
  ةذاتي  سيرة 

 خالد بن يوسف:  االسم واللقب

 .بالمهدية 51/9/5911:  تاريخ ومكان الوالدة

 benyouskha@yahoo.fr: البريد االلكتروني

ال  99 511 591/166 670 41: الهاتف الجو 

ة الشهادات  :  العلمي 

 .(5955سنة )باكالوريا آداب   -

من المعهد العالي للفنون والهندسة المعمارية  (ةخطي  اختصاص فنون  )شهادة األستاذية في تقنيات الفنون  -

 .(5996سنة )والتعمير بتونس 

 ."بيت الحكمة"والفنون  واآلدابموظ ف سام بالمجمع التونسي للعلوم :  المهنة الحالية

 .عام   ثقافي ستشارم:  الرتبة

 .العامة للنشر بالمجمع لإلدارةالمدير العام :  ةالخط  

 .(وزارة الثقافة) 5996جويلية  59: بالوظيفة العمومية :  انتداب أولتاريخ 

 سنة  34:  األقدمية المهنية

 :  والترقيات المسؤوليات السابقة

 "رالش ع"ني والمتابعة المطبعية لمجلة الف باإلشرافمكلف  الت ابعة لوزارة الثقافة اآلداب بإدارةموظف  -

 .5996سنة  ،للكتاب .ال دولي لمعرض تونس ول األوالمشاركة في تنظيم الدورة  وزارة،الالصادرة عن 

المؤسسة الوطنية " )بيت الحكمة"والفنون  واآلداببالمجمع التونسي للعلوم  إلحاق:  5994غرة جانفي  -

 .عل  المكتب المركزي للنشر لإلشراف( ، سابقاللترجمة والتحقيق والدراسات

 .لحكمةس مصلحة النشر ببيت اتعيين في خطة رئي:  5999غرة جوان  -

 .النشر بالمجمع  بإدارةخطة كاهية مدير  إل ، ترقية  5991غرة نوفمبر  -

 . اإلدارةخطة مدير بنفس  إل ترقية :  5999غرة نوفمبر  -

 ".بيت الحكمة"إدماج بالمجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون :  5999ديسمبر  53 -

 .ترقية من رتبة كاتب ثقافي إل  رتبة مستشار ثقافي :  6225فيفري  62 -

 .باالدارة العامة للنشر ببيت الحكمةترقية إل  خطة مدير عام :  6223جوان  65 -

 .رئيس ثقافي ترقية إل  رتبة مستشار:  6229أفريل  53 -

 .عام  ثقافي ترقية إل  رتبة مستشار :  6253غرة أوت  -

 

 



 

 : صات الترب  

ة شهر، سنة  بباريس ( Création 9) الفرنسية اإلشهارشركات  بإحدىص ترب   - تنظيم المعهد العالي ) ،5992لمد 

 .(للفنون والهندسة المعمارية والتعمير بتونس

ة ثالثة أسابيع صترب   -  .(تنظيم وكالة التعاون الثقافي والفني) 5993سنة  ،(NATHAN)بدار النشر الفرنسية  لمد 

تهلنشر بالمدرسة العالمية ببوردو ص في ميدان اترب   - تنظيم وكالة التعاون الثقافي ) 5991سنة  ،أربعة أسابيع مد 

 .(والفني 

 

 :  مختلفةمشاركات 

 (.5991سنة ) العربي ةة بي  وة األورة للجامعة الصيفي  عضو في الهيئة التنظيمي   -

 .(5999نوفمبر )ء ل للكتاب بالدار البيضافي المعرض المغاربي األو   "بيت الحكمة"ل ممث   -

 .(5992سنة ) ،تنظيم معهد العالم العربي –ل للكتاب بباريس في المعرض العربي األو   "بيت الحكمة"ل ممث   -

 (.5992سنة  إل  5994من سنة )ولي للكتاب في معرض تونس الد   "بيت الحكمة"ل ممث   -

ل تالذي تسل م جائزة الشيخ زايد للكتاب ال "بيت الحكمة" عضو وفد -  .6254سنة  ظبيو بأب عليها المجمعي تحص 

 .(ندوة 662حوالي ) "بيت الحكمة"نشاطات  إطارة في ة الدولي  ي لعديد الندوات العلمي  الماد   اإلعداد عل  اإلشراف -

 .(عنوانا 312)اليوم  إل منذ تأسيسه  "بيت الحكمة"منشورات المجمع التونسي  ة لكل  عل  المتابعة المطبعي   اإلشراف -

 


