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ي " متسلق في إعداد مقدمي خدمات في مهنة مرافقةوال كويناإلجراء: "الت

 "بسكرةب "نخيل التمر
 

 بطاقة تقنية 
 

 طار العام اإل1- 

 

فإن الوكالة   ، (MADRP) في إطار التعاون مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية والصيد البحري في الجزائر

-PASA (https://pasa - مسؤولة عن تنفيذ "برنامج دعم قطاع الزراعة (GIZ) األلمانية للتعاون الدولي

algerie.org/) بالشراكة مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية في الجزائر . (INRAA)  يستهدف هذا البرنامج

العديد   (BMZ) والوزارة الفيدرالية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنميةالذي يشارك في تمويله االتحاد األوروبي 

/ مرافقة  كوينت PASA . من بين اإلجراءات األخرى ، يدعمنموذجيتينمن اإلجراءات في واليتي الواد وبسكرة ال 

   .ل في والية بسكرة، الذين سيتم تأسيسهم في نشاط مقدمي الخدمات المحترفين في خدمة بستان النخي متسلقي النخيل

 

بالتعاون الوثيق مع مديرية   CARI (http://www.cariassociation.org/) / الدعم من قبل كوينيتم تنفيذ هذا الت

واإلرشاد   كوينيوهو مركز الت كوينيةها التمؤسستمن خالل  (DFRV / MADR) والبحث واإلرشاد كوينالت

 .تقرت -سيدي مهدي  (CFVA) الزراعي

 

 :كوينالتنوع 2- 

 

 كوينالمعترف بها في التشريع الخاص بالت (CQP) الحصول على شهادة التأهيل المهني  تمي كوينتال في نهاية

 .المهني

 

 كوين فرص الت 3- 

سيتم تزويد المرشحين الذين تابعوا الدورة التدريبية بجد ونجاح بالمعدات التي تسمح لهم بالعمل   ،  كوينهم في نهاية ت

ت خالل  الفور.  ب  كوينهمعلى  يقومون  خدم  تجسيدسوف  كمقدمي  بهم  خاص  سيقوم    اتمشروع  النخيل.  لزراعة 

 .المدربون والمستشارون ذوو الخبرة بإرشادهم في إعداد وتنفيذ مشروعهم

 

 كوين داف التأه - 4  

 قادرين على:  كونونيكون المت كوينفي نهاية الت

تاجها دون   داخلعلى جذع شجرة النخيل و  الصعود و اإلرتقاءفي    )الحزام والملحقات(  استخدام معدات السالمة  -

 مخاطر ؛ 

متداخل على أشجار نخيل متوسطة االرتفاع يمكن الوصول إليها  تليسكوب    بأنبوبالرش  التعقيم واستخدام معدات    -

 من األرض ؛ 

 تطلبها نخيل التمر.ي التي  عنايةزراعة و الالقيام بجميع أعمال ال -

 . مالكهاالنخلة نيابة عن  هدفها خدمةرة غصم اتيةخدم  مؤسسةإنشاء وإدارة  -
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 مرافقة / ال كوينمحتوى الت -5

 

 مهارة مدرجة على النحو التالي:  14على اكتساب  كوينيركز الت

 المناسبة  الشخصية حمايةال باستعمال معدات بأمان األعلى في مهام لتنفيذ النخيل شجرة تسلق. 1

 تقني, اجماعي و مالي (  )حساب, اتصال , تنظيم العمل , تسيير :لعمال تسيير. 2

 والغبار والطفيليات المناخية التقلبات ضد العراجين حماية. 3

 )قطف ال( المبكرة التمور جني. 4

 ا الحق الجني وتسهيل العراجين تأمين .5

 و موازنة حمل التمور للعراجين )خف الثمار( موازنة حمل العراجين )خف العراجين( . 6

 فصل الفسائل )الفطام(   .7

 وآمنة للمتسلق  سليمةالنخلة و جعلها  تنظيف. 8

  التمور جني. 9

 المنتج وغير ذي يشكل عائقال النخيل على القضاء. 10

 تمر نخيل فسائل غرس. 11

  النخيل تلقيح تحسين. 12

 السالمةقواعد  احترام مع للنخلة الحماية الصحيةو  الوقاية تأمين. 13

 األرض  على التمر بنخيل الخاصة الصيانة بأعمال القيام. 14

 

