Khaled WAZAEFI
Address: Damascus, SYRIA
Email Address: khaledw@hazem-mastering.com
Day Phone Number: +963.11.3329449
Mobile Phone Number: +963.933.585849
Website Address: http://www.hazem-mastering.com

Personal Information
Birth Date:
Gender:
Nationality:
Marital Status:
Number of Dependants:
Country of Residence
Driving License

4 December 1970
Male
Syria
Married
2
Syria
Qatari & Syrian

General Information:







Bachelor degree in Electronic Engineering
Experience in Audio and Media from 1992 till now, as operator, teacher,
manager and installer
Attended many training seminars, conventions and specialized media fairs
Well knowledge in Arabic, English and French
Well knowledge in Windows, Office, media softwares and easy learner for
any software
Well knowledge of computer from 1982

Professional Work Experience
January 1996 Present:

Engineer
Concert Engineer
Syria
Company Industry: Arts/Entertainment/and Media
Job Role/Department: Engineering, Sound Engineer for
concerts

January 2000 Present:

Technical Manager
Hamzeh Company
Omar Hamad Str, Syria
Company Industry: Arts/Entertainment/and Media
Job Role/Department: Management, System consultant,
Installation, Integration and solutions.
www.hamzehco.com

January 2000 Present:

Acoustic Studies
Nai Acoustic
Company Industry: Arts/Entertainment/and Media
Job Role/Department: Management, Studios construction
and acoustic studies.
www.nai-acoustic.com

January 2003 Present:

Manager, Engineer
Hazem Mastering
Syria
Company Industry: Arts/Entertainment/and Media
Job Role/Department: Engineering, Audio Mastering and
Mixing for CD's and TV
www.hazem-mastering.com

August 2006 2010:

Teacher
The Higher Institute for Dramatic Arts
Syria
Company Industry: Education, Training, and Library
Job Role/Department: Education/Training, Main Teacher
for the Audio department in the Institute for all audio
semesters.

April 2000 - June
2007:

Manager of Dubbing Department, Director
Tanweer Enlightment
Free Zone, Syria

Company Industry: Arts/Entertainment/and Media
Job Role/Department: Management, Established dubbing

department, Built company studios, purchased and installed
dubbing equipment, Maintenance, training adapters,
narrators, actors, audio and video engineers, secretary, and
Directed more than 2000 documentary and 1500 cartoon
hours (List available)
January 1996 March 2000:

Head of Studio
Venus and Spacetoon
Mezzeh, Syria
Company Industry: Arts/Entertainment/and Media
Job Role/Department: Engineering, Installation, maintenance,

recording, mixing, music and dubbing
January 1992 January 1996:

Keyboard Music Player
Personal
Syria
Company Industry: Arts/Entertainment/and Media
Job Role/Department: Playing Music, as this started to

improved my audio expertise

Education
June 1996:

Damascus University, Damascus, Syria
Bachelor's degree/higher diploma, Electronic Engineering (5
Years University)

2003 France:

Training in L-ACOUSTICS Paris factory on using, installing
and connecting Line array systems
Training in using design software to design speakers
installations for venues

2004 UK:

Training in SOUNDTRACS London factory on using,
installing, programming and maintenance of digital studio
and recording consoles

2007 Germany:

Training in BRÄHLER on installing, using and sale
managing of conference and Interpretation systems

2008 UK:

Training in DIGICO London factory on using, installing,
programming and maintenance of digital Live consoles

2010 France:

Training in L-ACOUSTICS Paris factory on using, installing
and connecting new Line array systems
Training in using the new SOUND VISION design software
to design speakers installations for venues

IBC:

Attended the International Broadcast Convention in
Amsterdam, Netherlands, in the years 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, to cope with the latest
broadcast technology

Music Messe

Attended Music Messe show in Frankfurt, Germany, in the
years 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, to cope with the latest
broadcast technology

PROEL

Attended PROEL Product Training Seminar in Dubai in 2011

TURBOSOUND

Attended TURBOUSOUND Product Training Seminar in
Dubai in 2011

Skills
Skill
Musician
Audio Engineer
Audio Manager
Word
Excel
Access
Windows System
Audio Software’s
Adobe Premiere
Mac System

Skill Level
Intermediate
Expert
Expert
Expert
Expert
Intermediate
Expert
Expert
Intermediate
Good

Languages
Language
Arabic
English
French

Skill Level
Excellent
Good
Good

References
Name
Khaled Hamzeh
Manager
Lewis Abou Asali
Manager
Saad Alhussainy
Manager
Marwan Akkawi
Director

Job Title
HamzehCo

Phone Number
+963.113329449

Email Address
khaledh@hamzehco.com

Spacetoon

+963.933446362

-

Musician

+963.933232344

info@saad-alhussainy.com

DirectorProducer

+30.6944867392

marwanakk@gmail.com

Reference Audio engineering Projects: www.hazem-mastering.com
Dubbing Director:
More than 2000 Documentary,
More than 1500 Cartoon Hours
Full list of all dubbing titles is available and can be sent separately
More updated profile can be obtained at www.hazem-mastering.com

