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 شالالملحم رفيق 

 ، قضاء المتن ، محافظة جبل لبنانضبيه  – 4732كانون االول  02من مواليد    

  .عازب : الوضع العائمي   

 

 العمل في القطاع العام 
 .4777 ايار 3 وحتى  4761ايار   3 مدير الوكالة الوطنية لالعالم في وزارة االعالم منذ -
 . 0226 – 0222،  4767 -4762: مستشار اعالمي في رئاسة الجمهورية المبنانية  -
 . 4772-4762: مشرف عمى االخبار والبرامج االخبارية في تمفزيون لبنان   -
 .4772 – 4767: مدير االذاعة المبنانية  -
 . 0222- 4777: مستشار وزارة االعالم  -
 . 0226 – 0220: الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  -
ضابط االرتباط االعالمي في الوفد المبناني الى  مؤتمر مدريد لمسالم ، والى محادثات السالم في  -

 . واشنطن
رئيس البعثات االعالمية في رحالت رؤساء الجمهورية والمجمس النيابي عضو الوفود الرسمية و  -

 . 4777وحتى  4761منذ  الى الخارج والحكومة
 . 0226 – 0222: عضو الوفود الرئاسية الى الخارج  -
 . 0222 – 4761: ممثل لبنان في المجنة الدائمة لالعالم العربي  -
 .ممثل لبنان في مؤتمرات وزراء االعالم العرب ، والدول االسالمية، ودول عدم االنحياز -
 .وفي المجان المتفرعة عنها  ممثل لبنان في اجتماعات دول اتحاد البحر المتوسط ، -
 .الشروط لوسائل االعالم المرئية والمسموعة في لبنان دفتر  رئيس المجنة المختصة وضع  -

 



 : عربية ودوليةمسؤوليات 
 . 4777 – 4775: رئيس اتحاد وكاالت االنباء العربية  -
 .  4774- 4771،  4774-4766،  4763 -4761: نائب رئيس اتحاد وكاالت االنباء العربية  -
 . 4777 – 4776،  4772- 4765: نائب رئيس اتحاد وكاالت انباء دول البحر االبيض المتوسط  -
 . 4777 – 4774: االمين العام لرابطة وكاالت انباء دول عدم االنحياز  -
 . 4776 -4761: الدول االسالمية عضو االمانة العامة لمؤتمر وزراءاالعالم في  -
 .العامة التحاد الصحافيين الفرانكوفون  عضو االمانة -
 .عضو االتحاد الكاثوليكي لمعاممين في وسائل االعالم  -
 ...-Legion D’Honneur 0242))لبنان  –الفرنسي جوقة الشرف  حاممي وسام امين عام جمعية  -

 

 العمل في القطاع الخاص 
 . 4747ابتداء من العام " النهار " مندوب صحافي في جريدة  -
 " .النهار العربي والدولي " ومجمة " االوريان لوجور " و" النهار " محرر في الشؤون المحمية في  -
 . 4761حتى ايار  4751من العام " النهار " مساعد سكرتير التحرير في  -

 

 :التحصيل العلمي 
 .ثانوية الجديدة الرسمية  .جونية  –معهد الرسل : والثانوية  الدروس االبتدائية والتكميمية -
كمية الحقوق والعموم السياسية في  -والتوثيق في الجامعة المبنانية  كمية االعالم -: الدروس الجامعية -

 .الجامعة المبنانية 
 :  دورات عممية  في الخارج -

o 4772في الواليات المتحدة االميركية في  اعالم دولي  دورة اختصاص  
o  4774لالعالم المرئي والمسموع  دورة تدريبية في باريس . 
o  4775دورة في االعالم العام وعمل وكاالت االنباء في لندن واكسفورد . 



o  وعمل المنظمات مهارة وتعاطي مع صناع القرار ) دورة في االمم المتحدة في نيويورك
 .                     4773(الدولية

o (العربي في مواجهة التطور التكنولوجياالعالم )دورة في جامعة الدول العربية في القاهرة 
4766 . 

o   المغرب-البيضاءدورات تدريبية في الكويت والدوحة وبروكسل وروما والدار                
o  بعثة عممية في دبي. 
o  دورة تدريب عمى اعداد التحقيق التمفزيوني وادارة المراسمين في محطةCNN  في اطمنطا- 

4774  
لمامفرنسية ، االنكميزية ، العربية ، ال:  المغات  -  .بالمغة  االيطالية  وا 

 

 المؤلفات والدراسات
 .استاذ زائر في الجامعة االميركية لمتكنولوجيا  -
 .الفرع الثاني  –محاضر في جامعة سيدة المويزة ،وفي كمية االعالم في الجامعة المبنانية  -
 .اعداد اطروحات في اجازات وماجيستير  عمى مشرف -
 .صحافية وتحقيقات في مواضيع سياسية منوعة مقاالت  -
 .دراسات اعالمية في مواضيع متنوعة  -
 .محاضرات في لبنان والخارج في مواضيع سياسية واعالمية  -
 .استشارات اعالمية في االعالم المكتوب والمرئي والمسموع  -
 .خطب رسمية وبيانات وتعميقات تتناول مختمف شؤون الساعة  -

 

 والميداليات االوسمة

 .وسام االرز الوطني المبناني من درجتي ضابط وكومندور  -
 .وسام جوقة الشرف الفرنسي من درجة ضابط  -



 ،الجزائر االردن ، قطر ، سمطنة عمان ، تونس ، اليمن ،: من  وطنية واوسمة استحقاقاوسمة  -
، سموفاكيا ، ارمينيا، ، بولونيا االرجنتين ، اوكرانيا قبرص ، اليونان ، ايطاليا ، البرازيل ، السودان ،

 .جمهورية تشيكيا 
 (.مرات  1)ميدالية السنة المقدسة البابوية  ،(.مرة  44)الميدالية البابوية  -
 (.اليونيفيل ) ميدالية االمم المتحدة لمسالم ، درع القوة الدولية العاممة في جنوب لبنان  -
 .الميدالية الفرانكوفونية  -
 .شهادات تقدير عدة من مؤسسات اعالمية ورسمية ودولية في لبنان والخارج  -

 

 العنوان 
 .لبنان  –ضبيه ، فوق كنيسة الصعود ، المتن  -
 04/540084فاكس - ,04/540080,81:المنزل  -   03/332223الخميوي : الهاتف  -
        raficchlala @gmail.com:البريد االلكتروني  -

 0240/كانون الثاني
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 .ان هذه السيرة الذاتية نشرت وفق المعلومات التي زودنا بها صاحب العالقة: مالحظة

    


