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متزوج 

التعليم االكاديمي

الدكتوراه في الجغرافيا
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ـ جامعة

تونس
 تونس ـ الجمهورية التونسية

بمالحظة مشرف جّدا - دراسة تأثير طرق اشتغال
األرض على تراجع الغطاء النباتي بالمناطق

القاحلة



الماجستير في الجغرافيا ـ نظم المعلومات
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ـ جامعة

تونس
 تونس ـ الجمهورية التونسية

بمالحظة حسن جّدا - استعمال نظم المعلومات
الجغرافية و اإلستشعار  إلنجاز خرائط محّينة

عن الغطاء النباتي لألراضي القاحلة



األستاذية في الجغرافيا
كلية اآلداب و الفنون و اإلنسانيات ـ جامعة

منوبة
 منوبة ـ الجمهورية التونسية

الحصول على الرتبة األولى في شهادة الجغرافيا
التقنية (نظم المعلومات، خرائطية، استشعار،

إعالمية)



البكالوريوس
المعهد الثانوي بتاكلسة

 نابل ـ الجمهورية التونسية
البكالوريوس في اآلداب



مجاالت الخبرة
التدريس و التأطير و البحث

ـ خبرة تتجاوز 15 سنة في مجال
التدريس تميزت باإلنضمام ألفضل فرق

التدريس و البحث على المستوى الوطني
و اإللمام بأهم و أنجع الوسائل

البيداغوجية (الوسائط المتعددة،
الخرجات الميدانية...)

ـ خبرة تقارب 20 سنة في مجال البحوث
األكاديمية تميزت بإقامة مشاريع بحث

دولية مع عديد المخابر من فرنسا و
إيطاليا و الجزائر و المغرب و مصر تّوجت

بنشر عديد الكتب و المقاالت العلمية
المتميزة باللغتين اإلنقليزية و الفرنسية

ـ خبرة تقارب 12 سنة في مجال تأطير
بحوث ختم الدروس و رسائل الماجستير
في اختصاصات الجيوماتيك و الجغرافيا

و التراث الطبيعي

المهارات الشخصية

اإللمام بأهم الوسائل البيداغوجية
%100الحديثة (الوسائط المتعددة)

اإللمام بأهم الوسائل البيداغوجية
%100التقليدية (الخرائط، الصور، النصوص)

القدرة الفائقة على التواصل بتقديم
%100دروس لطالب الجامعة اإلفتراضية

تأطير أكثر من 20 رسالة ختم دروس و
أكثر من 12 رسالة ماجستير منذ سنة

200890%

تنسيق مشروع بحث تونسي مغربي
ضم 7 باحثين جامعيين (2014-2012)

%90حول المراعي الجافة

عضوية أكثر من 5 مشاريع بحث دولية
Cameleo,) في مجال التخصص

Jeffara, Corus II, CMPTM ,
(Medinnlocal, TacMed SME90%

التمكن من األسماء العلمية الالتينية
ألكثر من 200 نوع من نباتات

%100األراضي القاحلة و الصحراوية

عضو منتخب بالمجلس العلمي للكلية
%90للفترة النيابية 2020-2017

رئيس و عضو لعديد لجان مناقشة
رسائل ختم الدروس و الماجستير منذ

%100سنة 2008

رئيس لعديد لجان اإلمتحانات بقسم
%100الجغرافيا منذ سنة 2007

القيام بخرجات ميدانية علمية لعديد
المناطق بتونس و خارجها (جبال اآللب،

البيريني، األطلس الكبير، األناضول
%90بتركيا، جبال لبنان، جبال كورسيكا...)

اإللمام بعديد التخصصات المكملة
للجغرافيا (علم المناخ، علوم األرض،

علم التربة، علوم البيئة و المحيط،
علوم النبات، علوم السكان، التهيئة

%90الترابية، التصحر...)

