
برنامج عروض التقنيات الـحديـثة »SIAT 2022« )القاعة عدد4(
المحاضــر المحتــوى التوقيـت اليوم

  شركة " ALKHORAYEF INDUSTRIES" من المملكة 
العربية السعودية  التحكم في تقنيات الّري عن بعد من 10:00 

 إلى 11:00 

)Tunisiaoxytree( السيد عايدي دبوسي تقنية نظام ري آني يعتمد على مبدأ تجديد المياه من خالل ظاهرة التكثيف الطبيعي 
للرطوبة

من 11:00
إلى 12:00

السيد محمد العيادي )معهد الزيتونة(   استعمال معصرة الزيتون ذات الّطورين من 12:00
إلى 13:30

)Halonursery( السيدة أميرة دبوس إنتاج النباتات المحلية المقاومة للملوحة وتثمينها في الصناعات الغذائية والصيدلية 
والعلفية

من 14:00
إلى 15:00

السيدة أسماء الدربالي تثمين فواضل الّتمور الستخالص الّسكر السائل من 15:00
إلى 16:00

السيد أحمد السنوسي
)المدرسة العليا للصناعات الغذائية( التقنيات المجّددة في قطاع الصناعات الغذائية من 16:00

إلى 17:00

الواكلة الوطنية للتحكم في الطاقة استعمال تقنيات التجفيف الشمسي للمنتجات الفالحية: اإلماكنات والتجارب من 10:00
إلى 11:00

الواكلة الوطنية للتحكم في الطاقة استغالل تقنيات الطاقة الحيوية بالنسبة للفضالت الحيوانية والنباتية من 11:00
إلى 12:00

)Rissala Kids Farm( السيدة إيمان مفتاح
السيدة هاجر بريكي 

منصة وتطبيقة الكترونية في االستقبال التربوي البيداغوجي والعالج الحيواني في   • 
المزارع

 •  منصة”مطمور” لتكوين وإرشاد ومرافقة وترويج للمنتجات المحلية.

من 12:00
إلى 13:00

السيد أنيس البوسالمي
)المعهد الوطني للزراعات الكبرى(

التطبيقات الذكية والتقنيات المساعدة على أخذ القرار على مستوى المستغالت 
الفالحية

من 14:00
إلى 15:00

DELOIT واكلة اإلرشاد والتكوين الفالحي / مكتب منصة لالستشارة الفالحية من 15:00
إلى 16:00

السيد محمد علي بو سليمي
)واكلة اإلرشاد والتكوين الفالحي( تقديم أداة حديثة للمساعدة على تعديل آالت رش األدوية وآالت نثر السماد. من 16:00

إلى 17:00

الواكلة الوطنية للتحكم في الطاقة تطبيقات الطاقة الشمسية لضخ المياه: اآلفاق والتقنيات وتقديم االنجازات من 10:00
إلى 11:00

الواكلة الوطنية للتحكم في الطاقة توظيف الطاقة الشمسية لتحلية المياه من تقنية نموذجية إلى تقنية فعالة في 
مختلف تطبيقات المجال الفالحي

من 11:00
إلى 12:00

السيد رضا الحسومي )ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى(
الباعثة  السيدة أمل الماكني

رحي األعالف و المخلفات الزراعية بواسطة مفرمة مياكنيكية  • 
تركيبة علفية خاصة بتربية األغنام الحلوب  • 

من 12:00
إلى 13:00

س
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لحضور حصص عروض التقنيات الحديثة
فـي قطـاع الفالحـة والصيد البحـري 
لالستثمار الدولي  الصالون  بمناسبة 
سيات'2022 والتكنولوجيا  الفالحي 

عدد4 بالقاعة  مهيأ  بفضاء 
 بقصر المعارض بالكرم

أيـام13 و14 و15أكتوبر2022
بداية من الساعة العاشرة صباحا


