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ذاتيـةالسيـرة ال  
  

. الحالة المدنية 1  
 

طارق  : االسم  

شيبوب : اللقب  

بتونس 22/11/1957 تاريخ و مكان الوالدة :  

تونسيةالجنسية :   

 متزوج : الحالة الزوجية

  02:  لعدد األطفا

23/08/1994تونس في ب مسلمة 07648400عدد . ب.ت.و  

المرسى 0702 يديسعالنهج الهادي  11 العنوان الحالي :  
 
 

:الدراسات الجامعية .2  
 

 .نيماتودديدان المجال التخصص في حماية النباتات مهندس مختص الحصول على شهادة  1988جوان 
 

للعلوم اختصاص حماية النباتات بالمدرسة القومية من التعليم العالي ثالثة المرحلة ال
     صة بتونس موضوع البحث : نيماتودا القوار يلفالحا

: 1985-8198  

 الحصول على شهادة مهندس في البستنة. 1981جوان 
 

 سوسة. /بالمدرسة العليا للبستنة بشط مريممن التعليم العالي المرحلة الثانية 
 

: 1979-1981  

 سوسة. /بالمدرسة العليا للبستنة بشط مريممن التعليم العالي المرحلة األولى 

 
 

: 1977-1979  

الدراسات الثانوية  .3  
 

 الباكالوريا رياضيات علوم.الحصول على شهادة  1977جوان 
 

    من التعليم الثانوي اختصاص رياضيات علوم بالمعهد الصادقي بتونس.ة الثانيمرحلة ال

: 7219-7719  

من التعليم الثانوي بالمعهد الصادقي بتونس. ىاألولمرحلة ال  
: 6919-7219  

المسار المهني . 4  
 

المصادقة و في خطة مدير  2005مارس  11مؤرخ في  2005لسنة  662ر عدد تسمية بأم:  2005
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 مراقبة الجودة.
        في خطة منسق بين المصالح التابعة إلدارة  2004ديسمبر  11بتاريخ  464تعيين بقرار عدد :  2004

 المصادقة و مراقبة الجودة.
 

 في رتبة مهندس رئيس. 2001ر أكتوب 2مؤرخ في  2001لسنة  2339تسمية بأمر عدد :  2001
 

في خطة كاهية مدير الرقابة          2001أوت  14مؤرخ في  2001لسنة  1896تسمية بأمر عدد :  2001
 الصحية النباتية عند نقاط العبور. 

 

في خطة كاهية مدير حماية          2000فيفري  01مؤرخ في  2000لسنة  266تسمية بأمر عدد :  2000
 النباتات.

 

في خطة كاهية مدير بالنيابة          1999أفريل  30تسمية بقرار من وزير الفالحة مؤرخ في :  1999
 لإلدارة الفرعية لحماية النباتات. 

 

في خطة منسق بالنيابة بين مختلف المصالح          1998نوفمبر  5بتاريخ  749تعيين بقرار عدد :  1998
 النباتات.التابعة لإلدارة الفرعية لحماية 

 

في خطة رئيس مصلحة          1994سبتمبر  29مؤرخ في  1994لسنة  2021تسمية بأمر عدد :  1994
 المراقبة الصحية للنباتات. 

 

مكلف بمصلحة المراقبة الصحية للنباتات و الحجر الزراعي/اإلدارة الفرعية لحماية                :  1991-1994
 النباتات.

 

 لف بمراقبة المنابت/اإلدارة الفرعية لمراقبة و تثبيت البذور و المشاتل.مك:  1987-1991
  

 مكلف بمراقبة المنابت/اإلدارة الفرعية لمراقبة وتثبيت البذور و المشاتل.:  1982-1985
 

التربصات و المهام و الندوات  . 5  
 

 الرتبصات و ورشات العمل و احللقات التكوينية . 1.5
 

 إلى 25 فرنسا من)  تربص حول النظام الفرنسي لتثبيت البذور و الشتالتفي  اركةالمش:  2007 جوان
 (. 2007جوان  30