المهارات التقنية

برمجيات نظم المعلومات الجغرافية
Global Mapper, QGis, ArcGis,)

(ArcView100%

%100مايكروسوفت أوفيس

GPS) برمجيات تحديد المواقع
(GARMIN100%

%100باور بوينت

برمجيات إنجاز و تحليل المعطيات
XlStat,) الكمية و اإلحصائية

(StatBox, SPSS, Excel100%

برمجيات االستشعار و تحليل صور
(ERDAS, ENVI) 90األقمار اإلصطناعية%

برمجيات رسم و معالجة الخرائط و
Photo Editor, Illustrator, ) الصور

(Photoshop90%

%100شبكة الويب والمهارات االجتماعية

اللغات

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية

الفرنسية

الهوايات


السفر و اكتشاف

الطبيعة


اإلستمتاع بالوقت

مع العائلة


اإلستماع
للموسيقى


مشاهدة األفالم


تعاطي نشاط رياضي خفيف

المقدمة
أستاذ جامعي في نظم المعلومات الجغرافية بخبرة تفوق 15 سنة. مدرس بالجامعات التونسية منذ
سنة 2002، حاصل على الماجستير سنة  2000 بمالحظة حسن جّدا ثم على الدكتوراه في الجغرافيا

سنة 2008 بمالحظة مشرف جّدا. نظرا لتفاني في العمل و خبرتي فقد نجحت في تكوين عديد
اإلطارات المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية تعمل داخل تونس أو خارجها. كما نجحت في

إقامة شراكات علمية مع مراكز بحثية أروبية و عربية وذلك بإنجاز مشاريع بحث علمي مثمرة
تمكنت من خاللها من تحسين خبرتي و تأطير عدد هام من مشاريع ختم الدروس و رسائل

الماجستير باإلضافة لنشر عديد المقاالت العلمية. و قد ساهم هذا اإلنفتاح العلمي في بناء عالقات
مهنية متينة مع أهم مخابر البحث األروبية و العربية في مجال تخصصي والمحافظة على

استمراريتها.

الخبرات السابقة
Sep 2005Jun 2019أستاذ مشارك قاّر في الجغرافيا ـ نظم المعلومات

قسم الجغرافيا ـ كلية اآلداب و الفنون و اإلنسانيات ـ جامعة منوبة
 منوبة ـ الجمهورية التونسية

تدريس اإلجازة و الماجستير المتخصص في الجيوماتيك لمواد
نظم المعلومات الجغرافية و الجيوماتيك المطبقة لمقاومة

التصحر



Sep 2011Jun 2013أستاذ مساعد متعاقد في الجغرافيا ـ نظم المعلومات
قسم الجغرافيا ـ كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ـ جامعة تونس

 تونس ـ الجمهورية التونسية

تدريس الماجستير المتخصص في الجيوماتيك لمادتي نظم
المعلومات الجغرافية و علوم البيئة



Sep 2007Jun 2009أستاذ مساعد متعاقد في الجغرافيا ـ نظم المعلومات
قسم الهيدروميتيورلوجيا ـ المدرسة الوطنية للمهندسين ـ جامعة المنار

 تونس ـ الجمهورية التونسية

تكوين المهندسين المتخصصين في علوم األرصاد الجوية 

Sep 2002Jun 2005معيد متعاقد في الجغرافيا ـ نظم المعلومات
قسم الجغرافيا ـ كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ـ جامعة تونس

 تونس ـ الجمهورية التونسية
تدريس طالب اإلجازة في الجغرافيا لمادة نظم المعلومات الجغرافية



الدورات التدريبية
Mar 2019منسق أعمال الندوة الدولية التاسعة لقسم الجغرافيا

تونس - كلية اآلداب و الفنون و اإلنسانيات ـ جامعة منوبة
تقديم مداخلة حول ثراء الموروث الطبيعي للواحات التونسية و تحديات

المحافظة عليها
بمشاركة أكثر من أربعين باحثا من تونس و الجزائر و المغرب و فرنسا

Oct 2018مشاركة في المؤتمر اإلختتامي لمشروع بحث دولي حول
الخصوصيات الطبيعية و الثقافية للمناطق الداخلية لبلدان

المتوسط
المغرب ـ جامعة القاضي عياض تحت رعاية الوكالة الفرنسية للبحث

العلمي
تقديم مداخلة حول تثمين منتوجات الصوف بالمناطق القاحلة التونسية

Sep 2018مشاركة في الندوة الخامسة للجمعية الفرنكوفونية للجغرافيا
الطبيعية

البرتغال ـ جامعة كويمبرا
تقديم مداخلة حول أسباب تدهور المنظومات البيئية للواحات التونسية

