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المؤهل العلمي
• متحصل على درجة الدكتورا من جامعة صفاقس-تونس)  30أفريل ( 2018
• موضوع رسالة الدكتورا :استعمال تقنيات الجيوماتيكس لدراسة السيول بمدينة جدة -
المملكة العربية السعودية
• متحصل على درجة الماجستير سنة  2003من جامعة لوهافر – فرنسا
الخبرة في التدريس
• مدرس بقسم الجيوكاتيكس-جامع ة الملك عبد العزيز في خطة أستاذ مساعد من ديسمبر
 2008إلى حدود ماي 2018
المواد التي تم تدريسها منذ سنة 2009
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الرسم اآللي للجيوماتيكس ( ) CAD for Geomatics
مدخل لدراسة الخارائط ( ) Introduction to cartography
الخرائط الموضوعية ( )Thematic mapping
الخرائط الرقمية ()Digital mapping
نظم المعلومات الجغرافية ( ) GIS
قواعد البيانات ( ) Database
نمذجة البيانات المكانية ( ) Database modeling
مشروع الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ()Project of mapping and GIS

▪
▪ الكادستر
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البرامج
Autocad
Autocadmap
Arcgis
Adobe Illustrator
Photoshop
Oracle Express 11g
Revit Architecture
Map info
Power Mc
Oracle SQL
HTML
UML
WordPress
CSS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الدورات التدريبية
CMS WordPress  دورة تدربية على برنامج: 2019 • تو نس
HTML, CSS and JavaScript  دورة تدربية: 2019 • تو نس
Database Modeling  دورة تدربية: 2017 • تو نس
Application Revit Architecture  دورة تدربية: 2016 • تو نس
Oracle 11g Express, SQL  دورة تدربية: 2016 • تو نس
Merise Method  دورة تدربية: 2014 • تو نس
Merise Method  دورة تدربية: 2013 • تو نس
Databases, SQL  دورة تدربية: 2012 • تو نس
3D Laser Scanning system  دورة تدربي:2010 • ألمانيا
Graphic Design  دورة تدربية: 2006 • فرنسا
Maps and Spatial Data Systems  دورة تدربية: 2005 • فرنسا
Maps and Spatial Data Systems  دورة تدربية: 2004 • فرنسا
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• فرنسا  : 2002دورة تدربية Maps and Spatial Data Systems
• فرنسا  : 2001دورة تدربية Map and GIS
المؤتمرات العلمية
•
•
•
•

جانفي  2018المشاركة في مؤتمر بمدينة جدة
 2017المشاركة في مؤتمر بمدينة ليون الفرنسية
 2010حضور مؤتمر بمدينة الجبيل بالسعودية
 2006حضور مؤتمر علمي بمدينة باريس تحت آشراف اليونسكو

اآلهتمامات البحثية
 تقنيات الجيوماتيكس التمدد العمراني البيئة الصحراوية السيولالورقات العلمية
- Atef Belhaj Ali, Faouzi Ameur, An Assessment of Jeddah’s
Hydraulic Protection and Management Systems of Flood,
https://doi.org/10.4236/oalib.1104288.
- Faouzi Ameur, Floods in Jeddah, Saudi Arabia: Unusual
Phenomenon and Huge Losses. What Prognoses? FLOODrisk 2016
- 3rd European Conference on Flood Risk Management
الجمعيات
▪ عضو بالجمعية الفرنسية لمجابهة الكوارث الطبيعية و مقرها باريس
▪ عضو بجمعية  UK Alliance for Disaster Researchببريطانيا
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األعباء خارج أعمال التدريس
▪ المساهمة في تأسيس قسم الجيوماتيكس -جدة -جامعة الملك عبد العزيز
▪ عضو في لجنة العالقات الخارجية بقسم الجيوماتيكس
▪ عضو في لجنة التدريب لطالب قسم الجيوماتيكس
▪ المشاركة في أعداد الخطة الدراسية لقسم الجيوماتيكس
▪ المشاركة في آعداد األعتماد األكاديمي الداخلي و الدولي لقسم الجيوماتيكس
التكريم
▪ الحصول على درع التكريم بمناسبة نجاح مؤتمر قسم الجيوملتيكس سنة 2011
▪ الحصول على درع التكريم من لدن سعادة مدير جامعة الملك عبد العزيز سنة 2018
▪ الحصول على درع التكريم من لدن سعادة عميد كلية تصاميم البيئة سنة 2018
▪ الحصول على درع التكريم من لدن سعادة رئيس قسم الجيوماتيكس جامعة الملك عبد
العزيز سنة 2018
اللغات
▪ عربية
▪ آنجليزية
▪ فرنسية
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