في ورشة عمل حول حماية المنتجات الفالحية بالعالمات الجماعية و  المشاركة:  2006نوفمبر 
 (. 2006نوفمبر  28و  27المؤشرات الجغرافية ) تونس يومي 
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 2006نوفمبر  24إلى  21) تونس من  رشة تكوينية حول الملكية الفكريةفي و  المشاركة:  2006نوفمبر 
) 
 

 09إلى  02في تربص حول ترسيم و حماية المستنبطات النباتية) فرنسا من  المشاركة:  2006جويلية 
 .( 2006جويلية 

 

المغرب ألصول الوراثية لنخيل التمر بمنطقة اتبادل اتفاق في ورشة عمل حول  المشاركة:  2005جوان 
 .( 2005 جوان 29إلى  27العربي  ) تونس من 

 

استخدام دليل تشريعات الموارد الوراثية النباتية حول إقليمية المشاركة في ورشة عمل   : 2005 ماي
 (.2005 ماي 26إلى   24من تونس ) لألغذية و الزراعة

 

 لشرق األوسط و شمال إفريقياذبابة ثمار الخوخ باالمشاركة في ورشة عمل حول مراقبة  : 2004 ديسمبر
 (.2004 ديسمبر 29إلى   28من سوسة )

 

سيدي              ) البرنامج الوطني لالستثمار المتوسط المدىالمشاركة في ورشة عمل حول  : 2004 أكتوبر
 (.2004أكتوبر  11بوسعيد يوم 

 

سبتمبر  16إلى   13من تونس )حول تبخير المواد الغذائية المشاركة في ورشة عمل  : 2004 سبتمبر
.2004 

 

لمناقشة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية                 إقليميةالمشاركة في ورشة عمل  : 2004 سبتمبر
 (.2004سبتمبر  07إلى   04من القاهرة )

 

مال                 وقاية المتكاملة لنخيل التمور ببلدان شحول ال جهويةالمشاركة في ورشة عمل  : 2003 ديسمبر
 (.2003 ديسمبر 13إلى   11من  توزر)إفريقيا 

 

فنية عند التوريد                مراقبة التعريف بنتائج الدراسة المتعلقة بالحول الندوة المشاركة في  : 2003 أكتوبر
 (.2003 أكتوبر 22إلى  21من  تونس )و التصدير

 

مواد الغذائية                 لمراقبة الاستراتيجية وطنية  إعداد المشاركة في ورشة عمل حول : 2002 سبتمبر
 (.2002سبتمبر  20إلى   18من ) المهدية 

 

لحمضيات و لإقليمية حول حسن تطبيق الحماية الصحية النباتية المشاركة في ورشة عمل  : 2001 أكتوبر
 (.2001أكتوبر 11إلى    09من تونس )الزيتون و الزراعات المحمية 
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 10إلى  06حول المراقبة الصحية للنباتات )طرابلس من  جهويةالمشاركة في ورشة عمل  : 2001ماي 
 (.2001ماى 

 

                 إلى 23من نابل ) األيام الوطنية السابعة حول نتائج البحوث الفالحية المشاركة في   : 2000نوفمبر 
 (.2000نوفمبر 24

 

                 و سوسة النخيل الحمراء  ثمار الخوخذبابة قة دراسية حول  آفتي حلالمشاركة في   : 2000أكتوبر 
 (.2000أكتوبر  19إلى  16ن م)مصر 

 

لمعالجة المنتجات  إجراء حجري المشاركة في ورشة عمل حول استعمال اإلشعاع ك : 2000سبتمبر 
 (.2000سبتمبر  15إلى  11النباتية )المغرب من 

 

الصحية  في نطاق اتفاقية تطبيق التدابيرركة في ورشة عمل حول تحليل المخاطر المشا  : 2000جوان 
 (.2000جوان  23إلى  18و الصحية النباتية )جينيف من 

 

