عمر بالهادي

سيرة ذاتية

االسم واللقب  :عمر بالهادي
تاريخ ومكان الميالد  10 :جانفي  0591بسوق األحد (والية قبلي)
االختصاص العلمي  :الجغرافيا
االهتمامات األساسية  :الجغرافيا البشرية واالقتصادية  ،المناهج  ،تحليل المعطيات  ،التحليل المجالي  ،ابستمولوجية
الجغرافيا  ،التنظيم المجالي  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،التهيئة الترابية.
الهاتف الجوال )+902( 99995515 :
البريد االلكتروني amorbelhedi@yahoo.fr:
موقع الواب الشخصي http://amorbelhedi.unblog.fr :
التكوين  :االستاذية في الجغرافيا ( ،)0551شهادة الكفاءة في البحث ( ،)0551دكتوراه المرحلة الثالثة ( ،)0555دكتوراه
الدولة في الجغرافيا (.)0595
المسيرة المهنية  :مكلف بالراسات ( ،)0559مكلف بالدراسات أول ( ،)0555رئيس مصلحة البرمجة ( )05599بإقليم
تونس (وكالة التعمير بتونس الكبرى حاليا) .مساعد ( ،)0559أستاذ كساعد ( ،)0590أستاذ محاضر ( ،)0595أستاذ
تعليم عالي ( ،)0551أستاذ تعليم عالي متميز بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية.
الوظائف الحالية
أستاذ متميز بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية منذ  .9102عضو المجمع العلمي التونسي للعلوم واآلداب والفنون ،بيت
الحكمة منذ .9102
عضو مراسل لمجلتي المجال الجغرافي ( )L’Espace Géograhiqueوالمجلة األوروبية للجغرافيا (،)Cybergeo
عضو لجنة النشر لمجلتي  ،)Cahiers du GREMAMA, Geodev.maعضو لجنة القراءة لعدة مجالت  :المجلة
التونسية للجغرافيا ،المجلة التونسية للعلوم االجتماعية ،الجغرافيا والتنمية ،الكراسات التونسية ،موارد Geodev.ma,
...RERU
السابقة
الوظائف
عضو اللجنة القطاعية منذ تأسيسها إلى حدود  9105ومنسقها ( .)9105-9101عضو اللجنة القطاعية للتهيئة والتعمير
( .)9105-9101عضو اللجنة الفنية للتكوين الجامعي في الميترولوجيا (.)9109-9102
مدير قسم الجغرافيا ( :)9119-0555رئيس لجنة الماجستير والدكتوراه والتأهيل في الجغرافيا ( ،)9119-0555رئيس
لجنة الماجستير ( ،)9109-9100رئيس لجنة ماجستير « المجال والمجتمع والتراب » ( .)9109-9100عضو المجلس
العلمي للكلية ( ،)9119-0551وجامعة تونس االولى ( )9119-0555وجامعة تونس (.)9119-9119
عضو لجنة التحرير للمجلة التونسية للجغرافيا (منذ  ،)0590رئيس تحريرها ( ،)0551-0599مدير المجلة (-9111
 .)9109-9101 ،9112عضو لجنة تحرير مجلة الجغرافيا والتنمية (.)0599-0555
البحث والنشر:
المداخالت 019 :
المحاورات 10 :
المقاالت 121 :
مقاالت على الواب 01 :

تقديم كتب 91 :
في الذكرى 10 :
مقدمة كتب 10 :
الكتب ()12
 السكك الحديدية والمجال في تونس .النقل وتنظيم المجال ()0591– المجتمع ،المجال والتنمية ( ،)0559الطبعة الثانية 9105
– التنظيم المجالي بالبالد التونسية ( ،)0559الطبعة الثانية 9105
– التهيئة الترابية بالبالد التونسية ( ،)0559الطبعة الثانية 9105
– التنمية اإلقليمية ،المحلية ،الريفية ()0555
– منارات في تحليل المجال ()0559
– اإلحصاء وتحليل المعطيات ()9100
– نماذج توطن األنشطة االقتصادية والتفاعل المجالي ()9109
– الفجوة الترابية ()9109
– الشبكات واالدفاق (.)9101
– إبستمولوجية الجغرافية .فهم المجال (.)9105
– من المكان إلى التراب .المسار ،السيرورة والتموقع البارديقمي للجغرافيا ()9109
االشراف على الكتب ()19
 المجال ،المفاهيم واالستعماالت ()0550– بعض مظاهر التنمية اإلقليمية والمحلية بالبالد التونسي (.)0559
المساهمة في الكتب الجماعية)01( :
 تونس ،تطور واشتغال المجال الحضري0591 . كتاب الجغرافيا للسنة السابعة من التعليم األساسي0552 ،0595 . قاموس الجغرافيا0555 ،0559 . الهجرات الداخلية0551 . الهجرة الدولية :المحتوى ،التأثيرات ،الرهانات ،حالة تونس0552. التحول :السكان والتنمية9110 . أنظمة الحماية االجتماعية في حوض البحر المتوسط .دراسة لخمسة بلدان .حوليات البحر المتوسط1002 . IPALMO تونس ( 9111بالعربية)9109 . تونس ( 9111بالفرنسة)9109 . مسألة اإلقليم في الجغرافيا .آفاق عالمية1022 .الدراسات ( )05والتقارير ()00
المساهمة في العديد من الدراسات االستشارية التي تخص التنمية والتهيئة الترابية بالبالد التونسية وبالخارج (إقليم تونس،
منظمة األمم المتحدة للطفولة ( ،)UNICEFوزارة التنمية االقتصادية – المعهد الوطني لإلحصاء ،منظمة األمم المتحدة
للسكان ( ،)FNUAPالمندوبية العامة للتنمية الجهوية ،برنامج األمم المتحدة للتنمية ( ،)PNUDالمندوبية العامة للتنمية
الجهوية (.) CGDR
فرق ومخبر البحث
أسس واشرف على  11فرق بحث (التقسيم المجالي بتونس ،األساس االقتصادي للمدن الصغرى بتونس ،التنمية الجهوية
والمحلية ،فريق البحوث والدراسات على المجال).
أسس وأدار مخبر الديناميات والتخطيط المجالي 2000-2004 :
تونس في 9191/10/91