 . تطبيقالبشكل أساسي على   بيداغوجيةكز الترت

 

، بإشراف مستشارين ، بتطوير مشروع ريادة األعمال يتالءم    ربصونالفني ، يقوم المت  كوينأثناء متابعة الت ▪

 .كوينمع وضعهم االقتصادي واالجتماعي وتشغيله تدريجياً لبدء نشاطهم بمجرد مغادرتهم مركز الت

 

 مرافقة / ال كوينتنظيم الت -6

 

من أسبوع إلى أسبوعين موزعة على مدار العام اعتمادًا    دوراتفي تقرت ، بالتناوب وفي    CFVAفي    كوينيتم الت

دورة   المت  زراعةعلى  استدعاء  سيتم  التمر.  قبل  6  ربصيننخيل  من  المهارات    CFVA  المعهد  مرات  الكتساب 

في  كوين  في مركز الت  حضوريوًما من ال  62.5لنخيل. إجمااًل ، تشمل الدورة  لة  يزراعالدورة  المراحل   تماشية معالم

 تقرت.

 . راحةأيام السبت ، أيام الجمعة فقط  ربصونالمت درسلتحسين مدة اإلقامة ، ي

 .كونالمت إقصاءال يُسمح بأي غياب غير مبرر ، فغياب واحد يؤدي إلى  

 

 من بسكرة إلى تقرت مشمول أيًضا. تنقل . الCARIو  CFVA تتحمل نفقاتهاإقامة كاملة ،  نظامال

 

 على النحو التالي:  CFVAالدورات التدريبية في  برمجةباستثناء الظروف غير المتوقعة ، يتم 

 

 

 6الدورة

  31الى  20

 2021  

 5 الدورة

 30الى  19

ديسمبر 

2021  

 4 الدورة

 28الى  24

اكتوبر  

2021   

 3الدورة

 16الى  5

 سبتمبر 

2021 

 2الدورة

 28الى  20

 2021جوان 

 

 1 الدورة
ماي الى   23

جوان   10

2021   

 الدورات 

 المدة بااليام  15 11 11 10 11 4,5
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  رافقهم في المنزل على خطة أعمالهم ويظلون على اتصال دائم مع م  ربصون، يعمل المت CFVA في  الدوراتبين  

مع   يقيّمون   ، تقرت  إلى  فيها  يعودون  مرة  كل  في  ويغادرون    افقالمرومستشارهم.  مشروعهم  في  المحرز  التقدم 

 .التالية كوينيةبأهداف جديدة للدورة الت

 

 شروط القبول 7 - 

o  عيش في والية بسكرة ،يسنة و 35و  18بين بعمر كون يأن 

o  ، معرفة القراءة والكتابة والعد بشكل صحيح 

o الرئيسية ،  زراعيةللنخلة والعمليات ال  لديهم معرفة أساسية بالدورة السنوية 

o كيفية تسلق النخيل ،  يعرف مسبقا 

o جيدة  كذا برؤيةوافق مع أداء المهام على ارتفاع وتت  جيدة بدنية بصحة يثبت استمتاعه ، 

o بأكملها في تقرت ،   كوبنيةااللتزام بمتابعة الدورة الت 

o  لبستان النخيل  اتكمقدم خدم مصغرة مؤسسةااللتزام بإنشاء. 

o  بتفوق كوينالقبول للتاجتياز اختبارات. 

