حسين ابراهيم اإلبراهيم
السيرة الذاتية المهنية
 3791محرر في صحيفة البعث ـ قسم التحقيقات
 3791محرر في مجلة "جيل الثورة" التي كانت تصدر عن االتحاد الوطني لطلبة سورية
 3791مدير تحرير في صحيفة داخلية أصدرتها اإلدارة السياسية باسم "التحرير"
 3791معد برنامج الطلبة في إذاعة دمشق
 3797محرر رئيسي في صحيفة تشرين
 3797عضو عامل في اتحاد الصحفيين
 3711رئيس تحرير جريدة "جيل الثورة" الطالبية
 3711رئيس قسم اإلعالم في المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لطلبة سورية
 3711المدير التنفيذي للنادي السينمائي الطالبي في الجامعات السورية
 3711معد برنامج الطلبة في التلفزيون العربي السوري
 3711إعداد واخراج السلسلة الوثائقية التلفزيونية "مجتمع التقدم واالشتراكية"
 3711إعداد وتقديم برنامج إذاعي بعنوان "بلدي األحلى"
 3711إعداد واخراج فلمين وثائقيين في المؤسسة العامة للسينما عن المعسكرات الطالبية
 3719عضو لجنة تحكيم مهرجان اليبزيغ لألفالم الوثائقية
 3719محرر في مجلة الحياة السينمائية
 3771نشر مقاالت في صحف عربية في مصر والكويت وتونس
 3771تأسيس دار نشر باسم "مؤسسة عال" ونشر مجموعة من الكتب في اختصاصات متعددة
 3771تأليف ونشر كتاب "الصفحات الزرقاء" عن آليات التعامل مع الحاسوب
 3771تأليف ونشر كتاب "الوالدة الثانية" في الذكرى المئوية لوالدة السينما

 3779تأليف ونشر كتاب عن السينما اليابانية
 3771برمجة تطبيق إلدارة المحتوى على مواقع شبكة اإلنترنت باللغة العربية
 3771تأسيس موقع صحيفة تشرين اإللكتروني ونشره على شبكة اإلنترنت بالنص العربي وكان
الموقع السوري األول
 3771رئيس شعبة اإلنترنت في صحيفة تشرين
 3777المشاركة في تأسيس مهرجان العريش السينمائي في مصر
 3777إعداد دراسة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول موسوعة الفن العربي ،ومتابعة
تنفيذها مع المنظمة.
 1111عضو الفريق السوري والعربي للتحضير لقمة مجتمع المعلومات
 1111إعداد صفحة اسبوعية في صحيفة تشرين بعنوان "علوم وتقانة"
 1113إعداد الدراسات المرجعية الخاصة بالمحتوى الرقمي للوفد السوري إلى القمة العالمية حول
مجتمع المعلومات
 1113المشاركة في تأسيس مهرجان الرباط السينمائي بالمغرب ومهرجان جربة بتونس
 1111أمين سر لجنة اإلعالم اإللكتروني في و ازرة اإلعالم
 1111منسق ورشة عمل عربية في دمشق حول برمجيات المصادر المفتوحة بالتعاون مع شبكة
العلماء والتقانيين السوريين في المغترب ـ نوستيا
 1111المشاركة في أعمال القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في تونس وتقديم أوراق العمل
السورية الخاصة بالمحتوى الرقمي المحلي
 1111أمين سر اللجنة الوطنية للتشارك بين اإلعالم واالتصاالت في بناء مجتمع المعلومات
 1111عضو هيئة تحرير مجلة المعلوماتية الصادرة عن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية
 1119مستشار إعالمي في موقع
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(مدونة وطن)

 1119ممثل و ازرة اإلعالم في اجتماعات الفريق العربي التشاركي بين اإلعالم واالتصاالت

 1119ممثل و ازرة اإلعالم في اجتماعات اللجنة العربية لإلعالم اإللكتروني في جامعة الدول
العربية
 1111منسق االجتماع المشترك لوزراء اإلعالم واالتصاالت العرب في دمشق
 1111رئيس الفريق العربي للعشرية التشاركية بين اإلعالم واالتصاالت ( 1111ـ  )1131في
جامعة الدول العربية
 1117منسق المؤتمر الوطني األول لصناعة المحتوى الرقمي
 1131أمين سر الفريق الوطني للمحتوى الرقمي العربي
 1133إقامة دورات تدريبية حول اإلعالم التدويني واإلعالم المعرفي والخبر الرقمي في المركز
اإلذاعي والتلفزيوني التابع لجامعة الدول العربية وفي معهد التدريب اإلعالمي التابع لو ازرة
اإلعالم وفي عدة محافظات
 1131إعداد صفحة أسبوعية في صحيفة تشرين باسم "ميديا وتقانة"
 1131رئيس تحرير موقع
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(مدونة وطن)

 1132مشرف على البرنامج التلفزيوني اليومي حديث الناس على الفضائية السورية
 1132مشرف على إطالق خدمة "خبر وحكاية" على الهاتف الخلوي
 1131كاتب سيناريو برنامج "بيديا ...آفاق مستقبلية" على الفضائية السورية وهو برنامج
متخصص في استثمار التقانات الحديثة
 1131معد سلسلة من األفالم الوثائقية على الفضائية السورية حول قضايا معلوماتية
 1139رئيس لجنة تحكيم في مسابقة اتحاد الصحفيين حول أفضل موقع إلكتروني.
 1131مدير مشروع المحتوى الرقمي في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

