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  الشھائداالكادمیة

  
  1992دبلوم تجارة عالمیة  وادارة اعمال  من فرنسا 

  CLT"2004"متخرج من جامعة الغرفة الفتیة العالمیة بدرجة مدرب 

  2005مستشار معتمد  بادارة المؤسسات 

  2013 ین العربمدرب  مستشار معتمد من اتحاد المدرب

  2014مدرب مستشار معتمد من الجمعیة  األمریكیة  للمدربین 

  2017مدرب مستشار معتمد من االتحاد الدولي للمدربین والمتحدثین 

  
  :الخبرة المھنیة

 1995الى  1991رئیس وحدة المواد الغذائیة بشركة فرانبري بباریس فرنسا من  -

 1997الى  1995من  عون تجاري بشركة سیرولیفااالصبانیة -

 2000الى  1997مدیر تجاري لشركة بوریلي  االیطالیة  من -

  2003الى   2000مدیر عام لشركة  معاصر الجنوب  من  -

  2003مؤسس  ووكیل  شركة  ریاسكوم  منذ سنة  -

  2009مؤسس ومدیر تنفیذي لشركة بالنیت لألستشارة والتكوین منذ سنة  -

  2004بشریة منذ سنة  مدرب تطویر  موارد -

  2003مستشار  تسییر مؤسسات اقتصادیة  منذ سنة  -

  
  الخبرات الجمعیاتیة

 1995الى  1991من " أورسي بفرنسا" عضو بجمعیة شبان  -

 1995الى  1991" أورسي بفرنسا" عضو بنادي الدراجات  -

 1994/1995" أورسي بفرنسا" عضو لجنة تنظیم  معرض  -



 2007والتعاون الدولي منذ   ةمستدیمامین عام جمعیة التنمیة ال -

 عضو مكتب تنفیذي جھوي لالتحاد التونسي للصناعة والتجارة  -

 عضو مجلس  ادارة غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي  -

 صناعة والتجارة رئیس ھیئة التكوین بغرفة ال -

 2011الى 2007رئیس مركز المسیرین الشبان بمدنین تونس من  -

 : 1997ة العالمیة منذ عضو بالغرفة الفتی -

  2004الى 2002عضو مكتب محلي بجرجیس  -

 2005رئیس محلي  -

  2006مستشار اقلیم  -

 2007نائب رئیس وطني تنفیذي  -

  2008مرشح لخطة رئیس وطني لسنة  -

  
  مشاركات بمؤتمرات 

  

 2004الملتقى الفرنكفوني ببلجیكیا  -

  2004المؤتمر العالمي للغرفة الفتیة العالمیة  بالیابان  -

  2007ملتقى غرف التجارة والصناعة المتوسطیة بمرسیلیا فرنسا  -

 بتونس 2006المؤتمر االفریقي   -

  2008مؤتمر المسیرین الشبان  بالمغرب  -

 2012المؤتمر التاسیسي التحاد المدربین العرب  -

 2013المؤتمر االول التحاد المدربین العرب بعمان االردن  -

  2014ین العرب  تونس رئیس المؤتمر الثاني التحاد المدرب -

  2015المؤتمر الثالث التحاد المدربین  العرب  مسقط  -

 2017رئیس المؤتمر السادس التحاد المدربین العرب قمرت  -

-  

  
  المسیرة التدریبیة 

دورة تدریبیة في  العدید  من  المجاالت   200تنشیط اكثر من    2004منذ سنة  -

 ن الجھات   الرسمیة بتونس والقیادیة   بالعدید م المھنیة  والحیاتیة

حاصل  على  جوائز   وشھادات  شكر في العدید  من المنظمات  والجمعیات   -
 كاحسن عضو ناشط واحسن منسق لجان 


