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فكرة  تعكس  انتخابية  محاكاة  لتنفيذ  الالزمة  األسس  وضع  إلى  الدليل  هذا  يهدف 
االنتخابات وقواعدها ومراحلها بشكل مبسط، حيث يهدف مشروع التوعية االنتخابية 
يف املدارس إلى تعزيز الثقافة االنتخابية لدى طالب الصف التاسع املشمولني بالنشاط 
احلياة  خوض  على  وتشجيعهم  ومفهومة،  وبسيطة  سهلة  انتخابية  محاكاة  خالل  من 
الثقافة  انتشار هذه  الهدف من  ليتحقق  املدرسية  الصفوف  انطالقًا من  الدميقراطية 
على مستوى الوطن باعتبار أن املدارس ُتشكل القاعدة األساسية لنشر الثقافات وتعميمها 

على املجتمع بأسره.

ويأتي هذا الدليل ضمن »مشروع التوعية االنتخابية يف املدارس 2017«، والذي تقوم جلنة 
االنتخابية املركزية بتنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية التعليم العالي.

التقديم
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دليل المعلم لتنفيذ المحاكاة االنتخابية

االنتخابات في مدرستي

توجيهات عامة

أساتذتنا األفاضل،،،   
لتنفيذ احملاكاة االنتخابية من املهم القيام مبا يلي:

1. قراءة هذا الدليل بشكل كامل قبل تنفيذ احملاكاة ملعرفة آلية تنفيذ مراحل العملية االنتخابية 
خالل احلصص املطلوبة. 

موظف  تسجيل،  موظف  ناخبني،  سجل  االنتخابية:  املصطلحات  نفس  استخدام  محاولة   .2
اقتراع، مراقب، ...إلخ.

والهدف منها، حتى يتمكن الطالب من تطبيق  لها  أن يسبق كل مرحلة شرح نظري  3. يجب 
العملية االنتخابية بنجاح.

4. االعتماد على الطالب يف تنفيذ كاّفة مراحل احملاكاة.
5. احلرص على نزاهة العملية ومتثيلها بشكل علني.

6. تفعيل عنصر املشاركة لدى اجلميع.

اجلدول الزمني للتنفيذ:
يتم تنفيذ العملية خالل حصة التربية املدنية، حيث تعتبر االنتخابات إحدى مواضيعها وتستمر 

ست حصص.

قبل البدء بالتنفيذ:
 يقوم املعلم بتهيئة الطالب وحتضيرهم لتنفيذ املشروع بالتوضيح لهم بأن درس االنتخابات 
املقرر يف منهاج التربية املدنية سيتم تنفيذه فعليًا من قبل الطالب على مدار الست حصص، 
دورهم يف  وتعزيز  االنتخابات،  واقع  وتقريبهم من  لديهم،  انتخابية  ثقافة  بهدف خلق  وذلك 

املشاركة كناخبني، مرشحني، ومراقبني.
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 توضيح آلية تنفيذ احملاكاة االنتخابية على مدار الست حصص وفق اآلتي: 
1. احلصة األولى: 

• عصف ذهني ونقاش حول االنتخابات وإعالن عن خطوات احملاكاة.
• اختيار طاقم التنفيذ.

2. احلصة الثانية: القيام بعملية التسجيل.
3.  احلصة الثالثة: توضيح أهداف الترشح، ومن ثم يدعى الطالب إلى الترشح أثناء احلصة.

4.  احلصة الرابعة: الدعاية االنتخابية.
5.  احلصة اخلامسة: إجراء عملية االقتراع والفرز وإعالن النتائج.

6.  احلصة السادسة: نقاش وتقييم عملية احملاكاة التي مت تنفيذها. 
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دليل المعلم لتنفيذ المحاكاة االنتخابية

االنتخابات في مدرستي

الحصـــة األولــى

1

1. اإلعالن عن احملاكاة وحتديد املدد الزمنية.
  يتم توضيح فكرة وهدف االنتخابات بشكل عام.

  تعريف طالب الصف بكافة جوانب العملية لضمان املشاركة الفعالة يف النشاط.
  نشر اجلدول الزمني بكافة مراحل النشاط واملعد من قبل جلنة االنتخابات )الطالب( يف مكان 

بارز بالصف )كافة النشاطات خالل احلصص القادمة(.
  اإلعالن بشكل مسبق عن كل مرحلة من مراحل احملاكاة والهدف منها وآلياتها ومواعيدها، 

ليكون الطالب على استعداد تام لتنفيذ كل مرحلة حسب إجراءاتها.
  تعبئة االستبيان املخصص ملرحلة »قبل التنفيذ« من قبل الطالب.

