
 اإلذاعة السودان�ة من لإلذاعة العالمي الیوم احتفال�ة برنامج

 أوال: البرمجة التمهید�ة واألنشطة االست�اق�ة

 جهة التكل�ف التفاصیل التسلسل
 إنتاج ومضات قصیرة (دق�قة) 1

منسق الت�ادل البرامجي 
�اإلذاعة لدى اتحاد 

إذاعات الدول العر��ة + 
 قسم الت�ادل اإلذاعي 
+ متا�عات مدیر 

البرنامج العام + مدیر 
 البرامج

+ مدیر التنفیذ �اإلذاعة 
 القوم�ة

 تنظ�م ندوة مشتر�ة جول المناس�ة مع هیئة عضو �االتحاد 2
بث أو إنتاج أو ت�ادل حلقات من برامج خاصة معتمدة في الخطة الجماع�ة  3

 للت�ادالت
 اعداد سیرة ذات�ة لرمز من رواد الفن اإلذاعي السوداني 4
 انجاز وت�ادل حلقة في برنامج (أعالم العرب) 5
انجاز و�ث برنامج عن اتحاد إذاعات الدول العر��ة ومنجزاته وأدواره في سبیل  6

 تعز�ز ودعم العالم العر�ي المشترك في المجال اإلعالمي واإلذاعي
 بث وت�ادل مجموعة من األغاني واألناشید التب تبرز فن العمل اإلذاعي 7
 توظ�ف برامج إذاع�ة مناس�ة لتناول موضوع االحتفال�ة 8
تنظ�م ورشة عمل مهن�ة لیوم واحد حول (اإلذاعة وتحد�ات إدارة التنوع)  9

للخروج بتوص�ات مهن�ة تكون هاد�ة في رسم مالمح خطط العمل للمضمون 
 البرامجي لتتسق مع خدمة األهداف العشرة المعلنة لحكومة الفترة االنتقال�ة

 فبرایر الجاري �مقر 12 أو 11(مقترح مبدئ�ا یومي الثالثاء أو األر�عاء 
 الهیئة)

 لجنة االحتفال
 (اللجنة المنظمة)

+ التنسیق مع إدارة 
 الهیئة)

 

 

 



 

 2020 فبرایر13ثان�ا: البرمجة الرئ�س�ة لیوم االحتفال�ة یوم الخم�س        

 جهة التكل�ف التفاصیل التسلسل
برمجة إذاع�ة خاصة (یوم مفتوح) �اإلذاعة السودان�ة (إنتاج برامج خاصة + إنتاج  1

فترات مفتوحة + توظ�ف برامج قائمة + إنتاج و�ث ومضات وفواصل وأغن�ات 
 ذات صلة)

 البرنامج العام
+ متا�عات مدیر البرامج 
+ مدیر التنفیذ �اإلذاعة 

 القوم�ة
تنظ�م احتفال�ة رسم�ة �مقر الهیئة ظلت تقام سنو�ا �مشار�ة العدید من الجهات  2

ابتداء بوزارة الثقافة واإلعالم، الهیئة، والشر�اء مثل مكتب الیونسكو �الخرطوم + 
إذاعات الوال�ات + اإلذاعات الخاصة + أ�ة جهات أخرى ذات صلة (مقترح 

 ص).11
 شخص�ات من 5تتضمن االحتفال�ة �لمات من الجهات المشار�ة + تكر�م لعدد 

رواد العمل اإلذاعي �السودان وجهات تساهم في تعز�ز التنوع + فقرات ترو�ج�ة 
 قصیرة تعزز التنوع الثقافي واالجتماعي في السودان.

 اللجنة المنظمة

تنظ�م حفل جماهیري مسائي مجاني في ختام فعال�ات االحتفال�ة یبرز التنوع  3
الثقافي السوداني �مشار�ات متنوعة من المطر�ین الش�اب وأج�ال متعاق�ة ( مقترح 

  م �المسرح القومي �امدرمان) 7
 اللجنة المنظمة

 


