" توفيق الحالق إعالمي سوري معروف مشهود له بالتفوق والعطاء  ،استطاع عرب برامجه
الهادفة يف التلفزيون السوري أن يسكن يف قلوب السوريني ،ويرتبط بوجدانهم ،ويرتسم يف
قلوبهم وعقولهم ذاكرة وطنية مضمخة بأنبل املعاني الوطنية وأسماها .وقد كنت واحدا من
الجيل الذي تأثر بمنهجية هذا الرجل يف القول والجرأة والنقد السوسيولوجي .وبرامجه
التي قدمها يف سوريا عرب نصف قرن تقريبا هي أنبل ما انتج يف اإلعالم السوسيولوجي
والنقدي يف الوطن العربي" .
تقديم الدكتور علي أسعد وطفة
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توفيق الحالق :
تاريخ امليالد  1950-3-1يف مدينة دير عطية -سوريا
الحالة االجتماعية  :متزوج
جوال 0018187513132 :
بريد الكرتوني :

taufikalhallak@gmail.com

املؤهالت والشهادات الدراسية والعلمية :
إجازة جامعية من كلية اآلداب – جامعة دمشق – قسم  :علم االجتماع – 1980
سنتان في قسم اللغة العربية – جامعة دمشق 1972 -
سنة في قسم الدبلوم التربوي 1981

الدورات املهنية واألماكن التي عملت بها :
 -1دورة في الجزائر ( إعداد وتقديم البرامج االجتماعية و المنوعة ) من الجامعة العربية
 -2دورة في األردن ( إنتاج البرامج االجتماعية و المنوعة(
 -3دورة اطالعية في محطات التلفزيون األلمانية ( إنتاج البرامج المختلفة (
 -4دورة اطالعية في فرنسا على المحطات التلفزيونية ( البرامج السياسية والتنموية )
 -5دورة اطالعية في روسيا على محطة موسكو( وتقديم برنامج تعريفي عن سوريا (
 -6دورة اطالعية في قطر على المحطة الرئيسية ( وإجراء حوارات مع الشخصيات العلمية والسياسية )
 -7دورة اطالعية في رومانيا على المحطة الرئيسية فيها ( وإجراء حوارات مع الجالية السورية )
 -8دورة اطالعية في اإلمارات العربية المتحدة على المحطات الثالث الحكومية
 -9زيارة اطالعية لمحطتي  : NBC –CNNوالمحطات العربية المحلية في الواليات المتحدة األمريكية
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 -10المشاركة بمهرجان براغ الذهبي في تشيكو سلوفاكيا سابقا
 -11العمل في اإلذاعة والتلفزيون السوري منذ عام  1975وحتى اآلن ( تخللها غياب 8سنوات متقطعة عملت أثناءها في
محطات عربية أخرى )
 -12إعداد وتقديم و إنتاج أول برنامجين منوعين كبيرين النطالقة محطة ا لـ (  ) MBCالفضائية من لندن وهما :مهرجان
فيروز في القاهرة و برنامج الموعد وكنت أول من أجرى حوارا تلفزيونيا مطوال مع الفنانة فيروز .
 -13العمل في شركة آرا السعودية وإنتاج برامج سياسية وتنموية ومنوعة لصالح تلفزيون الرياض
 -14العمل في فضائية الشارقة في البرامج السياسية و االقتصادية والثقافية والمنوعة منذ عام  1997وحتى عام . 2001
ثم العودة للعمل في التلفزيون السوري حتى تاريخ . 2011
 -15العمل في تلفزيون سوريا الغد بالقاهرة 2013 – 2012
 -16إنشاء قناة تلفزيونية على اليوتيوب باسم  :السالب والموجب عام  2013وتعرض برنامج السالب والموجب أسبوعيا
وتذاع في قناتين سوريتين هما سوريا الغد وسوريا الشعب إضافة لليوتيوب  .ومستمرة حتى اآلن .
 -17إنشاء موقع السالب والموجب على اإلنترنيت عام  2014ومستمر حتى اآلن .

