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اخلربات املهنية و العلمية
 : 1024 رئيس شركة الفنانون املتحدّون لإلنتاج السمعي البصري.
 2115 إىل  : 1021رئيس مدير عام لشركة رياليزاسوين مالتفيزيون انك لإلنتاج والتوزيع
السمعي البصري ( )Réalisations Multivisions Inc.مونريال  /كندا.
 2112 إىل  : 2115خمرج ومدير الربجمة لشبكة " ر تي س أل" ( )RTCLو ار تي سي
( )RTCيف مونريال كندا.
 إخراج برنامج "نقطة التقاء" ،وهو برنامج اجتماعي يعنى بنقاش شؤون اجملتمع .
 إخراج برنامج "آفاق الكيباك" اإلعالمي بطول  12دقيقة على املباشر ،املسؤوليات  :تصور الفكرة
 /التجزئة الفنية  /اجتماعات اإلنتاج  /البث املباشر  /اخل.
 مدير الربجمة يف شبكة أر تي سي ،مونريال  /كندا ،تصور الربجمة الشبكية (الربجمة
املومسية واألسبوعية).
 سنة  : 2110خبري يف شبكة التلفزة السودانية وهيئة السينما ،اخلرطوم .
 سنة  :2121الرئيس املدير العام لشركة إي يف أس ( )IVSلإلنتاج .
 من سنة  2120إىل سنة  :2121الرئيس املدير العام للشركة متعددة اجلنسيات "ماناردو"
تونس وإخراج عدّة أفالم وبرامج للقطاع اخلاص( أفالم إفريقيا ،منظمة التحرير الفلسطينية
)...
 سنة  : 2121 / 2121إخراج فيلمني للتلفزة التونسية ومنظمة التحرير الفلسطينية (
الصمود وحصار بريوت) .

الشهادات العلمية
 : 2191 اإلخراج السينمائي والتلفزي ،املعهد العالي للسينما بالقاهرة ،مصر ،دفعة سنة
.2191
 شهادة يف التجارة من املعهد العالي للتجارة مبدينة لوز ( )Leuzeيف بلجيكا

إخراج األفالم
 / 1024 فيلم صراع ( سيناريو حسني حمنوش وبطولة صالح مصدق ،صاحل اجلدي ،هشام
رستم ،حليمة داود  ،ملياء العمري وآخرون .) ...
 /1021 فيلم  1أفريل .
 / 1021 فيلم أحالم شعب .
 / 1021 فيلم الصابرون .
 / 2111 إخراج فيلم "حماكمة تونس"  /اجلمعية اإلفريقية حلقوق األشخاص ،الذي وقع
اختياره للدورة احلادية عشر للسينما الكيبيكية يف مونريال.
 / 2129 إخراج فيلمي "الشهادة" و "تونس  "29وكذلك فيلما عن االنتفاضة الفلسطينية
األوىل سنة  2129امسه "ونطق احلجر ".
 /2121 إخراج فيلم "حصار بريوت" واعمال لشركة "أفالم إفريقية" للمرحوم إبراهيم باباي
 / 2125 إخراج فيلم "أليس الصبح بقريب" .
 /2121 إخراج فيلم "الصمود" لفائدة اإلذاعة والتلفزة التونسية بالتعاون مع منظمة التحرير
الفلسطينية ،حسب سيناريو لعلي بدرخان ،مصر،
 / 2191 إخراج فيلم ليوسف إدريس "فوق حدود العقل"  /متثيل صاحل رشوان وهالة فاخر
وآخرين،

األنشطة الثقافية ذات الطابع املهين
 عضو يف مجعية السينمائيني التونسيني ()ACT
 رئيس غرفة الصناعة والتجارة فيديو ـ غرفة بن عروس
 الكاتب العام لـ ()DCMT
 1002 -2112 رئيس جلنة سراح السجناء السياسيني يف املغرب العربي
 / 1021 رئيس مركز التوثيق حلقوق اإلنسان بتونس.

اللّغات
 اللّغة العربيّة :
اللّغة الفرنسيّة :
 اللّغة االجنليزية:

امتياز
امتياز
متوسط

اهتمامات أخرى
 قراءة  ،شبكة املعلومات ،الوسائط املتعددة
 حتت الطلب  /الكراس الصحفي ،الشهادات.

مشافهةً وحتريرًا
مشافهة وحتريرًا
مشافهةً وحتريرا

