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ّ  سيرةّذاتيةصّملخّ 
ّ

-ّ0202ّ-ّ

ّ

ّ

 بوزيد نصراوي*ّاالسمّواللقب:ّ

 

 ، تونسبتالة 1291أكتوبر  92*ّتاريخّومكانّالوالدة:ّ

 

ّال ، (9222)منذ  "علم أمراض النبات"في  جامعيأستاذ  :المهنيةّخطة*

جة في ممخبر بحث "اآلفات الحيوية والحماية المند عضورئيس ثم و

بالمعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس، جامعة  (9212الفالحة" )منذ 

 قرطاج، تونس

 

  :ةحاليالوظائفّال*ّ
"حصر النباتات مشروع في ، شركة بالديوم العالميةلدى  فنيخبير  -

وزارة البيئة والمياه والزراعة، مركز وقاء، ، الغازية ومكافحتها"

 المملكة العربية السعودية  الرياض، 

وزارة البيئة  مركز وقاء، ،الزراعية المتكاملة لآلفاتمستشار في اإلدارة  -

 والمياه والزراعة، الرياض، المملكة العربية السعودية  

 ICARDAو  GIZو  FAOات النبات لدى منظم وقايةخبير دولي في  -

 

  :المسؤولياتّالعلمية*ّ
 Tunisian Journalالعلمية التونسية مجلةالرئيس هيئة تحرير مؤسس و -

of Plant Protection  TJPP (9229 ذمن) 

)منوذ  Research Journal of Plant Pathologyعضوو هيئوة تحريور  -

9211) 

فيّالبلداانّالعرييدةّوالشدر ّّنشرةّوقايةّالنباتعضو هيئة تحرير مجلة  -

 (9211)منذ ANEPPB  األدنى

 (9222)منذ  AJPP مجلةّوقايةّالنباتّالعرييةعضو هيئة تحرير  -

ّ

ّ:والخططّالسايقةّفائ*ّالوظ

شووركة  ىخبيوور فنووي فووي مشووروع "مكافحووة سوسووة النخيوو  الحمووراء" لوود -

بالديوم العالمية لفائدة وزارة البيئة والميواه والزراعوة بالمملكوة العربيوة 

  9292-9211: السعودية
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 ASPP :9211-9299نائب رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات  -

للبحوووا الزراعيووة بتووونس، جامعووة قرطوواج، موودير عووام المعهوود الوووطني  -

 9211-9211 :تونس

موودير قسووم "الصووحة النباتيووة والبيئووة" بالمعهوود الوووطني للعلوووم الفالحيووة  -

 9211-9212بتونس، جامعة قرطاج، تونس: 

جة في الفالحة" بالمعهد ممدير مخبر بحث "اآلفات الحيوية والحماية المند -

 9211-9212 :جامعة قرطاج، تونسالوطني للعلوم الفالحية بتونس، 

بالمعهد الووطني منسق تدريس ماجستير البحث "اآلفات والصحة النباتية"  -

 9211-9212 :للعلوم الفالحية بتونس، جامعة قرطاج، تونس

 :الفالحووة الفالحيووة بوووزارة الصووحة النباتيووة ومراقبووة الموودخالتموودير عووام ّ-
9221-9219 

رئيس اللجنة الوطنية القطاعية للعلووم والتكنولوجيوا الفالحيوة والصوناعات  -

)إلصالح برامج التكوين حسب منظومة "إمد"،  9212-9221الغذائية: 

 من تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( 

-1222: )جامعووة جندوبووة، تووونس( موودير المدرسووة العليووا للفالحووة بالكووا  -

  9221-9222ثم  9222

لحبوووو  )ا حمايوووة الزراعوووات الكبووورى"رئوويس وحووودة بحوووث علموووي حوووو   -

المدرسوووة العليوووا ب "ضووود اإلجهوووادات الحيويوووة والالحيويوووة (والبقوليوووات

 9219-9222 )جامعة جندوبة، تونس(: للفالحة بالكا 

منسووق بالنيابووة للقطووب الجهوووي للبحووث التنموووي فووي الشووما  الغربووي شووب   -

-1221: ؤسسة البحوث والتعلويم العوالي الفالحويبالكا  التابع لم الجا 
9222 

ّ

  :شهادات*ّال
جامعووة  ،(فطووريالمكافحووة البيولوجيووة لموورض ) مووا بعوود الوودكتوراهبحوووا  -

 9229-9221 :ة، الواليات المتحدة األمريكيميزوري-كلومبيا

 جمبلوووو، ، جامعوووة ليووواج،شوووهادة الووودكتوراه )األموووراض الفطريوووة للنبوووات( -

 1229: بلجيكا

: ، جامعووة المنووار، تووونسشووهادة الدراسووات المعمقووة )فيزيولوجيووا النبووات( -
1212 

، (ر)موا يعواد  الماجيسوت النبوات وقايوةفوي مخوت   زراعيشهادة مهندس  -

 1212: جامعة قرطاج، تونس

  1212: ، جامعة قرطاج، تونس)بكالوريوس( زراعيشهادة مهندس  -

 1212علوم(: رياضيات و) /الثانوية العامةبكالوريا -
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ّنشاطات:و*ّخاماتّ

  هوالدكتورا والماجستير ةح  الهندساالتدريس: مر -
 علم الفطريات -

 علم األمراض الفطرية للنباتأساسيات  -

 األمراض الفطرية للنبات -

 لآلفات المتكاملة اإلدارة -

 التفاع  بين الُممرض والعائ   -

 

 في ميدان الصحة النباتية: أطيرالت -
 (8) هالدكتوراأطروحات  -

 (11) لماجستيرارسائ   -

 (21) ةيلهندساالدراسات مشاريع ختم  -

 (29ة )يالتقنالدراسات مذكرات ختم  -

 

 

 حو  األمراض الفطرية للحبو  والبقوليات بحوا العلمي:  البحث -
 األمراض ومرفولوجيا وبيولوجيا مسببات تشخي   -

 والفطر الممرضالنبتة العائلة  التفاعالت بين -

 المتكاملة اإلدارة -

 

التربية متحص  على الوسام الوطني لالستحقاق بعنوان قطاع  *ّمكافآت: 

 9222سنة  والعلم

ّ

داخووو   علمووي مقووا  921ّأو مشووارف فووي إنتووواجمنوووتج نشددرياتّملميددة:ّّ*

 وخارج البالد التونسية 

ّ

 :ّكتب*ّ

 (ألمانيا)في طبعة دولية أحدهم عيد أُ  ،علمية كتب 6ّلـمؤلف ّ-

  (يلجيكا) علمي دولي (9)مشارف في تأليف كتا   -

 كتب تقنية 9 مشارف في تأليفأو مؤلف  -

 .حوكمةّ(0)ْي وثيقتلمؤلف  -

_________________________ّ
ّ.>www.nasraouibouzid.tn <الشخصيّاإللكترونيموقعّالالتفاصيل،ّالرجاءّزيارةّّلى*ّلالطالعّم

ّ

ّ

ّ

ّ

------------------ّ

http://www.nasraouibouzid.tn/

