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ة الثالثة ل، دتوراه المرح(1974)غاءة فً البحث ك، شهادة ال(1974)االستاذٌة فً الجغرافٌا :  التكوٌن 
 (.1989)دكتوراه الدولة فً الجغرافٌا  ،(1977)

 مصلحة البرمجة ئٌس، ر(1977)، مكلف بالدراسات أول (1975)مكلف بالراسات  : المسٌرة المهنٌة
، (1981)، أستاذ كساعد (1978)مساعد  (.وكالة التعمٌر بتونس الكبرى حالٌا)بإقٌم تونس  (19788)

، أستاذ تعلٌم عالً متمٌز بكلٌة العلوم االنسانٌة (1994)لً ا، أستاذ تعلٌم ع(1989)أستاذ محاضر 
. واالجتماعٌة

 
:   الحالٌة ئفالوظا

عضو مراسل للمجمع العلمً النونسً للعلوم . 2016 منذ  بكلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌةأستاذ متمٌز
. 2014عضو اللجنة القطاعٌة منذ تأسٌسها ومنسقها منذ . 2016واآلداب والفنون، بٌت الحكمة منذ 

الفنٌة للتكوٌن الجامعً فً المٌترولوجٌا  عضو لجنة  .2014عضو اللجنة القطاعٌة للتهٌئة والتعمٌر منذ 
 .2016منذ 

والمجلة األوروبٌة للجغرافٌا  (L’Espace Géograhique)عضو مراسل لمجلتً المجال الجغرافً 
(Cybergeo)،ًعضو لجنة النضر لمجلت  Cahiers du GREMAMA, Geodev.ma) ،

المجلة التونسٌة للجغرافٌا، المجلة التونسٌة للعلوم االجتماعٌة، الجغرافٌا والتنمٌة، )عضو لجنة القراءة 
Geodev.ma, RERU)… . 

 
 الوظائف السابقة  

ة الماجستٌر والدكتوراه والتأهٌل فً الجغرافٌا نلجٌس رئ: (2002-1999)مدٌر قسم الجغرافٌا 
المجال والمجتمع  » ر، رئٌس لجنة ماجستً(2012-2011)، رئٌس لجنة الماجستٌر (1999-2002)

، وجامعة تونس االولى (2002-1990)عضو المجلس العلمً للكلٌة  (.2015-2011)« والتراب 
(. 2008-2005)وجامعة تونس  (1999-2002)

 ، مدٌر(1990-1982)ها ، رئٌس تحرٌر(1981منذ )نسٌة للجغرافٌا وعضو لجنة التحرٌر للمجلة الت
-1979)عضو لجنة تحرٌر مجلة الجغرافٌا والتنمٌة . (2015-2010، 2006-2000)المجلة 
1982 .)   

 
: البحث والنشر

 ت مقاالت نشر08 ، مقال112 : المقاالت المنشورة،  لقاء03 : اللقاءات،  مداخلة74 :  المداخالت
(  10 )الكتب. 23 : تقدٌم كتب. على الواب

(  1980)النقل وتنظٌم المجال  . السكك الحدٌدٌة زالمجال فً تونس- 
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(  19922)المجتمع، المجال والتنمٌة – 
(  1992)التنظٌم المجالً بالبالد التونسٌة – 
(  1992)التهٌئة الترابٌة بالبالد التونسٌة – 
(  1997)ة، الرٌفٌة يالتنمٌة اإلقلٌمٌة، المحل– 
(  1998)منارات فً تحلٌل المجال – 
(  2011)اإلحصاء وتحلٌل المعطٌات – 
(  2012)نماذج توطن األنشطة االقتصادٌة والتفاعل المجالً – 
(  2012)الترابٌة  الفجوة – 
(. 2014)الشبكات واالدفاق – 
 

( 02 )االشراف على الكتب
( 1993)المجال، المفاهٌم واالستعماالت - 
(. 1998)بعض مظاهر التنمٌة اإلقلٌمٌة والمحلٌة بالبالد التونسً – 
 

 مؤلفات  منها  06  ٌمكن ذكر ،كتابا (17 : )المساهمة فً الكتب الجماعٌة
تونس، تطور واشتغال المجال الحضري  -

قاموس الجغرافٌا  – 
كتاب الجغرافٌا للسنة السابعة من التعلٌم األساسً – 
السكان والتنمٌة  : التحول- 
المحتوى، التأثٌرات، الرهانات، حالة تونس  : الهجرة الدولٌة – 
التأثٌر االجتماعً واالقتصادي  : الهجرة – 
  (بالعربٌة) 2040تونس – 
 (.2004-2000) فرق بحث ومخبر بحث 4وأسس  (…(بالفرنسة) 2040تونس – 

 
المساهمة فً العدٌد من الدراسات االستشارٌة التً تخص التنمٌة :  (03)والتقارٌر   (06)الدراسات 

، (UNICEF)إقلٌم تونس، منظمة األمم المتحدة للطفولة )والتهٌئة الترابٌة بالبالد التونسٌة وبالخارج 
، (FNUAP)المعهد الوطنً لإلحصاء، منظمة األمم المتحدة للسكان – وزارة التنمٌة االقتصادٌة 

، المندوبٌة العامة للتنمٌة (PNUD)المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة، برنامج األمم المتحدة للتنمٌة
 (. CGDR)الجهوٌة 

تخطٌط أسس وأدار مخبر الدٌنامٌات وال.  فرق بحث04أسس واشرف على  : فرق  ومخبرالبحث
  2004-2000 : المجالً

 2017 مارس 19تونس فً         

 


