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 19/01/2014التاريخ: 

 إدارة العمليات اإلنتخابية

 قسم التدريب واإلجراءات

 

 والتعبئة والعد االقرتاعملرحلة  اخلطة التدريبية
 

 فرتة التنفيذ:

 27  2014فرباير  16األحد املوافق يناير وحتى يوم  21يوم من الثالثاء املوافق. 

 املستوى األول:

 تدريب املدربني األساسيني التابعني للجان االنتخابيةاملوضوع :. 

 23/01/2014حتى  21/01: من التاريخ. 

 اخلميس( –اإلربعاء  –أيام )الثالثاء  3: عدد األيام. 

 طرابلساملكان :. 

 املدربني األساسيني()مشريف التدريب باإلضافة إىل  44: عدد املستهدفني. 

 يتوىل مدربي قسم التدريب واإلجراءات باإلدارة العامة التدريب يف هذا املستوى.املدربني :  

 املستوى الثاني:

 تدريب املدربني املتعاونني مع اللجان االنتخابيةاملوضوع :. 

 29/01/2014حتى  27/01: من التاريخ. 

 اإلربعاء( –الثالثاء  -أيام )اإلثنني  3: عدد األيام. 

 يتم تنفيذ التدريب على مستوى اللجان االنتخابية: املكان. 

 (مدرب متعاون )املدربني الذين مت االستعانة بهم يف مرحلة اإلضافة والتعديل 200: عدد املستهدفني.  

 يتوىل مشريف التدريب واملدربني األساسيني التدريب يف هذا املستوى. املدربني : 

 :الثالثاملستوى 

 رؤساء املراكز ومدراء احملطاتتدريب : املوضوع. 

 10/02/2014 حتى 01/02: من التاريخ. 

 ثالث جوالت(أيام  10 : عدد األيام(. 

 يتم تنفيذ التدريب على مستوى اللجان االنتخابية: املكان. 

 يتوقف على عدد احملطات اليت سيتم فتحها يف مراكز االنتخاب :عدد املستهدفني. 

 يتوىل املدربني األساسيني )بإستثناء مشرف التدريب( واملدربني املتعاونني مهمة التدريب. :املدربني  
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 املستوى الرابع:

 تدريب موظفي مراكز االنتخاب: املوضوع. 

 13/02/2014 حتى 11/02: من التاريخ. 

 (اخلميس – اإلربعاء –الثالثاء أيام ) 3: عدد األيام. 

 مستوى مراكز االنتخاب  )املدارس(يتم تنفيذ التدريب على : املكان. 

 يتوقف على عدد احملطات اليت سيتم فتحها يف مراكز االنتخاب. :عدد املستهدفني 

 التابعني يتوىل فريق مكون من رئيس املركز ومدراء احملطات تدريب باقي موظفي املراكز  :املدربني

 هلم يف نطاق املركز )املدرسة(.

 التدريب التنشيطي:

 مباشرة مترين عملي عن عملية التسوية والفرز والعد: املوضوع. 

 16/02/2014 حتى 15/02: من التاريخ. 

 (األحد – السبت)يومان : عدد األيام. 

 يتم تنفيذ التدريب على مستوى مراكز االنتخاب  )املدارس(: املكان. 

 يتوقف على عدد احملطات اليت سيتم فتحها يف مراكز االنتخاب. :عدد املستهدفني 

 مباشرة التمرين مع عدد مناسب من يتوىل فريق مكون من رئيس املركز ومدراء احملطات  :املدربني

 .موظفي املركز وحبضور مجيع املوظفني

  ،يتم توزيع املدربني األساسيني واملتعاونني على املراكز لغرض ضمان جناح تنفيذ التمرين العملي

املراكز  ةويكون كل مدرب مسؤواًل عن جمموععلى تنفيذ التمرين  عملية اإلشرافليتولوا )املدارس( 

 فنيًا. احملددة له

 

 لكم منا كل التمنيات بالتوفيق والنجاح

 عاشت ليبيا حرة
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الشهر

األحدالسبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالسبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالسبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالسبتالجمعةالخميساإلربعاءالثالثاءاليوم
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