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  2014 سبتمبر 01 تونس في                               الجمھوریة التونسیة                                                                       
                            وزارة الفالحة            

    العالي الفالحيمؤسسة البحث والتعلیم  
 

 

  
  
  

  تقریر حول جلسة عمل

 

  "  2014سیات "حول اإلعداد للصالون الدولي لالستثمار الفالحي والتكنولوجیا  :الموضوع

  ).د 30و 9 (  2014سبتمبر  01 :التاریخ

  مؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي :المكان

  قائمة الحضور: المصاحیب 

  
انعقدت بمقر " 2014سیات "للمشاركة في الصالون الدولي لالستثمار الفالحي والتكنولوجیا  اإلعدادفي إطار 

  .لمناقشة برنامج المشاركة في الصالونالمؤسسة جلسة عمل في الغرض خصصت 
وقد افتتح الجلسة المذكورة السید أنیس بن ریانة مدیر توزیع المستجدات العلمیة والتقنیة والربط بین البحث  هذا

  :واإلرشاد مرحبا بالحضور ومذكرا بجدول األعمال والمتضمن النقاط التالیة
  

 "2014سیات "اإلعداد للمشاركة في الصالون الدولي لالستثمار الفالحي والتكنولوجیا  
 دلیل المؤسسات الراجعة بالنظر لمؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي تحیین  
 مؤسسات الراجعة بالنظر لمؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحيلمقترح إعداد معلقة تعریفیة ل 

  :كما أفاد أن ادارة توزیع المستجدات العلمیة والتقنیة والربط بین البحث واإلرشاد بصدد إعداد
 كتاب حول أھم وأحدث المستنبطات النباتیة وبراءات االختراع  
 نتائج البحوث في مجال الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة تثمینحول  كتاب 

  :ثم تم فتح باب النقاش لتتمحور التدخالت حول

o    ضرورة تحیین وتجدید المعروضات شكال ومضمونا 

o  المساحة المخصصة للعرضمالئمة المعروضات مع 
o  ضرورة اعداد نموذج موحد للمعلقات التعریفیة لمؤسسات البحث والتعلیم العالي الفالحي  
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o  وتحسین ظروف عمل القائمین  اللوجیستیة من نقل ومعدات عرضالمتعلقة بالموارد ضرورة حل اإلشكاالت
 ).نقل ومقتطعات غذاء(على الجناح 

ثرو        :النقاش تم االتفاق على إ

  مؤسسةاعداد معلقات تعریفیة لكل 
 الراجعة بالنظر للمؤسسة قصد طباعته  البحث والتعلیم العالي الفالحيدلیل مؤسسات  وتحیین مراجعة

 وتوزیعه بالصالون
  طباعة فعالیات األیام العلمیة لتثمین نتائج البحث في مجالي الزراعات الكبرى والصید البحري واألحیاء

 .وذلك على أقراص لیزریة  06/06/2014و  17/04/2014المائیة المنعقدة آنفا یومي 
 طباعة مطویات تعریفیة للمؤسسات البحثیة والتعلیمیة المنضویة تحت اشراف المؤسسة 
  وعرض عینات من التمور المحولة والمشاتل الزراعات الكبرى والعلفیة  منمبتكرة  أصنافعرض 
   منتوجات بحریة( اجراء حصص تذوق. ( 
 بالنظر لها اعداد شریط اشهاري للتعریف بمؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي والمؤسسات الراجعة. 
  مد ادارة توزیع المستجدات العلمیة  والتقنیة والربط بین البحث واإلرشاد بقائمة في المعروضات المزمع

 .05/09/2014المشاركة بها في الصالون وذلك في أجل أقصاه الجمعة 
  مد ادارة توزیع المستجدات العلمیة  والتقنیة والربط بین البحث واإلرشاد بمالحظات حول المحتوى الخاص

 .05/09/2014ضمن دلیل المؤسسات وذلك قبل یوم مؤسسة كل ب

اختتام  بعدتقییمي هذا وقد أكد الحضور على ضرورة عقد اجتماع للمتابعة قبل افتتاح الصالون وآخر         
 .الصالون

   .صباحا والنصف عشرحادیة ورفعت الجلسة على الساعة ال

  الجلسة  يمقّرر 

    مبروكة منیسي    

  رباحبنمال ج    

  

                                                                        

 