 

 

 :طريقة التسجيل في المسابقة  - 8

 

 :يقوم المرشحون بملء نموذج االختيار األولي الذي يمكنهم الحصول عليه بطرق مختلفة  ▪

o عن طريق اإلنترنت بالرابط التالي  

o http://www.cariassociation.org/Actualites/PASA-Algerie-Formation-de-Phoeniciculteurs-

Grimpeurs-dans-la-wilaya-de-Biskra-!-!-PASA 

  

o البلدية ، في  مندوب الفالحة على مستوى 

o بسكرة ، المصالح الفالحيةواإلرشاد بمديرية  كوينمن مكتب الت 

o  0659411333طلب النموذج على رقم ب عن طريق الهاتف 

o  مع اإلشارة إلى رقم الفاكس  0659411333بالفاكس عن طريق االتصال برقم 

 

 . 2021ابريل 20يجب إعادة نموذج االختيار األولي بعد استكماله حسب األصول في موعد أقصاه  ▪

 .االعتبار بعينال تؤخذ النماذج غير المكتملة أو غير المقروءة 

 :يمكن إرجاع البطاقات بطرق مختلفة

o مركز التكوين و االرشاد الفالحي  بالفاكس إلى رقمCFVA 029693279   التالي   

o بريد اإللكتروني على العنوان التاليعبر ال:  feyrouz.cari.asso@gmail.com    

o على العنوان الفايسبوك عن طريقhttps://www.facebook.com/cfvatouggourtc 

o   رقم الذكي على  الهاتف  طريق،    0659411333بواسطة  ،    عن  ،  )الصورة  القصيرة        ،  الفايبرالرسائل 

 . أكد من جودة الصورة المرسلة( تالواتساب

o  ي مديرية المصالح اإلرشادي ف كوينفي مكتب التأو ،  لمندوب الفالحة بالبلديةعن طريق تقديم نسخة ورقية

 الفالحية.  

 

المرشح   يتصل   ، ملؤها  أو  االستمارة  على  الحصول  في  وجود صعوبة  حالة  رقم  با في  على  بهلولي  آلنسة 

0659411333. 

 

 

 

 

http://www.cariassociation.org/Actualites/PASA-Algerie-Formation-de-Phoeniciculteurs-Grimpeurs-dans-la-wilaya-de-Biskra-!-!-PASA
http://www.cariassociation.org/Actualites/PASA-Algerie-Formation-de-Phoeniciculteurs-Grimpeurs-dans-la-wilaya-de-Biskra-!-!-PASA
mailto:feyrouz.cari.asso@gmail.com
https://www.facebook.com/cfvatouggourtc
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 امتحان القبول - 9

 

على   يقتصر  األماكن  عدد  ألن  االختيار  30نظًرا  شروط  يستوفون  الذين  المرشحين  دعوة  ستتم  إلجراء  ،  األولي 

 .اختبار القبول

عامة. يجب على المرشح المهارات  ال، حساب، واختبار  لنص فهم ا  كتابة، تتكون هذه المسابقة من اختبارات داخلية،  

 .نخيل أمام المتسلقين ذوي الخبرةالأيًضا إثبات قدرته على تسلق  

 .إدارية تثبت إقامتهم في إقليم والية بسكرةوثيقة ب يجب على المرشحين المدعوين إلى المسابقة تقديم دليل

 

 

 جدول أعمال 

 

 التواريخ اجراءات 
 05/04/2021 بداية من لتقديم الطلبات والتواصل بث نداء الترشح

 20/04/2021 ولي إغالق التسجيل اال 

 25/04/2021 لإلختيار االولي  لجنة التحكيم

 02/05/2021 للمرشحين المختارين  قبولاختبار ال

 10/05/2021 لجنة تحكيم القبول النهائي 

 23/05/2021 األولى  كوينالت دورة

 

 

 

 

 لالتصال- 10

 :لمزيد من المعلومات اتصل بـ

  0659411333 بهلولي فيروز (CARI)للعمل واإلنجاز  الدولي مركز

         0661706926كافي نعمان   بتقرت (CFVA) مركز التكوين و االرشاد الفالحي

                                                                        

 

 

 

 

 
 

 

 

 


