــــــــــــــــة املاليــــــــــــــــــــــــــــــة القانونيـــــــــــــــة (ــ ــ ال   09/12/2023-07  توس   )84ـــــــؤون اإلدار

لـــــــــــاجتمــ 45   11/12/2023-10  توس  )110لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورة (ا د ــــــــس التنفيــــــــــــــــــــذي  لالتحــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــاع ا

معيــــة العامـــــــة لالتحــــاد الــــدورة ( 46   14/12/2023-12  توس  )3ري () + مؤتمر االعالم الع43ا

 
عد.       ش إ أن االجتماع عن    اللون األصفر 

  
 
  

ية لعام وااألعياد الرسمية اإلدارة    2023لدي
  

  
ن  - توس-عيد االستقالل      2023مارس  20 االثن

امعة العرية س ا عاءاال   عيد تأس   2023مارس   22 ر
ر رمضان س    بداية ش م   2023مارس   23ا

معة   عيــد الفطـــــــــــر    2023أفرل  21ا
ن   عيـــــد الشغــــــــل   2023ماي   1االثن
ـــــــى    2023 انجو   28 عاءاالر   عيد األ

رة عاء  رأس السنة ال ليـــة  19 األر   2023جو
ة  ور م لية   25 ثالثاءال  عيد ا   2023جو

عاءاال   املولد النبوي الشرف تم  27 ر   2023س


