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2022/2-4/1-17
عن بعد

املؤمتر املشرتك لالتحاد 
وهيئة الـ HFCC حـول 
تنسيق املوجات القصرية

2022/2/2-1
عن بعد

اجتامع فريق العمل 
املكلف بدراسة العروض 
املقدمة الستثامر فندق 

االتحاد يف دمشق

2022/2/6-2
أديس ابابا/عن بعد

تغطية فعاليات القمة 
اإلفريقيــــة الدورة 

الخامسة والثالثون

2022/2/25-15
تونس

تغطية البطولة العربية 
لألندية األبطال يف الكرة 

الطائرة 

 2022/2/25-24
عن بعد

ورشة العمل الخاصة 
باإلنتاج التلفزيوين العريب 

املشرتك )5( بعنوان : 
شباب مخرتعون

2 مارس 2022
الجزائر

االجتامع املشرتك 
بن مهنديس االتصال 

ومنسقي األخبار والربامج  

2022/3/4-3
الجزائر

االجتامع السنوي ملنسقي 
األخبار والرياضة والربامج 

2022/3/4-3
الجزائر

اجتامع مهنديس االتصال 
ومشغيل شبكات التبادل 

2022/3/4-3
الجزائر

االجتامع الخامس عرش 
ملنسقي اإلذاعة 

2022/3/4
الجزائر

االجتامع الرباعي ملنسقي 
االتحادات الدولية 

)األفروفيزيون – اآلسيافزيون 
ـ اليوروفزيون – الندوة 

املتوسطية (

2022/3/5
الجزائر

ورشة تطبيقية مشرتكة 
ملنسقي اإلذاعةوالتلفزيون 

عىل الشبكة السحابية 
ASBU CLOUD لالتحاد

2022/3/6
الجزائر

اجتامع منسقي اإلعالم 
الجديد بالهيئات

يحدد الحقا

اجتامع الفريق العريب 
الدائم للطيف الرتددي

2022/4/21
عن بعد

االجتامع السابع للجنة 
اإلعالم الجديد عن بعد 

عرب منظومة زووم

2022/4/12
عن بعد

االجتامع 16 للجنة 
الدامئة للربامج 

التلفزيونية 

2022/4/20-19
عن بعد

االجتامع 16 للجنة الدامئة لألخبار التلفزيونية 
الندوة اإلخبارية حول »التعاون القائم بني اتحاد 

إذاعات الدول العربية ورشكائه الدوليني )اليوروفيزيون 
واآلسيافيزيون يف مجال التبادالت اإلخبارية وتغطية 

األحداث الكربى خارج املنطقة العربية وسبل تطويره«

2022/5/10-9
تونس

اجتامع مجموعة 
العمل الهندسية »ب« 
حول اإلرسال اإلذاعي 

والتلفزيوين

2022/5/16-14
دبي

اجتامع مجموعة العمل 
الهندسية »ج« حول 
»االنتاج والتشغيل«

2022/5/16-14
دبي

اجتامع مجموعة العمل 
الهندسية »د« حول 

»الفضاء والتبادل«



2022/6/2-1
تونس

فريق عمل لدراسة 
وتحديث الئحة املشرتيات 
يف االتحاد وأسس وضوابط 

الرقابة الداخلية

2022/6/5-3
تونس

االجتامع1 للفريق املكلف 
بدراسة متأخرات الهيئات 

األعضاء وغري األعضاء

2022/6/8-7
عن بعد

اللجنة الدامئة لإلذاعة 
)االجتامع 28(

2022/6/8-6
تونس

لجنة الرقابة املالية )19(

2022/6/11-9
تونس

اللجنة الدامئة للشؤون 
اإلدارية املالية القانونية 

)81(

2022/6/14-12
تونس

االجتامع 107 للمجلس 
التنفيذي التحاد إذاعات 

الدول العربية + ندوة

2022/6/13
تونس

االحتفال مبرور خمسة سنوات عىل إنشاء أكادميية 
االتحاد للتدريب اإلعالمي + ندوة علمية حول »حصيلة 

