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* اﻻسم والﻠقب :بوزيد نصراوي
* تاريخ وﻣكان الوﻻدة 29 :أكتوبر  1957بتﺎﻟﺔ ،ﺗونﺲ
* الﺨﻄة المهنية :أستﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ فﻲ علم أﻣراض اﻟنبﺎت )ﻣنﺬ  ،(2000حﺎﻟيﺎ
بﺎﻟمﻌهد اﻟوطنﻲ ﻟلﻌلوم اﻟفﻼحيﺔ بتونﺲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ قرطﺎج ،ﺗونﺲ
* الوظائف الحالية:
 ﻣدير عﺎم اﻟمﻌهد اﻟوطنﻲ ﻟلبحوث اﻟزراعيﺔ بتونﺲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ قرطﺎج،ﺗونﺲ )ﻣنﺬ (2017
 ﻣدير ﻣخبر بحث "اﻵفﺎت اﻟحيويﺔ واﻟحمﺎيﺔ اﻟمندﺟﺔ فﻲ اﻟفﻼحﺔ" بﺎﻟمﻌهداﻟوطنﻲ ﻟلﻌلوم اﻟفﻼحيﺔ بتونﺲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ قرطﺎج ،ﺗونﺲ )ﻣنﺬ (2013
 خبير دوﻟﻲ فﻲ حمﺎيﺔ اﻟنبﺎت ﻟدى ﻣنظمﺎت  FAOو  GIZو .ICARDA* المسؤوليات العﻠمية:
 نﺎئب رئيﺲ الجمعية العربية لوقاية النبات )ﻣنﺬ (2017 ﻣؤسﺲ ورئيﺲ هيئﺔ ﺗحرير اﻟمجل ﺔ اﻟﻌلمي ﺔ Tunisian Journal of Plant) Protectionﻣنﺬ (2005
 عضو هيئﺔ ﺗحرير ﻣجﻠة وقاية النبات العربية ) AJPPﻣنﺬ (2004 عض و هيئ ﺔ ﺗحري ر ﻣجل ﺔ النش رة اﻹخباري ة لوقاي ة النب ات ف ي البﻠ دانالعربية والشرق اﻷدنى ) ANEPPNELﻣنﺬ (2011
* الشهادات:
 شهﺎدة اﻟدكتوراه )اﻷﻣراض اﻟفطريﺔ ﻟلنبﺎت(1992 : شهﺎدة اﻟدراسﺎت اﻟمﻌمقﺔ )فيزيوﻟوﺟيﺎ اﻟنبﺎت(1984 : شهﺎدة ﻣهندس زراعﻲ ﻣختص )حمﺎيﺔ اﻟنبﺎت(1983 : شهﺎدة ﻣهندس زراعﻲ1980 : بكﺎﻟوريﺎ )ريﺎضيﺎت وعلوم(1976 :1

* خدﻣات ونشاطات:
 اﻟتدريﺲ :ﻣراحل اﻟهندسﺔ واﻟمﺎﺟستير واﻟدكتوراه علم اﻟفطريﺎت أسﺎسيﺎت علم اﻷﻣراض اﻟفطريﺔ ﻟلنبﺎت اﻷﻣراض 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 اﻷﻣراض اﻟفطريﺔ ﻟلحبوب واﻟبقوﻟيﺎت ﺗشخيص وﻣرفوﻟوﺟيﺎ وبيوﻟوﺟيﺎ ﻣسببﺎت اﻷﻣراض اﻟتفﺎعﻼت بين اﻟنبتﺔ اﻟﻌﺎئلﺔ واﻟفطر اﻟممرض -اﻟحمﺎيﺔ اﻟمتكﺎﻣلﺔ

* الوظائف والﺨﻄط السابقة:
 ﻣدير قسم "حمﺎيﺔ اﻟنبﺎﺗﺎت وأﻣراض ﻣﺎ بﻌد اﻟجنﻲ" اﻟﺬي س ّمينﺎه فﻲ ﻣﺎ بﻌدقسم "اﻟصحﺔ اﻟنبﺎﺗيﺔ واﻟبيئﺔ" بﺎﻟمﻌهد اﻟوطنﻲ ﻟلﻌل وم اﻟفﻼحي ﺔ بت ونﺲ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ قرطﺎج ،ﺗونﺲ2017-2014 :
 ﻣدير عﺎم حمﺎيﺔ وﻣراقبﺔ ﺟودة اﻟمنتجﺎت اﻟفﻼحيﺔ بوزارة اﻟفﻼحﺔ-2008 :2012

 رئيﺲ اﻟلجنﺔ اﻟوطنيﺔ اﻟقطﺎعيﺔ ﻟلﻌل وم واﻟتكنوﻟوﺟي ﺎ اﻟفﻼحي ﺔ واﻟص نﺎعﺎتاﻟغﺬائيﺔ) 2010-2008 :ﻹصﻼح براﻣج اﻟتكوين حسب ﻣنظوﻣﺔ "إﻣد"،
ﻣن ﺗنظيم وزارة اﻟتﻌليم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟبحث اﻟﻌلمﻲ(
 ﻣ دير اﻟمدرس ﺔ اﻟﻌلي ﺎ ﻟلفﻼح ﺔ بﺎﻟك ﺎف )ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺟندوب ﺔ ،ﺗ ونﺲ(-1994 : 2000ﺛم 2008-2003
 ﻣنسق بﺎﻟنيﺎبﺔ ﻟلقطب اﻟجهوي ﻟلبحث اﻟتنموي فﻲ اﻟشمﺎل اﻟغربﻲ شبهاﻟجﺎف بﺎﻟكﺎف اﻟتﺎبع ﻟمؤسسﺔ اﻟبحث واﻟتﻌليم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟفﻼحﻲ-1998 :
2000

 رئ يﺲ وح دة بح ث علم ﻲ ح ول "حمﺎي ﺔ اﻟزراع ﺎت اﻟكب رى )اﻟحب وبواﻟبقوﻟي ﺎت( ض د اﻹﺟه ﺎدات اﻟحيوي ﺔ واﻟﻼحيوي ﺔ" بﺎﻟمدرس ﺔ اﻟﻌلي ﺎ
ﻟلفﻼحﺔ بﺎﻟكﺎف )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟندوبﺔ ،ﺗونﺲ(2012-2006 :
2

* ﻣكافآت :ﻣتحصل على اﻟوسﺎم اﻟ وطنﻲ ﻟﻼس تحقﺎق بﻌن وان قط ﺎع اﻟتربي ﺔ
واﻟﻌلم سنﺔ 2003
* نشريات عﻠمية :ﻣنتج أو ﻣشﺎرك فﻲ إنتﺎج  91ﻣقﺎل علمﻲ داخ ل وخ ﺎرج
اﻟبﻼد اﻟتونسيﺔ
* ﻛﺘب:
 ﻣؤﻟﻒ ﻟـ  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
_________________________
* لﻼطﻼع عن الﺘفاصيل ،الرجاء زيارة الموقع العنكبوتي >.<www.nasraouibouzid.tn
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