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 اريخ التـ المكـــان االجتمــــاع  

 عن بعد    ول تنسيق الموجات القصيرةـ ح HFCCالمؤتمر المشترك لالتحاد وهيئة الـ    .1
25/01-

11/02/2021 

 2021  02/02/ دبي   ASBU/Broadcast Proمؤتمر اإلذاعييـن باالشتـــــــراك بيــــــن    .2

 09/02/2021 عن بعد  ASBU-EBU-AUB-COPEAMلرباعي  االجتماع ا  .3

 احتفالية اليوم العالمي لإلذاعة : " اإلذاعة والتعافي االجتماعي"   .4
 اليونسكو  

 13/02/2021-11 -باريس -

5.  
 المنسقين اإلذاعيين والتلفزيونيين والمهندسين االجتماع المشترك بين 

 ولجنة اإلعالم الجديد  
 01/03/2021 عن بعد 

6.  
 ( 4العمل الخاصة باإلنتاج العربي المشترك )الصيغة  ورشة

 "مبادرات الريادة لدى الشباب"
 03/03/2021-02 عن بعد 

 04/03/2021 عن بعد  اجتمــاع مهندسـي االتصال ومشغلـي المحطـــــات األرضيـــــة   .7

 08/03/2021 عن بعد  اإلذاعيين  للمنسقين  13االجتماع    .8

 ألخبار والرياضة والبرامج االجتماع السنوي لمنسقي ا   .9
 09/03/2021 عن بعد 

 10/03/2021 عن بعد  اجتماع منسقي اإلعالم الجديد   .10

11.  
ورشة تطبيقية مشتركة لمنسقي اإلذاعة والتلفزيون على الشبكة السحابية  

 ASBU CLOUDلالتحاد 
 11/03/2021 عن بعد 

 20/04/2021 عن بعد  للجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية  14االجتماع    .12

13.  
 للجنة الدائمة لألخبار  14االجتماع  

 + الورشة اإلخبارية 
 28/04/2021-27 عن بعد 

 29/04/2021 عن بعد  اللجنة الدائمة لإلعالم الجديد   .14
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 التـاريخ  المكـــان  االجتمــــاع  

 19/05/2021-18 عن بعد  + الورشة اإلذاعية -26-اللجنة الدائمة لإلذاعة   .15

 23/05/2021 دبي  العربية للتلفزيون عالي الدقةاجتماع المجموعة   .16

 3/6/2021-1 عن بعد  "د" حول الفضاء والتبــــــــادل  اع مجموعة العمل الهندسية ــاجتم  .17

 7/6/2021 عن بعد  للجنة الدائمة للرياضة   22االجتماع    .18

 10/6/2021-08 عن بعد  اجتماع مجموعة العمل الهندسية "ج" حول االنتاج والتشغيــــــــل   .19

 16/6/2021-14 عن بعد  "ب" حول اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني   ةالهندسي لاجتماع مجموعة العم  .20

 عن بعد  اجتماع المجلس االستشاري ألكاديمية االتحاد للتدريب اإلعالمي   .21
21/06/2021 

 

 22/06/2021 عن بعد  والخمســـــــون للجنـــــــة الهندسيــــــة  السابع االجتمــــــــاع   .22

