سيــرة ذاتيــة
الحالة المدنية

 االسـم :محمـّد اللقـب :زكـري الرتبـة :رائد تاريخ ومكان الوالدة – 1973/12/03 :والية صفاقس – تونسالحالة االجتماعية:
 متزوج وأب لثالثة أطفال العنوان :العمران األعلى شقة عدد  11تونس 1091 الھاتف القار (+216) 71 560 244 الھاتف الجوال(+216) 95592065 :الشھائد العلمية
 ماجستير بحث في علوم اإلعالم واالتصال دورة جوان) ،يونيو( 2011 الماجستير المتخصص في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال دورة جوان) ،يونيو( 2003 األستاذية في الصحافة وعلوم اإلخبار دورة جوان) ،يونيو( 2000 شھادة الباكالوريا آداب دورة جوان) ،يونيو( 1996 شھادة ختم الدروس في االنقليزية ،معھد بورقيبة للغات الحية ،جوان )يونيو( 1996 شھادة في إعالمية التصرف ،أكتوبر 1996الشھائد العسكرية
 شھادة مدرسة األركان :جويلية 2016البحوث
 رسالة ختم الدراسات الجامعية" :مكانة المحلي في نشرات األخبار زمن العولمة" )جوان ،يونيو (2000 تحقيق سوسيولوجي حول دور "اإلذاعة المحلية في مشھد يتسم بالتنوع واالنفتاح" )أفريل ،أبريل (2000 مشروع تخرج الماجستير المتخصص ":زيارة افتراضية لمتحف عسكري" )جوان ،يونيو (2003 رسالة ماجستير البحث حول موضوع "اإلعالم العسكري في تونس قبل الثورة وبعدھا" )جوان ،يونيو (20131

الحياة المھنية
  ،2001-2000صحفي بمؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية )إذاعة صفاقس – قسم إنتاج البرامج – قسم األنباء( منذ فيفري ) فبراير(  2001وإلى أوت )أغسطس(  ،2018صحافي بديوان وزير الدفاع الوطني )تونس( منذ أوت )أغسطس(  ،2018ناطق رسمي لوزارة الدفاع الوطني التونسية. منذ جانفي )يناير(  2016نائب رئيس تحرير مجلة "الدفاع" التونسية. منذ مارس  2016عضو االتحاد العربي للرياضة العسكرية ومقرر اللجنة االعالمية لالتحاد.المشاركة في التربصات األكاديمية
 جانفي ،يناير  ،2008تربص بالمركز اإلفريقي لتدريب الصحفيين بتونس )تقنيات االتصال مع الصحافيين( جوان ،يونيو  ،2009تربص بالمركز اإلفريقي لتدريب الصحفيين بتونس )تكنولوجيات االتصال في خدمةالعالقات مع الصحافيين(
 نوفمبر  ،2010تربص بالمركز اإلفريقي لتدريب الصحفيين بتونس )تقنيات األنترنات (web 2.0 جوان ،يونيو  ،2010تربص بالمدرسة الوطنية لإلدارة بالتعاون مع جامعة سنقور )تقنيات االتصال الداخلي( سبتمبر  ،2012دورة تكوينية بـ  DW Académieحول موضوع كيفية تنظيم الندوات الصحافية نوفمبر  ،2012دورة تكوينية بـ  DW Académieحول موضوع االتصال عبر االنترنات ومواقع التواصلاالجتماعي
 نوفمبر  ،2013متابعة درس دولي حول دور ضابط العالقات العامة في حلف شمال األطلسي ) (NATOبمدرسةحلف شمال األطلسي بألمانيا
 سبتمبر  ،2014متابعة درس دولي حول ضابط العالقات العامة ) (Public Affairs Officerباألكاديمية األلمانيةلإلعالم واالتصال ببرلين
 مارس  ،2016متابعة درس دولي حول ضابط العالقات العامة ودوره في ربط الصلة مع مختلف وسائل االعالمبمدرسة حلف شمال األطلسي بألمانيا.
 أوت ،أغسطس ،2017 ،متابعة دورة تكوينيّة بتونس من تنظيم إدارة اإلتصال برئاسة الحكومة البريطانيّة حولالتكوين األساسي في اإلتصال.
المشاركات المھنية
 المساھمة في إصدار مجلة "الدفاع" الخاصة بوزارة الدفاع الوطني والمشاركة في التحرير والتصميم واإلخراج. المساھمة في إعداد أشرطة وثائقية حول الجيش الوطني. مكلف بتحيين موقع واب وزارة الدفاع التونسية www.defense.tn العالقات العامة مع الصحافيين واإلشراف على تنظيم عديد الندوات الصحافية الخاصة بالوزارة.2

 رئيس الوفد اإلعالمي التونسي في دورة األلعاب الرياضية العربية العسكرية األولى التي احتضنتھا سوريا سنة.2010
 عضو لجنة اإلعالم في اجتماع المكتب المديري للمجلس الدولي للرياضة العسكرية بتونس سنة .2004 عضو لجنة التنظيم في بطولة العالم العسكرية الثانية والخمسين للعدو الريفي ،مكلف باإلعالم ،تونس .2006 عضو لجنة تنظيم المؤتمر العالمي السابع عشر للصحة العسكرية ،مكلف باإلعالم ،تونس .2007 عضو في لجنة تنظيم الندوة الدولية للتاريخ العسكري ،مكلف باإلعالم ،تونس .2008 مكلف باإلعالم في لجنة تنظيم المؤتمر الثامن عشر للجمعية الدولية للقانون العسكري وقانون الحرب الذي أقيمبتونس سنة .2009
 عضو لجنة تنظيم اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الرياضة العسكرية بإفريقيا ،مكلف باإلعالم ،تونس 2014 رئيس لجنة االعالم للدرس الثامن للطب العسكري الذي انتظم بتونس خالل شھر فيفري )فبراير( .2015 المكلف باإلعالم في بطولة افريقيا العسكرية الرابعة للمالكمة التي احتضنتھا تونس في جوان )يونيو( .2015 رئيس لجنة تنظيم المؤتمر العربي العسكري األوّ ل لإلعالم الرياضي بتونس سنة .2018اللغات
 -عربية ،فرنسية ،انقليزية.
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