إعداد استراتيجية وطنية الستعمال المبيدات في الوسط                 المشاركة في ورشة عمل حول   : 2000 فيفري 
 (.2000فيفري  23إلى  22من عيد سيدي بوس)  الطبيعي و الفالحي

 

 19إلى  17حول المراقبة الصحية للنباتات )تونس من  ةالمشاركة في ورشة عمل إقليمي : 1999نوفمبر 
 (.1999نوفمبر 

 

                 األوروقواى  حول المحادثات المستقبلية لحلقة المشاركة في ورشة عمل إقليمية : 1999سبتمبر 
 (.1999أكتوبر  01سبتمبر إلى  24لفالحة )مصر من على اوانعكاساتها 

 

                  06المشاركة في ورشة عمل إقليمية حول المراقبة الصحية للنباتات )المغرب من  : 1998ديسمبر 
 (.1998ديسمبر  12إلى 

 

                من مها تم تنظيالنيماتودا بالزراعات المحمية  حلقة تكوينية حول مشاكل المشاركة في  : 1996مارس 
المعهد الوطني للعلوم                 و (IAM.Chania)معهد الفالحة المتوسطية بخانيا طرف 
 (.1996 مارس 29إلى  18تونس )تونس من الفالحية ب

 

     المشاركة و المساهمة في تنظيم ورشة عمل حول المراقبة الصحية النباتية و الحجر              : 1995أكتوبر 
 (.1995أكتوبر  04إلى  03الزراعي )سيدي ثابت من 

 

            الشرق األوسط  منطقة الحجر الزراعي ب شروطالمشاركة في ورشة عمل حول  : 1994سبتمبر 
 (.1994سبتمبر  24إلى  19)مصر من 
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                 إلى 12من  تونس) تنسيق تشريعات الصحة النباتية ندوة دولية حول المشاركة في  : 1992 فيفري 
                 (.               1992 فيفري  13

 

                 إلى 19)الدانمارك من  مراقبي الصحة النباتيةلالمشاركة في ورشة عمل  : 1991نوفمبر 
 (.1991نوفمبر  23

 

                 18)فرنسا من  تربص حول المراقبة الصحية للنباتات و المنتجات النباتيةبالقيام  : 1991مارس 
 (.1991مارس  30إلى 

 

(                  ADN( حول تقدير كمية الحامض النووي )Gangالقيام بتربص بجامعة ڤانڤ ) : 1987نوفمبر 
 .(1987نوفمبر  27إلى  02بخاليا نيماتودا القوارص )بلجيكا من 

 
 امللتقيات اإلقليمية و الدولية و املهام ابخلارج  .2.5

 
إلى  25في اجتماعات االتحاد الدولي لحماية المستنبطات النباتية ) جنيف من  المشاركة:  2007مارس 

 ( 2007مارس  31
 

في ندوة حول األنظمة المعمول بها في مجال االستيراد و تصنيع الحبوب و  المشاركة:  2007فيفري 
 ( 2007فيفري  24إلى  23المغرب العربي ) تونس من  البذوربدول

 

إلى  15في اجتماعات االتحاد الدولي لحماية المستنبطات النباتية ) جنيف من  المشاركة:  2006أكتوبر 
 ( 2006أكتوبر  21

 

إلى  03في اجتماعات االتحاد الدولي لحماية المستنبطات النباتية ) جنيف من  المشاركة:  2006أفريل 
 ( 2006أفريل  07

 

إلى  24في اجتماعات االتحاد الدولي لحماية المستنبطات النباتية ) جنيف من  المشاركة:  2005أكتوبر 
 ( 2005أكتوبر  28

 

 18في اجتماع الدورة السابعة للجنة القطاعية التونسية الليبية للفالحة) تونس من  المشاركة:  2005ماي 
 ( 2005ماي  19إلى 

 

 09إلى  03الدورة السابعة للجنة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ) إيطاليا من  المشاركة في : 2005 أفريل
 ( 2005أفريل 
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وطنية للنهوض بواحات النخيل )توزر من  ةالمشاركة في ورشة عمل حول إعداد استراتيجي:  2005مارس 
 (.2005مارس  26إلى  24