Mar 2018مشاركة في ورشة دولية حول االبتكار ونقل المعرفة في المناطق
الداخلية لبلدان البحر المتوسط

فرنسا ـ جامعة كورسيكا
تقديم دراسة مقارنة حول الزربية البربرية بالمغرب و تونس

Jan 2018منسق أعمال ورشة دولية حول الخصوصيات الطبيعية و الثقافية
للمناطق الداخلية لبلدان المتوسط

تونس - جامعة منوبة تحت رعاية الوكالة الفرنسية للبحث العلمي
تقديم مداخلة حول تنوع اإلنتاج الرعوي بالمناطق القاحلة التونسية

بمشاركة أكثر من ثالثين باحثا من تونس و الجزائر و المغرب و فرنسا و
إيطاليا

Oct 2017مشاركة في الورشة الدولية حول الرعي كأداة رئيسية للمحافظة
على التنوع النباتي

تركيا - جامعة كهرمانمراش
تقديم مداخلة حول مدى اعتبار الرعي كمؤشر لمراقبة وتقييم تنوع

النباتات بالمراعي التونسية القاحلة

Jul 2017مشاركة في الندوة الدولية متعددة التخصصات
فرنسا ـ جامعة كورسيكا

تقديم مداخلة حول أنظمة إنتاج خرفان العيد في تونس ومساهمتها في
التنمية المحلية

Mar 2013منسق مساعد ألعمال الندوة الدولية الثامنة لقسم الجغرافيا
تونس ـ كلية اآلداب و الفنون و اإلنسانيات ـ جامعة منوبة

Nov 2011مشاركة في الندوة الدولية الثانية للشبكة المتوسطية للعلوم
اإلنسانية و االجتماعية

لبنان ـ جامعة بيروت
 تقديم مداخلة حول التوازن بين المحافظة على الموارد الطبيعية بالمناطق

القاحلة و إمكانيات استغاللها

May 2011مشاركة في المؤتمر الدولي حول تغير المناخ و تأثيره على األغذية
الزراعية والنظم اإليكولوجية

المغرب ـ جامعة ابن زهر
تقديم مداخلة حول تأثير التحوالت البيئية على الغطاء النباتي لألراضي

التونسية القاحلة

Nov 2010مشاركة في األيام العلمية الثانية عشر لشبكة االستشعار عن بعد
التابعة للوكالة الجامعية للفرنكوفونية

تونس ـ المعهد الفرنسي للبحث من أجل التنمية
تقديم معلقة حائطية حول استعمال نظم المعلومات لدراسة تحوالت

األنظمة البيئية للمناطق القاحلة

Nov 2008مشاركة في األيام العلمية الحادية عشر لشبكة االستشعار عن ُبعد
التابعة للوكالة الجامعية للفرنكوفونية

مدغشقر ـ جامعة أنتناناريف
تقديم مداخلة حول استعمال نظم المعلومات لدراسة مخاطر تحوالت

المنظومات البيئية الهشة بالمناطق القاحلة التونسية

Sep 2005مشاركة في المؤتمر الدولي حول االستشعار عن بعد و نظم
المعلومات الجغرافية و دورها في تقييم ومراقبة التصحر

ألمانيا ـ جامعة تريار
تقديم معلقة حائطية حول استعمال نظم المعلومات لدراسة سبل

المحافظة على األنظمة البيئية الهشة بالمناطق القاحلة

المنشورات والمقاالت
الحنفي ع.: تثمين المنتجات الرعوية في المناطق الداخلية لبلدان2019

البحر المتوسط ، بين األسطورة والواقع. حالة صوف األغنام في
مطماطة (جنوب شرق تونس).

Les Impromptus مقال لمجلة
20ص, مقال باللغة بالفرنسية

الحنفي ع. و أبوعبيد ح. : بين األصالة المغشوشة واالبتكار األصيل:2019
تقييم مسارين لسجاد تزناخت (األطلس الكبير المغربي) و وسط

مطماطة (جنوب شرق تونس).
Les Impromptus مقال لمجلة

22ص; مقال باللغة بالفرنسية

أدرغال م.، جينان د.، الحنفي ع.، لوندال ب. وميشون ج.(ناشرون) :2019
ظهور الخصائص المحلية في المناطق الداخلية لبلدان البحر

المتوسط. بين تأكيد الهوية وأدوات التطوير
Les Impromptus مؤلف جماعي ضمن عدد خاص لمجلة

