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*ّاالسمّواللقبّ:بوزيد نصراوي
*ّتاريخّومكانّالوالدة 29ّ:أكتوبر  1957بتالة ،تونس
* ّالخطة ّالمهنية :أستاذ جامعي في "علم أمراض النبات" (منذ ،)2000
وعضو مخبر بحث "اآلفات الحيوية والحماية المندمجة في الفالحة" (منذ
 )2013بالمعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس ،جامعة قرطاج ،تونس
*ّالوظائفّالحالية:
 خبير تقني في "المشروع الوطني لمكافحة سوسة نخيل التمر الحمراء"الذي تديره شركة بيالديوم األسترالية لفائدة وزارة الزراعة للمملكة
العربية السعودية
 خبير دولي في حماية النبات لدى منظمات  FAOو  GIZو .ICARDA*ّالمسؤولياتّالعلمية:
 نائب رئيس الجمعيةّالعربيةّلوقايةّالنباتّ(منذ )2017 مؤسس ورئيس هيئة تحرير المجلة العلمية Tunisian Journal of( Plant Protectionمنذ )2005
 عضو هيئة تحرير مجلةّوقايةّالنباتّالعربية ( AJPPمنذ )2004 عضووو هيئووة تحريوور مجلووة النشرررةّاباباريررةّلوقايررةّالنبرراتّفرراّالبل ر انّالعربيةّوالشرقّاألدنى ( ANEPPNELمنذ )2011
 عضوو هيئوة تحريور ( Research Journal of Plant Pathologyمنوذ)2018
ّ
*ّالشهادات:
 شهادة الدكتوراه (األمراض الفطرية للنبات)1992 : شهادة الدراسات المعمقة (فيزيولوجيا النبات)1984 : شهادة مهندس زراعي مختص (حماية النبات)1983 : شهادة مهندس زراعي1980 : بكالوريا (رياضيات وعلوم)1976 :1

*ّا ماتّونشاطاتّ:
 التدريس :مراحل الهندسة والماجستير والدكتوراه علم الفطريات أساسيات علم األمراض الفطرية للنبات األمراض الفطرية للنبات المكافحة المتكاملة -التفاعل بين ال ُممرض والعائل

 التأطير :في ميدان الصحة النباتية أطروحات الدكتوراه رسائل ختم الدراسات لماجستير البحث -مشاريع ختم الدراسات الهندسية

 البحث العلمي :بحوث حول األمراض الفطرية للحبوب والبقوليات تشخيص ومرفولوجيا وبيولوجيا مسببات األمراض التفاعالت بين النبتة العائلة والفطر الممرض -الحماية المتكاملة

*ّالوظائفّوالخططّالسابقةّ:
 موودير عووام المعهوود الوووطني للبحوووث الزراعيووة بتووونس ،جامعووة قرطوواج،تونس ()2018-2017
 مدير قسم "حماية النباتات وأمراض ما بعد الجني" الذي س ّميناه في ما بعدقسم "الصحة النباتية والبيئة" بالمعهد الوطني للعلووم الفالحيوة بتوونس،
جامعة قرطاج ،تونس2017-2014 :
 مدير مخبر بحث "اآلفات الحيوية والحماية المندجة في الفالحوة" بالمعهودالوطني للعلوم الفالحية بتونس ،جامعة قرطاج ،تونس2018-2013 :
ّ مدير عام حماية ومراقبة جودة المنتجات الفالحية بوزارة الفالحة-2008 :2012

 رئيس اللجنة الوطنية القطاعية للعلووم والتكنولوجيوا الفالحيوة والصوناعاتالغذائية( 2010-2008 :إلصالح برامج التكوين حسب منظومة "إمد"،
من تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)
 موودير المدرسووة العليووا للفالحووة بالكووا (جامعووة جندوبووة ،تووونس)1994- : 2000ثم 2008-2003
 رئوويس وحووودة بحوووث علموووي حووول "حمايوووة الزراعوووات الكبووورى (الحبووووبوالبقوليوووات) ضووود اإلجهوووادات الحيويوووة والالحيويوووة" بالمدرسوووة العليوووا
للفالحة بالكا (جامعة جندوبة ،تونس)2006-2012 :
2

 منسق بالنيابة للقطب الجهوي للبحث التنموي في الشمال الغربي شبهالجا بالكا التابع لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي-1998 :
2000

*ّمكافآت :متحصل على الوسام الووطني لالسوتحقاب بعنووان قطواع التربيوة
والعلم سنة 2003
ّ
*ّنشرياتّعلميةّ:منتج أو مشارك في إنتاجّ 93مقال علمي داخول وخوارج
البالد التونسية
ّ
*ّكتبّ:
ّمؤلف لـّ 6كتب علمية أحدهم أعيد في طبعة دولية (ألمانيا) مشارك في تأليف كتاب علمي دولي (بلجيكا) منسق و/أو مشارك في تأليف  5كتب تقنيةكتابي (ّ)2رأي.
 مؤلف لْ
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