الخبرات العملية :
بدأ عملي كمعد ومذيع في التلفزيون واإلذاعة على التوازي عام  1975وأنجزت حتى اآلن حوالي  3000ساعة تلفزيونية
إضافة ل  :حوالي  1000ساعة إذاعية في إطارالبرامج االجتماعية ,ومنها :
 -1السالب والموجب
 -2ساعة حرة
 -3المفتاح
 -4رجل وامرأة
 -5ابن البلد
 -6بيت العرب
 -7السالب والموجب من جديد

أفالم وبرامج وطنية و سياسية ,ومنها :
 -1زفاف ربيعة (عرض مترجما في بعض الدول األوربية )
 -2عناق فوق األسالك (عرض مترجما في بعض الدول األوربية )
 -3برامج تغطية حرب لبنان
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برامج ثقافية  ,ومنها :
 -1المجلة الثقافية
 -2الحلو والمر
 -3سوريا اليوم

برامج املنوعات ،ومنها :
 -1يا هال
 -2مساء الخير يا بلدنا
 -3مجلة التلفزيون
 -4لقاء مع فنان
 -5مهرجانات  :السينما ،والمسرح ،والفنون الشعبية
 -6الموعد

(عرض في معظم المحطات العربية )

 -7نجوم 93

(لقاء نجوم الوطن العربي  ،عرض في معظم المحطات العربية )

 -8أوراق الثالثاء
 -9رؤيا
 -10موال
 -11محضر الساعة العاشرة
 -12صباح الخير
 -13نادي الشباب
 -14نادي التلفزيون

برامج األطفال
 -1زينة الدنيا

( عرض في معظم المحطات العربية )

 -2جذور وزهور ( عرض في معظم المحطات العربية )
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برامج حوارية
 -1لحظات حارة ( في الخليج  :يرصد األحداث الهامة في حياة السياسيين )
 -2المنعطف

( في الخليج  :التحول إلى العمل السياسي وأسبابه ؟ )

 -3حوار مع

(شخصيات سياسية شهيرة { نيلسون مانديال  ،عمرو موسى  ،أسامة الباز (نموذجا )

 -4لقاء األسبوع (لقاء مع شخصيات ثقافية وإعالمية بارزة حول أهم أحداث القضايا العربية الراهنة  :وزراء الثقافة
واإلعالم العرب  ,حنا مينا  ,يوسف القرضاوي  ,منصور الرحباني  ,منى واصف (نموذجا )
 -5مرآة الصحافة ( تغطية يومية ملخصة ألقوال الصحف العربية والعالمية )

التقديرات والجوائز
 -1الحصول على صفة أفضل برنامج ( إعدادا وتقديما ) عن برنامج السالب والموجب ( مجلة التلفزيون السورية عام
) 1980
 -2الحصول على صفة أفضل ( معد ومقدم عربي )في استفتاء مجلة الموعد اللبنانية عام 1981
 -3الحصول على جائزة لجنة تحكيم مهرجان قرطاج التونسي عن فيلم ( زفاف ربيعة ) إعدادا وتقديما عام . 1991
 -4شهادة تقدير من وزارة اإلعالم السورية عن التغطية التلفزيونية لحرب لبنان بين عامي  1981و 1982
 -5جائزة مهرجان القاهرة التلفزيونية الفضية مع شهادة تقدير عن فيلم ( عناق فوق األسالك ) عام 1997
 -6جائزة مهرجان القاهرة التلفزيوني البرونزية عن برنامج  ( :زينة الدنيا لألطفال ) مع شهادة تقدير عام 1995
 -7شهادة تقدير من اتحاد الصحفيين العرب عن مجمل نشاطي الصحفي التلفزيوني واإلذاعي والمكتوب وانتخابي إللقاء كلمة
بالنيابة عن الصحفيين بمناسبة عيدهم الثالثين عام . 2000
 -8لقاء مطوال أجرته معي وكالة رويتر حول برامجي التلفزيونية االجتماعية .
 -9عشرات المقاالت والتحليالت الصحفية واللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية العربية والدولية حول مجمل أعمالي التلفزيونية .
 -10جائزة العمل الصالح السورية برعاية وزير اإلعالم عام . 2005
 -11عشرات شهادات التقدير والدروع والميداليات من جهات رسمية وخاصة ومؤسسات مدنية في سورية والخليج العربي .
 -12تقديم عدد من طلبة الدراسات العليا أطروحاتهم للماجستير والدكتوراه عن برامجي االجتماعية .
 -13الكتابة لمجالت عربية منها  :الصدى – دبي الثقافية – المرأة اليوم – المحيط – االعتدال .
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