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 التـار�خ املكـــان �جتمــــاع 

 11/02/2021-25/01 عن �عد  ول تنسيق املوجات القص��ةـ حHFCCاملؤتمر املش��ك لالتحاد وهيئة الـ   .1

 2021  02/02/ د�ي  ASBU/Broadcast Proمؤتمر �ذاعييـن باالشتـــــــراك بيــــــن   .2

 09/02/2021عن �عد  ASBU-EBU-AUB-COPEAM�جتماع الر�ا��   .3

 احتفالية اليوم العال�ي لإلذاعة : " �ذاعة والتعا�� �جتما��"  .4
اليو�سكو  

 13/02/2021-11 - باريس-

املنسق�ن �ذاعي�ن والتلفز�وني�ن واملهندس�ن �جتماع املش��ك ب�ن   .5
  و�جنة �عالم ا�جديد

 01/03/2021عن �عد 

) 4ورشة العمل ا�خاصة باإلنتاج العر�ي املش��ك (الصيغة   .6
"مبادرات الر�ادة لدى الشباب" 

 03/03/2021-02عن �عد 

 04/03/2021عن �عد  اجتمــاع مهندسـي �تصال ومشغلـي ا�حطـــــات �رضيـــــة   .7

 08/03/2021عن �عد   �ذاعي�ن للمنسق�ن13�جتماع   .8

 09/03/2021عن �عد  �جتماع السنوي ملنسقي �خبار والر�اضة وال��امج  .9

 10/03/2021عن �عد اجتماع منسقي �عالم ا�جديد   .10

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

 11/03/2021عن �عد 

 20/04/2021عن �عد  ل�جنة الدائمة لل��امج التلفز�ونية 14�جتماع   .12

 ل�جنة الدائمة لألخبار 14�جتماع   .13
+ الورشة �خبار�ة 

 28/04/2021-27عن �عد 

 29/04/2021عن �عد ال�جنة الدائمة لإلعالم ا�جديد   .14
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 05/05/2021 عن �عد   ل�جنة الدائمة للر�اضة22�جتماع   .15

 19/05/2021-18عن �عد  -+ الورشة �ذاعية26ال�جنة الدائمة لإلذاعة -  .16

 23/05/2021 د�ي اجتماع ا�جموعة العر�ية للتلفز�ون عا�� الدقة  .17

 3/6/2021-1 عن �عد"د" حول الفضاء والتبــــــــادل  اع مجموعة العمل الهندسيةــاجتم  .18

 10/6/2021-08عن �عد اجتماع مجموعة العمل الهندسية "ج" حول �نتاج والتشغيــــــــل   .19

 16/6/2021-14عن �عد   "ب" حول �رسال �ذا�� والتلفز�و�ية الهند��يلاجتماع مجموعة العم  .20

 17/06/2021-15 عن �عد من خالل تنفيذ الدورة التدر�بية �و�� UNDRR/ASBUانطالق مشروع   .21

 عن �عد اجتماع ا�جلس �ستشاري أل�اديمية �تحاد للتدر�ب �عالمي  .22
21/06/2021 

 

 22/06/2021 عن �عد وا�خمســـــــون ل�جنـــــــة الهندسيــــــة السا�ع�جتمــــــــاع   .23

 25/6/2021-21 -- -18فر�ق املراجعة والتدقيق -  .24

 28/06/2021-26-- -  79ال�جنة الدائمة للشؤون �دار�ة املالية القانونية -   .25

 30/06/2021-29-- - 105ا�جلس التنفيذي لالتحاد -  .26

 07/07/2021-06تحدد الحقا  8ورشة العمل الثانية لإلنتاج التلفز�و�ي العر�ي �ورو�ي املش��ك ب�ن الضفاف   .27