 

نة القطاعية الزراعية المشتركة التونسية المصرية      ) في الدورة الثامنة للج المشاركة:  2005مارس 
 ( 2005مارس  09إلى  07تونس من 

 

اجتماع فريق عمل الحجر الزراعي و وقاية النباتات لدول اتحاد المغرب               المشاركة في  : 2005فيفري 
 (.2005فيفري  23إلى   22من تونس  )العربي 

 

تتعلق بالمشاركة في اجتماع اللجنة الفنية التونسية الليبية المكلفة بالمنفذ                  ةالقيام بمهم : 2004جويلية 
 (. 2004جويلية  15إلى  12الجمركي ) طرابلس من 

 

المشاركة في االجتماع الثاني بشأن بحث التعاون في تصدير المنتجات الزراعية بين                  : 2004جويلية 
  (.2004جويلية  12إلي  09تونس من ونسية و الجماهيرية العظمي ) الجمهورية الت

 

االجتماع الطارئ لفريق عمل الحجر الزراعي و وقاية النباتات لدول                المشاركة في  : 2004 أفريل
 (.2004أفريل  21إلى   18من المغرب )اتحاد المغرب   العربي 

 

ريق عمل الحجر الزراعي و وقاية النباتات لدول اتحاد المغرب               اجتماع فالمشاركة في  : 2003ديسمبر 
 (.2003ديسمبر  16إلى   15من المغرب  )العربي 

 

القيام بمهمة تتعلق بالمشاركة في اجتماع اللجنة الفنية التونسية الليبية المكلفة بالمنفذ                  : 2003 فيفري 
 (.  2003فيفري  06ى إل 02الجمركي ) طرابلس من 

 

في اجتماع اللجنة الفنية التونسية الليبية المكلفة بالمنفذ الجمركي ) تونس من                  المشاركة:  2002 أكتوبر
 (. 2002أكتوبر 24إلى  22

 

القطاعية الزراعية المشتركة التونسية  اللجنةالدورة السادسة  اجتماعاتالمشاركة في :  2002أفريل 
 (.2002أفريل  08إلى  06تونس من رية )المص

 

اجتماع فريق عمل الحجر الزراعي و وقاية النباتات لدول اتحاد المغرب               المشاركة في  : 2002  أفريل
 (.2004أفريل  19إلى   15من طرابلس  )العربي 

 

ني و البحري المشتركة المشاركة في االجتماع األول للجنة اإلنتاج النباتي و الحيوا:  2002فيفري 
 (.2002فيفري  7-6التونسية الليبية )تونس من 

 

في اجتماع اللجنة الفنية التونسية الليبية المكلفة بالمنفذ الجمركي ) تونس من                 المشاركة:  2001 جوان
 (.2001جوان  09إلى  06
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ة الفنية التونسية الليبية المكلفة بالمنفذ                 القيام بمهمة تتعلق بالمشاركة في اجتماع اللجن : 2001فيفري 
 (. 2001فيفري  14إلى  09الجمركي ) طرابلس من 

 

في اجتماع اللجنة الفنية التونسية الليبية المكلفة بالمنفذ الجمركي )تونس من                  المشاركة:  2001جانفي 
 (. 2001جانفي  04إلى  03

 

قيام بمهمة تتعلق بالمشاركة في الندوة الثالثة عشر إلتحاد مهندسي الزراعة العرب                  ال : 1999ديسمبر 
 (.1999ديسمبر  23إلى  21)سوريا من 

 

القيام بمهمة تتعلق بالمشاركة في الملتقى الخارق للعادة للجنة المكلفة بالتدابير الصحية                   : 1999نوفمبر 
 (.1999نوفمبر  10إلى  08نباتية ) جينبف من و الصحية ال

 

 الجنة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها القيام بمهمة تتعلق بالمشاركة في اجتماع : 1999أكتوبر 