5 سنوات من التدريب : الواقع واآلفاق«

2022/6/14
تونس

املجلس االستشاري 
ألكادميية االتحاد للتدريب 

اإلعالمي

2022/7/5-6/25
وهران

تغطية ألعاب البحر 
األبيض املتوسط

يوليو 2022
السعودية

تغطية موسم الحج لعام 
1443 هـ

2022/8/26-22
يا بلغار

املؤمتر الصيفي املشرتك لالتحاد وهيئة الـHFCC حول 
تنسيق املوجات اإلذاعيـة القصرية 

2022/9/15-13
تونس

االجتامع السابع عرش للجنة الدامئة لألخبار التلفزيونية  
+ الندوة اإلخبارية حول  : »إدارة التغطية التلفزيونية 

لألزمات والكوارث يف غرف األخبار«

2022/9/8-7
تونس

االجتامع الثامن للجنة 
اإلعالم الجديد

2022/9/30-15
نيويورك

تغطية اجتامعات 
الجمعية العامة لألمم 

املتحدة 77

2022/10/6-4
تونس

االجتامع السابع عرش للجنة الدامئة للربامج التلفزيونية 
+ الندوة الربامجية حول :

»واقع قياس نسب املشاهدة التلفزيونية يف العامل 
العريب«

2022/9/20-19
تونس

االجتامع 24 للجنـة الدامئة 
للرياضة
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2022/10/13-11
تونس

اللجنة الدامئة لإلذاعـة  
)29( + ورشة »رهانات 

اإلذاعات العمومية يف 
ظل تنامي عدد اإلذاعات 

الخاصة« 

2022/5/18
دبي

اجتامع املجموعة العربية 
للتلفزيون عايل الدقة

2022/5/25
عن بعد

ورشة العمل الهندسية 
حول التحضري ملؤمتر 

الراديو وتوزيع املحتوى

2022/5/26
عن بعد

االجتامع التاسع 
والخمسون للجنة 

الهندسية

يو
ون

ي



نوفمبر 2022
دبي

مؤمتر اإلذاعييـن 
ASBU/ باالشرتاك
Broadcast Pro

2022/11/3-2

مؤمتر اإلعالم العريب 
)دورة الثانية(

2022/11/6-3

الدورة الثانية والعرشون 
للمهرجان العريب لإلذاعة 

والتلفزيون

2022/11/24-22
تونس

ندوة حول »الريادة 
النسائية يف هيئات اإلذاعة 
والتلفزيون« باإلشرتاك مع 

EBU Academy

2022/12/4-2
تونس

لجنـة الرقابـة املالية 
)20(

2022/12/7-5
تونس

االجتامع 2 الفريق 
املكلف بدراسة متأخرات 

الهيئات األعضاء وغري 
األعضاء

2022/12/12-11
تونس

االجتامع 108 للمجلس 
التنفيذي

2022/12/15-13
تونس

الجمعية العامة لالتحاد 
42 + الحوار املهنـي

2022/12/15
تونس

االجتامع املشرتك مع االتحادات اإلذاعية الدولية 

2022
روما

ورشة العمل األوىل لإلنتاج املشرتك »بني الضفاف«

2022/12/10-8
تونس

اللجنة الدامئة للشؤون 
اإلدارية املالية القانونية 

82

األحد 20 مارس 2022عيد االستقالل 

الثالثاء 22 مارس 2022عيد تأسيس الجامعة العربية

السبت 2 أفريل 2022بداية شهر رمضان

األحـــد 1 ماي 2022عيـــــد الشغــــــــل

االثنني 2 ماي 2022عيــد الفطـــــــــــر

السبت 9 جويلية 2022عيد األضحـــــــى

االثنني 25 جويلية 2022عيد الجمهورية 

السبت 30 جويليـــة 2022رأس السنة الهجرية

السبت 8 أكتوبر 2022املولد النبوي الرشيف

ية والدينية لعام 2022 األعياد الرسمية اإلدار
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ن
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2022/10/19-18
تونس

أسبوع التكنولوجيا 
بالتعاون مع اتحاد 

اإلذاعات األوروبيـة 

2022/10/21-20
تونس

االجتامع الستون للجنــة 
الهندسيـة

2022/11-2/10-28
الجزائر

تغطية فعاليات القمة 
العربية يف دورتها 31