 8/8/2021-23/7طوكيو  يـة - طوكيووملبدورة �لعـاب �  .28

29.  
 حول تنسيق املوجات  HFCCاملؤتمر الصيفي املش��ك لالتحاد وهيئة الـ

 �ذاعيـــة القصـــ��ة
 27/08/2021-23صوفيا بلغار�ا 

30.  
املنسق�ن �ذاعي�ن والتلفز�وني�ن واملهندس�ن �جتماع املش��ك ب�ن 

  و�جنة �عالم ا�جديد
 26/08/2021ا�جزائر 

 28/08/2021-27 ا�جزائر   �ذاعي�ن للمنسق�ن13�جتماع   .31

 28/08/2021-27 ا�جزائر �جتماع السنوي ملنسقي �خبار والر�اضة وال��امج   .32

 28/08/2021-27 ا�جزائر  اجتمــاع مهندسـي �تصال ومشغلـي ا�حطـــــات �رضيـــــة   .33

-مساء 28/08/2021 ا�جزائر  �جتماع الثال�ي منسقي �تحادات الدولية  .34
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 29/08/2021 ا�جزائر اجتماع منسقي �عالم ا�جديد   .35

36.  
 ل�جنة الدائمة لألخبار 15�جتماع 

 + الورشة �خبار�ة حول "القدس �� �خبار التلفز�ونية العر�ية"
 3/09/2021-1تو�س 

 04/09/2021-03 تو�س اجتماع �جنة �عالم ا�جديد  .37

38.  
املسابقة العر�ية للموسيقى والغناء 

 " أغا�ي التحدي و�مل"
 08/09/2021-07تو�س 

 6/10/2021-4 عن �عد أسبوع التكنولوجيا بالتعاون مع اتحاد �ذاعــــات �ورو�يـــــــــــــة   .39

 10/2021 /13-12تو�س  -27ال�جنة الدائمة لإلذاعة -  .40

41.  
جلسة النقاش السنو�ة " .. تجارب الهيئات" 

"دور �ذاعة �� تنمية الو�� البيئي" 
 14/10/2021تو�س 

 20/10/2021-19 تو�س وا�خمســـــــون ل�جنـــــــة الهندسيــــــة الثامن�جتمــــــــاع   .42

 21/10/2021-20تو�س مؤتمر �عالم العر�ي   .43

44.  
 -21املهرجان العر�ي لإلذاعة والتلفز�ون -

املعرض..... 
 24/10/2021-21تو�س 

 25/10/2021تو�س   للمجلس �ستشاري لأل�اديمية 5�جتماع   .45

 3/11/2021-1تو�س - 19فر�ق املراجعة والتدقيق -  .46

47.  
 ل�جنة الدائمة لل��امج التلفز�ونية 15�جتماع 

 + الندوة ال��امجية حول " تيس�� النفاذ إ�� ا�حتوى السم�� البصري لذوي �عاقة"
 10/11/2021-08 تو�س

 11/11/2021-8عن �عد  من خالل تنفيذ دورة تدر�بية أخ��ة UNDRR/ASBUاختتام مشروع   .48

 12/11/2021-11تو�س  ل�جنة الدائمة للر�اضة 23�جتماع   .49

 --- الر�اض -80ال�جنة الدائمة للشؤون �دار�ة املالية القانونية -  .50

 --- الر�اض 106ا�جلس التنفيذي لالتحاد -  .51

 --- الر�اض -41ا�جمعية العامة لالتحاد -  .52

 --- الر�اض ASBU/EBU/ AUB/COPEAM�جتماع املش��ك   .53

 --- الر�اض ASBU/ABU/AIBD�جتماع املش��ك   .54

 يحدد الحقا عن �عد ورشة العمل الهندسية حول �ذاعة الرقمية  .55
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 (توار�خ تقدير�ة) 2021�عياد الدينية لعام 
 

 13/04/2021بداية شهر رمضان 

 13/05/2021عيــد الفطـــــــــــر 

 20/07/2021عيد ��حـــــــى 

 10/08/2021رأس السنة ال�جر�ة 

 18/10/2021املولد النبوي الشر�ف 
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