Some Reference Projects:
ماستر الموسسقى التصويرية فلم /مطر أيلول /للموسيقي /عصام رافع /والمخرج /عبد اللطيف عبد الحميد2011 /
مكساج وماسترينغ أغنية /آه يا بالدي2011 /
ماستر الموسيقى التصويرية فلم /الشراع والعاصفة /للموسيقي /عصام رافع /والمخرج /غسان شميص2011 /
ماستر ألبوم موسيقى تصويرية مسلسل /الغفران /للموسيقي /إياد الريماوي2011 /
ماستر ألبوم /مقدمات /للموسيقي  /إياد الريماوي2011 /
مكساج وماسترينغ مسلسل  /الوالدة من الخاصرة /للمخرجة  /رشا شربجي2011 /
مكساج وماسترينغ مسلسل  /الزعيم /للمخرج " /بسام المال2011 /
مكساج وماسترينغ مسلسل  /رجال العز2011 /
ماستر شارة مسلسل  /شيفون2011 /
مكساج مسلسل  /طيور فوق أجنحة الجحيم2011 /
ماستر شارة مسلسل  /مرايا 2011 /2011
ماستر أغنية  /قسم الوطن /للفنان  /مصطفى الخاني2011 /
ماستر شارة الفضائية السورية للموسيقي  /إياد الريماوي2010 /
ماستر أغنية  /ﷲ ﷲ /للفنانة  /أمل عرفة /والموسيقار  /سعد الحسيني2010 /
ماستر أغنية  /إنت أحلى /للموسيقي  /أياد الريماوي2010 /
مكساج وماسترينغ ومعالجة حوار مسلسل  /باب الحارة 2010 /5
مكساج وماسترينغ ومعالجة حوار مسلسل  /أسعد الوراق2010 /
مكساج وماسترينغ ومعالجة حوار مسلسل  /أھل الراية 2010 /2
مكساج وماسترينغ ومعالجة حوار مسلسل  /الزلزال2010 /
مكساج وماسترينغ سراوند موسيقى فلم /مطر أيلول /للموسيقي  /عصام رافع /والمخرج عبد اللطيف عبد
الحميد2010 /
دوبالج ومكساج برنامج السباق  /عبر الزمن2010 /
تسجيل ومكساج وماسترينغ حفلة  /ميادة الحناوي ، /دار األسد 2010
الدوبالج الكامل للمسلسل الكرتوني  /فريق األحالم سوبا سترايك2009 /
ماسترينغ ألبوم  /إلى حجرة الھادي2009 /
تسجيل ومكساج وماسترينغ حفلة أوركسترا  /طرب ، /تكريم أسمھان ،دار األسد 2009
تسجيل ومكساج وماسترينغ حفلة  /صباح فخري ، /دار األسد 2009
مكساج وماسترينغ ومعالجة حوار فلم  /أھل الوف /إنتاج قناة المنار 2009
ألبوم الموسيقى التصويرية لمسلسل  /الخوالي 2009 /2000
ألبوم الموسيقى التصويرية لمسلسل  /العبابيد 2009 /1996

ألبوم الموسيقى التصويرية لمسلسل  /القالع 2009 /1997
ألبوم الموسيقى التصويرية لمسلسل  /أھل الراية 2009 /2008
ألبوم الموسيقى التصويرية لمسلسل  /بكرا أحلى 2009 /2005
ألبوم الموسيقى التصويرية لمسلسل  /زمن المجد 2009 /1998
ألبوم الموسيقى التصويرية لمسلسل  /كثير من الحب كثير من العنف 2009 /2007
ألبوم الموسيقى التصويرية لمسلسل  /كوم الحجر 2009 /2007
ألبوم الموسيقى التصويرية لمسلسل  /ليالي الصالحية 2009 /2004
ماستر شارة مسلسل  /حارة عالھو2008 /
الموسيقى التصويرية لمسلسل  /باب الحارة الجزء 2008 /3
الموسيقى التصويرية والمكساج ومعالجة حوار لمسلسل  /أھل الراية2008 /
المكساج والماسترينغ ومعالجة حوار لمسلسل  /بقعة ضوء الجزء 2008 /6
المكساج والماسترينغ لومعالجة حوار لمسلسل  /ليس سرابا ً2008 /
ألبوم الموسيقى التصويرية لمسلسل  /باب الحارة2007 /
الموسيقى التصويرية لمسلسل  /باب الحارة الجزء 2007 /2
ماستر شارة مسلسل  /مرايا 2006 /2006
حفلة الموسيقى العربية لعصام رافع 2006
الموسيقى التصويرية لمسلسل  /باب الحارة الجزء 2006 /1
ألبوم محمد عبد الجبار 2006
أغنية  /سوريا ﷲ حاميه2006 /
ألبوم كلنا سوا  /موزاييك2005 /
الموسيقى التصويرية لمسلسل  /الخوالي2004 /
المسلسل الدرامي  /ليالي الصالحية2004 /
المسلسل الدرامي  /بكرا أحلى2005 /
المسلسل الدرامي  /أيامنا الحلوة2004 /
المسلسل الدرامي  /من الجاني2004 /
إخراج ومكساج النسخة العربية للمسلسل الكرتوني  Godzilla /غودزيل2003 /
إخراج ومكساج النسخة العربية للمسلسل الكرتوني  Men In Black /الفرقة م2003 /7-
إخراج ومكساج النسخة العربية للمسلسل الكرتوني  /جنود السايبورغ2002 /
إخراج ومكساج النسخة العربية للمسلسل الكرتوني  Power Rangers /حراس األرض2002 /
إخراج ومكساج النسخة العربية للمسلسل الكرتوني  /جاكي شان2002 /
إخراج ومكساج النسخة العربية للمسلسل الكرتوني  /رستي وغاي اآللي2001 /
إخراج ومكساج النسخة العربية للمسلسل الكرتوني  /جومانجي2001 /
إخراج ومكساج النسخة العربية للمسلسل الكرتوني  /الفتيات الخارقات2001 /
إخراج ومكساج النسخة العربية للفلم الكرتوني  /ستيوارت ليتل 2000 /3

