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 المؤسسة الوطنية لتحسين

تجويد الخيلو  
 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

 
 
 

 تكوين : تغذية و سقاية الخيول

 
 
 

 
 
 

اكتساب أساسيات التغذية والسقاية لدى الخيولالهدف :   
 

 

: عمال المؤسسات الخاصة والحكومية في قطاع الخيلالفئة المستهدفة   

يومان.المدة :   

 التاريخ :

في قطاع مركز التكوين المهني الفالحي  - المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيلالمكان : 

سيدي ثابت.ب البقرتربية   

.40عدد األماكن :   

.دينار 34:   تكلفة التكوين للشخص الواحد  
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  تغذية وسقاية الخيول: المحور

 األهداف اكتساب أساسيات التغذية والسقاية لدى الخيول

 المواضيع التوقيت

محتوى التكوين 

 وسيرورة الدرس

 

 

  13س  – 9س

 16س  – 14س 

 

 

 

  13س  – 9س

 16س  – 14س 

 : 1اليوم 

 مقدمة عامة حول تغذية وسقاية الخيول -
 تقديم الجهاز الهضمي -
 العالقة بين التغذية ومرض المغص -
 في عالئق الخيول األعالف المستعملةأهم  -
 األعالفالقدرة على تقييم جودة  -
 قواعد توزيع األعالف -

 : 2اليوم 

 1تذكير اليوم  -

 تحضير األعالف  -

توزيع العليقة مع احترام قواعد الصحة والسالمة  -
 المهنية

 أهمية السقاية : كمية وجودة المياه -

 نظافة وسالمة معدات توزيع األعالف والماء -
 

الخيل: عمال المؤسسات الخاصة والحكومية في قطاع الفئة المستهدفة   

ال توجدالشروط :    

 نون على أقصى حد  متكو   10العدد : 

 الفئة

 ساعات في اليوم( 06يومان  )بمعدل  -
 2016نوفمبر  -
نادي  -اإلسطبالت الوطنية  للمؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل -

زيارة القطع المزروعة  -المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل
مركز التكوين المهني الفالحي  -وتجويد الخيل)المؤسسة الوطنية لتحسين 

 .(البقرتربية في قطاع 

 مدة التكوين

 تاريخ التكوين

 مكان التكوين

 التموضع في الحالة / أشغال تطبيقية / تنشيط
األنشطة 

 البيداغوجية

 توزع على المشاركين في آخر الدورة التكوينية  وثيقة تقنية -
 رسم للجهاز الهضمي -

الوثائق 

 البيداغوجية

ن عبد الرحيم بن عياد  مهندس أول مكو 
ن مختص في اإلنتاج الحيواني   مكو 

 بسيدي ثابت البقرتربية في قطاع مركز التكوين المهني الفالحي 
 اختصاص المكون
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 بطاقة تسجيل

 التكوين في محور 

 تغذية وسقاية الخيول 

 

 بطاقة تسجيل
:عبرعها إرجا يقع  

cfpaeb@yahoo.fr :اإللكتروني البريد         
 الفاكس :                     434 552 71

ثابت سيدي 2020.ب.ص ثابت بسيدي البقر تربية قطاع في الفالحي المهني التكوين مركز : التالي العنوان على البريد  

 

 استمارة الشركة/مؤسسة

 

 .............................................................................................المؤسسة : الشركة/

 ..........................................البريد اإللكتروني :.............................التجاري:ل رقم السج  

  ......................................الهاتف الجوال :.......................................... الهاتف القار :

 .........................................................................................................العنوان :

 ....................................................سم ولقب المسؤول :إ

 ...................................................الوظيفة في المؤسسة :

 ........................................................البريد اإللكتروني :

 ......................................الهاتف الجوال :.......................................... الهاتف القار :

 تواريخ  

 

 تواريخ

 

 تواريخ

 

 تواريخ

 

المعلوم  
 )دينار(

عدد 
 األشخاص

عدد 
 األشخاص

عدد 
 األشخاص

عدد 
 األشخاص

     34 التكوين

     6 الغذاء

المبيت+فطور 
 الصباح

4     

     5 العشاء

      المجموع

mailto:cfpaeb@yahoo.fr
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 تواريخ تواريخ تواريخ تواريخ

 اسم/لقب اسم/لقب اسم/لقب اسم/لقب

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 لث  مم .................................................................. السي د )ة(ي الممضي أسفله إن  

الموجودة ة المعلومات أشهد بصح  ......................................... ..............................شركة

ح بالموافقة على جميع الشروط العامة  في هذه الوثيقة ظ أو بدون تحف   دة في هذا العقدالمحد  وأصر 

 اعتراض.