 (.1999أكتوبر  09إلى  03الثانية )روما من 
 

متابعة المواد النباتية الموردة القيام بمهمة تتعلق باإلطالع على النظام الفرنسي لمراقبة و  : 1999جويلية 
 (.1999جويلية  07إلى  04و المعدة لإلكثار )فرنسا من 

 

القيام بمهمة حول المشاركة في اجتماع اللجنة التونسية الليبية المكلفة بوقاية النباتات                 : 1998سبتمبر 
 (.1998سبتمبر  29إلى  25و الصحة الحيوانية )ليبيا من 

 

المشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الليبية في مجال وقاية النباتات و الصحة :  1997جوان 
 (.1997جوان  26إلى  23الحيوانية في دورتها السادسة )تونس من 

 

 24القيام بمهمة تتعلق باإلطالع على نظام إنتاج مشاتل الفراولة بأسبانيا )تودوال من  : 1996نوفمبر 
 (.1997ديسمبر  02لى إ 1996نوفمبر 

 

القيام بمهمة تتعلق بالمصادقة الصحية النباتية لشتالت الفراولو و اإلطالع على نظام  : 1996جويلية 
 (.1996جويلية  24إلى  13إنتاج هذه الشتالت في  الواليات المتحدة األمريكية )كاليفورنيا من 

 

 30اج مشاتل الفراولة في مصر )مصر من القيام بمهمة تتعلق باإلطالع على نظام إنت : 1996جوان 
 (.               1996جوان  06ماي إلى  

 

القيام بمهمة تتعلق باإلطالع على نظام اإلنتاج و المصادقة على أصناف األشجار  : 1996جانفي 
 (.1996جانفي  19إلى  15المثمرة )إيطاليا من 

 

                 19لوزارية المكلفة باألمن الغذائي )تونس من المشاركة في االجتماع التاسع للجنة ا : 1995سبتمبر 
 (.1995سبتمبر  21إلى 
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المشاركة في اجتماع فريق عمل اتحاد المغرب العربي المكلف بوقاية النباتات و                 : 1995أفريل 
 (.1995أفريل  20إلى  19الحجر الزراعي )تونس من 

 

جتماع فريق عمل اتحاد المغرب العربي المكلف بوقاية النباتات و                  المشاركة في ا : 1993نوفمبر 
 (.1993نوفمبر  05إلى  03الحجر الزراعي )المغرب من 

 

القيام بمهمة تتعلق بإدخال كائن حيوي للمكافحة البيولوجية للذبابة البيضاء للقوارص  : 1993جويلية 
 (.1993جويلية  08إلى  01)تركيا من 

 

المشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الليبية في مجال وقاية النباتات و الصحة  : 1991نوفمبر 
 (. 1991نوفمبر  06إلى  04الحيوانية في دورتها الخامسة )تونس من 

 

المشاركة في االجتماع الخامس للهيئة المشتركة في مجال الوقاية النباتية و الصحة  : 1990 ديسمبر
 (.1990ديسمبر  26إلى  24العربية الليبية )طرابلس من  ةالجماهيريانية بين الجمهورية التونسية و الحيو 

 

  . الدراسات و الندوات3.5
 

 (. 2007جوان  14تنظيم ندوة حول حماية المستنبطات النباتية )تونس في   : 2007جوان 
    

ادل األصول الوراثية لنخيل التمر بين دول إعداد دراسة حول توجيهات الصحة النباتية لتب : 2004 رسما
  .اتحاد المغرب العربي )مشروع المحافظة على المصادر الوراثية لنخيل التمر بالمغرب العربي(

 

 .دراسة حول قطاع حماية النباتات بتونس ) مكتب منظمة الفاو بتونس(إعداد  المشاركة في:  2000 فيفري 
 

 (.           1999مارس  11إلى  08قبي الصحة النباتية )الحمامات من تنظيم ندوة لتأهيل مرا : 1999مارس 
 

فيفري  13إلى  12تنظيم ندوة دولية حول تنسيق تشريعات الصحة النباتية ) تونس من :  1992 فيفري 
1992 ). 
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