300ص، كتاب باللغة بالفرنسية

الحنفي ع. و العريضي أ.: حوكمة الموارد الطبيعية للمناطق القاحلة2019
في البحر المتوسط بين التوازن البيئي و المردودية االجتماعية
واالقتصادية. دراسة صوف األغنام في مطماطة (جنوب شرق

تونس) مثاال.
منشورات كلية اآلداب و الفنون و اإلنسانيات، جامعة منوبة

30ص،

عبازة خ. و الحنفي ع. : التنوع النباتي في بيئة انتقالية بين2018
المراحل المناخية القاحلة والصحراوية المتوسطية. دراسة مثال

منقطة أوالد دباب ، تونس.
المجلة الرومانية للجغرافيا عدد 62 (1)

ص: 19 ـ 33

الناوي إ. و الحنفي ع. : الواحات التاريخية ، عامل ديناميكي2016
للتنمية المستدامة: حالة واحة نفطة (جنوب غرب تونس).

عدد خاص لمجلة DIGITAR جامعة كويمبرا ـ البرتغال
ص: 159 ـ 175, مقال باللغة بالفرنسية

الرياحي ه.، الحنفي ع. (ناشرون): مسألة الحدود في الجغرافيا:2015
الهيكلة ، الديناميات والتحديات.

مؤلف جماعي, منشورات كلية اآلداب و الفنون و اإلنسانيات، جامعة
منوبة

432ص, كتاب جماعي باللغة بالفرنسية

الحنفي ع. : السهوب و نظم اإلنتاج الفالحية و الرعوية بسهل2010
الجفارة (جنوب شرق تونس) : بحث في العالقات الديناميكية.

كتاب من منشورات كلية اآلداب و الفنون و اإلنسانيات، جامعة منوبة
326ص، كتاب باللغة بالفرنسية

جينان د.، الحنفي ع. : تقدير الضغط الرعوي على المراعي القاحلة.2010
كيف نأخذ في االعتبار أساليب إدارة القطيع؟

Livestock Research for Rural Development مقال من مجلة
(22) 4، 9ص. مقال باللغة بالفرنسية

الحنفي ع.، جوفري ص.: هل يمكن اعتبار ديناميات الغطاء النباتي2008
على المدى الطويل مفيدة في رصد وتقييم عمليات التصحر في

السهوب القاحلة ، جنوب تونس.
Journal of Arid Environments مقال من مجلة

72: 557–572. مقال باللغة اإلنقليزية

الحنفي ع.، جوفري ص. : استخدام بيانات األقمار اإلصطناعية2007
لدراسة ديناميات األنظمة اإليكولوجية في البيئة التونسية القاحلة.

مثال حالة منطقة منزل حبيب بين عامي 1975 و 2000.
Revue Française de Photogrammétrie et de مقال من مجلة

Télédétection

عدد : 187ـ188، ص : 6ـ15 مقال باللغة بالفرنسية

الحنفي ع.، أوالد بلقاسم ع. : الغطاء النباتي لسهل الجفارة التونسي2006
: الحالة الراهنة وتأثير اإلنسان على ديناميكياته.

مقال من مؤلف جماعي بعنوان : المجتمعات الريفية ، إدارة الموارد
الطبيعية والتنمية في سهل الجفارة التونسي - Cérès للنشر

8 ص

جينان د.، الحنفي ع.، سيالديال ن. : الزراعة في سهل الجفارة : بين2006
االإلستمرارية واالضطراب ، أي دور في إعادة إنتاج النظم الريفية؟

مقال من مؤلف جماعي بعنوان : المجتمعات الريفية ، إدارة الموارد
الطبيعية والتنمية في سهل الجفارة التونسي - Cérès للنشر

15 ص

الحنفي ع.، جينان د.، أوالد بلقاسم ع. : السهوب وأنظمة اإلنتاج2004
الزراعي الرعوي في سهل الجفارة التونسي: ما هي العالقات

الديناميكية؟
Options Méditerranéennes مقال من مجلة

FAO- ، "المجلد 62 : "إعادة تأهيل المراعي في بيئات البحر المتوسط
CIHEAM ، ص: 223ـ226.































































علي الحنفي
الجغرافيا ـ نظم المعلومات الجغرافية