 .التعاقدم على جميع فصول هذا يعتبر التوقيع على هذه الوثيقة التزا

 

 ..............................في ............................

 

 

قيع و ختم الشركةتو  
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 االستمارة الشخصية للمشارك )المتكون(

 

 المعطيات الشخصية:
 

د      □ دة   □السي   السي 
 

 .....................................اإلسم :

 .....................................اللقب :

  ......................................الهاتف الجوال :.......................................... الهاتف القار :

 ......................................................................البريد اإللكتروني :

 ___ / ___ / ___  تاريخ الوالدة :

 .................................................................................:الوظيفة 

 .....................................................................المستوى التعليمي :

 ......................................................................العنوان الشخصي :

 تغذية وسقاية الخيول 
 تاريخ التكوين

................................................... 

  34 التكوين

   الغذاء

   فطور الصباح + المبيت

   العشاء

   المجموع

 

المعلومات ة ي الممضي أسفله السي د )ة(......................................................أشهد بصح  ن  إ

ح بالموافقة على جميع الشروط العامة الموجودة في هذا العقد بدون  الموجودة في هذه الوثيقة وأصر 

 ظ أو اعتراض.تحف  

 يعتبر التوقيع على هذه الوثيقة التزام على جميع فصول هذا التعاقد.

 ..............................في ............................

 
توقيع ال  



 
 

6 
 

 المؤسسة الوطنية لتحسين

تجويد الخيلو  
 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

 
 
 

 الشروط العامة

 شروط التسجيل :

 يعتبر التسجيل عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني ممكن وال يتم القبول النهائي إال   : 1الفصل 

 ساعة بإرسال ملف التسجيل وقع تعميره وتوقيعه.  48ى يتعد   ة في أجل البعد استالم الموافقة الكتابي  

 معاليم التكوين والوثائق والمعدات البيداغوجية.يعتبر السعر شامل  : 2الفصل 

المطلب( حسب األماكن ق ع ومح )يقع دراسة ملف التسجيل عند استالمه ويتم دعوة المترش   : 3الفصل 

 المتوفرة.

فطور ح عند قبوله دفع معاليم التكوين والخدمات المطلوبة )غذاء و مبيت ويجب على المترش   : 4الفصل 

 يقومح ال وأي  مترش  . بسيدي ثابت البقرتربية في قطاع صباح وعشاء( لمركز التكوين المهني الفالحي ال

 بدفع المعاليم يعتبر ملفه ملغى وال يمكن له االلتحاق بالتكوين.

 :شروط اإللغاء أو التغيير

 مطالب اإللغاء

يوم قبل بداية  15قصى حد كل إلغاء يجب أن يتم عن طريق رسالة مضمونة الوصول على أ : 5الفصل 

ح معفى من دفع معاليم التكوين. يمكن قبول مطالب اإللغاء عن . وفي هذه الحالة يعتبر المترش   التكوين

 و البريد اإللكتروني مع إعالم إدارة المركز باإللغاء عبر الهاتف.أطريق الفاكس 

د المركز تواريخ التكوين ويجب على كل مترش ح احترام المواعيد. كل المعاليم المدفوعة  : 6الفصل  يحد 

ال يمكن استرجاعها في حالة غياب أو عدم مشاركة المترش ح أو إعالم المركز باإللغاء بعد اآلجال 

 المحددة.

هذا  .تأجيل التكوينقد أو يمكن له إلغاء العح ة قاهرة حالت دون مشاركة المترش  و  في حالة ق : 7الفصل 

نه من إسترجاع المعاليم المدفوعة.   اإللغاء أو التأجيل ال يمك 

 مطالب التغيير أو تأجيل الترسيم

أو عن طريق الفاكس  تقبل مطالب التغيير في كل وقت عن طريق رسالة مضمونة الوصول : 8الفصل 

د المركز الحقا أو البريد اإللكتروني مع إعالم إدارة المركز عبر الهاتف.   تاريخ المقبل للتكوين.الو يحد 

ح إعالم يقبل تأجيل الترسيم من دورة إلى أخرى حسب األماكن المتوف رة ويجب على المترش   : 9الفصل 

يوم من بداية الدورة  عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو عن طريق  15ى اإلدارة في أجل ال يتعد  

 الفاكس أو البريد اإللكتروني.