 25/6/2021-21 -- -18-فريق المراجعة والتدقيق   .23

 28/06/2021-26 --   -79  -اللجنة الدائمة للشؤون اإلدارية المالية القانونية   .24

 30/06/2021-29 -- -105-المجلس التنفيذي لالتحاد   .25

26.  
ورشة العمل الثانية لإلنتاج التلفزيوني العربي األوروبي المشترك بين  

 8الضفاف 
 07/07/2021-06 دد الحقا تح

 2021/ 8/8-23/7 طوكيو  طوكيو   -يـة ألولمبدورة االلعـاب ا  .27

28.  
 حول تنسيق الموجات   HFCCالمؤتمر الصيفي المشترك لالتحاد وهيئة الـ

 اإلذاعيـــة القصـــيرة 
صوفيا  
 بلغاريا

23-27/08/2021 

29.  
 المنسقين اإلذاعيين والتلفزيونيين والمهندسين االجتماع المشترك بين 

 ولجنة اإلعالم الجديد  
 26/08/2021 الجزائر

 28/08/2021-27 الجزائر   اإلذاعيين  للمنسقين  13االجتماع    .30

 28/08/2021-27 الجزائر   االجتماع السنوي لمنسقي األخبار والرياضة والبرامج   .31

 28/08/2021-27 الجزائر   ـــــات األرضيـــــةاجتمــاع مهندسـي االتصال ومشغلـي المحط   .32

 منسقي االتحادات الدولية لاالجتماع الثالثي   .33
-28/08/2021 الجزائر  

 مساء 
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 التـاريخ المكـــان  االجتمــــاع 

 29/08/2021 الجزائر   اجتماع منسقي اإلعالم الجديد   .34

35.  
 للجنة الدائمة لألخبار  15الجتماع  ا

 ارية حول "القدس في األخبار التلفزيونية العربية" + الورشة اإلخب
 3/09/2021-1 تونس 

 04/09/2021-03 تونس  اجتماع لجنة اإلعالم الجديد   .36

37.  
 المسابقة العربية للموسيقى والغناء

 " أغاني التحدي واألمل" 
 08/09/2021-07 تونس 

 5/10/2021-4 عن بعد  ـــــــة  أسبوع التكنولوجيا بالتعاون مع اتحاد االذاعــــات األوروبيــــــ  .38

 7/10/2021-6 تونس  " ة والتلفزيونذاعالتعديل الذاتي لهيئات اإل" دوة ممتازة حول ن  .39

 12/10/2021-11 عن بعد  ؤتمر اإلعالم العربي ورشات م   .40

 تونس  -27-اللجنة الدائمة لإلذاعة   .41
12-13  

/10/2021 

42.  
 جلسة النقاش السنوية " .. تجارب الهيئات" 

 ذاعة في تنمية الوعي البيئي" "دور اإل
 14/10/2021 تونس 

 21/10/2021-19 تونس  ة للجنـــــــة الهندسي  58جتمــــــــاع اال  .43

 19/10/2021 تونس  مؤتمر اإلعالم العربي   .44

45.  
 -21-فزيون المهرجان العربي لإلذاعة والتل

 المعرض..... 
 22/10/2021-19 تونس 

 25/10/2021 تونس  يمية للمجلس االستشاري لألكاد  5االجتماع    .46

 3/11/2021-1 تونس  فريق المراجعة والتدقيق  ل 19االجتماع    .47

48.  
 برامج التلفزيونية للجنة الدائمة لل 15االجتماع  

 + الندوة البرامجية حول " تيسير النفاذ إلى المحتوى السمعي البصري لذوي اإلعاقة" 
 10/11/2021-08 تونس 

 12/11/2021-8 عد عن ب تنفيذ دورة تدريبية  من خالل  UNDRR/ASBUع مشرو  فتتاح ا  .49

 12/11/2021-11 تونس  للجنة الدائمة للرياضة  23االجتماع    .50

 --- الرياض -80-ة الدائمة للشؤون اإلدارية المالية القانونية اللجن  .51

 --- الرياض 106-المجلس التنفيذي لالتحاد   .52

 --- لرياضا -41-الجمعية العامة لالتحاد   .53

 --- الرياض ASBU/EBU/ AUB/COPEAMالمشترك االجتماع   .54

 --- الرياض ASBU/ABU/AIBDاالجتماع المشترك   .55
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 يحدد الحقا  عن بعد  سية حول اإلذاعة الرقمية ورشة العمل الهند   .56

 

 
 

 )تواريخ تقديرية(  2021األعياد الدينية لعام 
 

 13/04/2021 شهر رمضان بداية 

 13/05/2021 ــــــر عيــد الفطـــــ

 20/07/2021 يد األضحـــــــىع

 10/08/2021 رأس السنة الهجرية 

 18/10/2021 المولد النبوي الشريف 
 


