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ة الثالثة ل(، دتوراه المرح0591غاءة في البحث )ك(، شهادة ال0591االستاذية في الجغرافيا ) :  التكوين
 (.0595)دكتوراه الدولة في الجغرافيا  (،0599)

مصلحة البرمجة  ئيس(، ر0599(، مكلف بالدراسات أول )0599بالراسات ): مكلف  المسيرة المهنية
(، 0590(، أستاذ كساعد )0599مساعد ) ( بإقيم تونس )وكالة التعمير بتونس الكبرى حاليا(.05999)

العلوم االنسانية  (، أستاذ تعليم عالي متميز بكلية0551لي )ا(، أستاذ تعليم ع0595أستاذ محاضر )
 واالجتماعية.

 
 :  الحالية ئفالوظا
النونسي للعلوم العلمي  مجمع. عضو مراسل لل6102منذ  بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية متميز ذأستا

و . عض6101ها منذ منسقعضو اللجنة القطاعية منذ تأسيسها و. 6102بيت الحكمة منذ  واآلداب والفنون،
لتكوين الجامعي في الميترولوجيا منذ الفنية ل عضو لجنة  .6101للتهيئة والتعمير منذ اللجنة القطاعية 

6102. 
( والمجلة األوروبية للجغرافيا L’Espace Géograhiqueعضو مراسل لمجلتي المجال الجغرافي )

(Cybergeo،) عضو لجنة النضر لمجلتي Cahiers du GREMAMA, Geodev.ma عضو ،)
لجنة القراءة )المجلة التونسية للجغرافيا، المجلة التونسية للعلوم االجتماعية، الجغرافيا والتنمية، 

Geodev.ma, RERU)… . 
 
 الوظائف السابقة  

-0555ة الماجستير والدكتوراه والتأهيل في الجغرافيا )نلجيس (: رئ6116-0555مدير قسم الجغرافيا )
«  المجال والمجتمع والتراب » ر(، رئيس لجنة ماجستي6106-6100الماجستير )(، رئيس لجنة 6116

-0555(، وجامعة تونس االولى )6116-0551عضو المجلس العلمي للكلية ) (.6100-6109)
 (.6119-6119( وجامعة تونس )6116

 مدير (،0551-0596)ها (، رئيس تحرير0590نسية للجغرافيا )منذ وعضو لجنة التحرير للمجلة الت
   (. 0596-0595(. عضو لجنة تحرير مجلة الجغرافيا والتنمية )6109-6101، 6112-6111)المجلة 

 
 :البحث والنشر

على  تمقاالت نشر 19 ،مقال 006:  المقاالت المنشورة، لقاء 10:  اللقاءات، مداخلة 91 :  المداخالت
 ( 01) الكتب. 60:  تقديم كتب. الواب

 ( 0591) زالمجال في تونس. النقل وتنظيم المجال السكك الحديدية  -
 ( 05566المجتمع، المجال والتنمية ) –
 ( 0556التنظيم المجالي بالبالد التونسية ) –
 ( 0556التهيئة الترابية بالبالد التونسية ) –
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 ( 0559ة، الريفية )يالتنمية اإلقليمية، المحل –
 ( 0559منارات في تحليل المجال ) –
 ( 6100اإلحصاء وتحليل المعطيات ) –
 ( 6106نماذج توطن األنشطة االقتصادية والتفاعل المجالي ) –
 ( 6106الترابية )الفجوة   –
 (.6101الشبكات واالدفاق ) –
 

 (16) االشراف على الكتب
 (0550واالستعماالت ) المجال، المفاهيم -
 (.0559التونسي )بعض مظاهر التنمية اإلقليمية والمحلية بالبالد  –
 

 منها   مؤلفات 12يمكن ذكر   ،( كتابا09: ) المساهمة في الكتب الجماعية
 تونس، تطور واشتغال المجال الحضري -
 قاموس الجغرافيا  –
 كتاب الجغرافيا للسنة السابعة من التعليم األساسي –
 التحول: السكان والتنمية  -
 المحتوى، التأثيرات، الرهانات، حالة تونس  الهجرة الدولية : –
 الهجرة : التأثير االجتماعي واالقتصادي  –
 )بالعربية(  6111تونس  –
 (.6111-6111فرق بحث ومخبر بحث ) 1وأسس …( )بالفرنسة( 6111تونس  –

 
التنمية : المساهمة في العديد من الدراسات االستشارية التي تخص  (60والتقارير ) ( 60الدراسات )

(، UNICEFوالتهيئة الترابية بالبالد التونسية وبالخارج )إقليم تونس، منظمة األمم المتحدة للطفولة )
(، المندوبية FNUAPالمعهد الوطني لإلحصاء، منظمة األمم المتحدة للسكان ) –وزارة التنمية االقتصادية 

 CGDR(، المندوبية العامة للتنمية الجهوية )PNUDالعامة للتنمية الجهوية، برنامج األمم المتحدة للتنمية)
.) 
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