  اختيار ثالثة طالب من الصف التاسع يف املدرسة توكل إليهم تنفيذ كافة املراحل العملية من 
احملاكاة، ويسمون )جلنة االنتخابات - الطالب(، ويف حال وجود أكثر من شعبة للصف التاسع، 
على املعلم اختيار عدد أكبر من الطالب ملساعدته، كما يقوم باختيار طالبني أو أكثر ليقوموا 
االنتخابية،  العملية  مراحل  يف  املراقبني  مهام  بيان  مع  االنتخابية  للعملية  املراقبني  بدور 

ويشترط يف أعضاء اللجنة واملراقبني عدم ترشيح أنفسهم.
مدير  وتزويد  االنتخابات  منسق جلنة  إلى  وإرساله  األولى  باحلصة  اخلاص  التقرير  تعبئة    

املدرسة بنسخة عنه.
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الحصـــة الثانية
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2. التسجيل 
القيام بتسجيل أسماء جميع طالب الصف التاسع بشكل اختياري على جدول مكون من االسم 
الرباعي وتاريخ امليالد بهدف الوصول إلى سجل ناخبني يضم أسماء كافة طالب الصف، وربط 

هذه العملية مبا يتم يف االنتخابات احلقيقية )إعداد سجل الناخبني(.

الهدف من عملية التسجيل: 
وبياناتهم  التاسع  الصف  أسماء جميع طالب  يحتوي  ومنقح  شامل  للناخبني  إيجاد سجل    

الشخصية.
  معرفة عدد املقترعني بشكل مسبق مما يسهل تنظيم العملية االنتخابية، ومعرفة عدد أوراق 
املتعلقة  اإلشكاليات  كافة  حل  يف  يساعد  كما  االقتراع،  مواد  من  وغيرها  الالزمة  االقتراع 

بأصحاب حق االقتراع قبل يوم االقتراع.
  تتولى عملية التسجيل جلنة االنتخابات )الطالب( التي مت اختيارها يف احلصة األولى.

  التسجيل شرط للترشح واالنتخاب يف احملاكاة. 
  شروط التسجيل: أن يكون أحد طالب الصف التاسع، وأن يقوم بالتسجيل شخصيًا.

  االعتماد على البيانات التي يدلي بها الطالب يف التسجيل، وال يكّلف بإحضار أّية وثائق تثبت 
صحة بياناته.

  يتم طباعة سجل الناخبني بالتنسيق مع منسق جلنة االنتخابات، ويكون مرتبًا وفق الترتيب 
الهجائي )أ،ب،ت،ث..(.
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االنتخابات في مدرستي

  بعد إمتام سجل الناخبني بشكل نهائي، يجب نشره يف مكان بارز داخل الصف.
مدير  وتزويد  االنتخابات  إلى منسق جلنة  وإرساله  الثانية  باحلصة  التقرير اخلاص  تعبئة    

املدرسة بنسخة عنه.

عملية تسجيل الناخبين
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3. الترشح:
هو قيام عدد من الطالب بالتقدم إلى املنافسة من أجل اختيارهم، والتصويت لهم من قبل الطالب.

5 مرشحني، وإذا كان عدد    يتم قبول ترشح الطالب بحيث ال يقل عدد املرشحني الكلي عن 
املرشحني أقل من ذلك يتم حتفيزهم على املشاركة.

  يقوم الطالب الذي يرغب بالترشح بتعبئة منوذج خاص يسمى طلب الترشح، على أن يعبئ 
جميع البيانات املطلوبة يف النموذج.

  شروط الترشح: أن يكون الطالب مسجاًل يف سجل الناخبني، وأن يقوم بالترشح شخصيًا.
  حتديد موعد احلصة القادمة بحيث يتم إبالغ الطالب بأنها ستكون مشتركة مع كافة شعب 
الصف التاسع، وأنها ستكون مخصصة للدعاية االنتخابية للمرشحني، ويتم توضيح ما هي 
الدعاية وما الهدف منها وما هي وسائلها، ويتم مساعدة الطالب املرشحني يف اختيار وسائل 
للدعاية إلحضارها يف احلصة القادمة )مثل: خطابات، شعارات مكتوبة على قطع كرتونية، 

منشورات،..الخ(.
  تزويد الطالب املرشحني بكرتون وأقالم عريضة ليعبروا فيها عن برامجهم ودعايتهم االنتخابية، 

ويقومون بتعليقها داخل املدرسة.
  يقوم املعلم بتزويد منسق جلنة االنتخابات بأسماء املرشحني من أجل طباعة أوراق االقتراع.

وتزويد مدير  االنتخابات  إلى منسق جلنة  وإرساله  الثالثة  باحلصة  التقرير اخلاص  تعبئة    
املدرسة بنسخة عنه.

الحصـــة الثالثة

3
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االنتخابات في مدرستي

4. الدعاية االنتخابية
هي النشاطات التي يقوم بها الطالب املرشحون لشرح برامجهم االنتخابية للطلبة.

  جمع كافة شعب الصف التاسع )إن وجدت( يف غرفة النشاطات.
  يف بداية احلصة يتم التذكير بأن احلصة مخصصة للدعاية االنتخابية.

  تهدف هذه املرحلة إلى فتح املجال أمام الطالب املرشحني للتعبير عن برامجهم االنتخابية، 
ودعوة الطلبة للتصويت لهم. 

يسمح  ومتساوية، حيث  مدة محددة  االنتخابي ضمن  برنامجه  مرشح شرح  كل  من  يطلب    
للطالب املرشحني مبمارسة نشاطاتهم ودعايتهم االنتخابية بحرية.

  التأكيد على الطالب املرشحني بعدم الذم أو االنتقاص من املرشحني اآلخرين.
وتزويد مدير  االنتخابات  إلى منسق جلنة  وإرساله  الرابعة  التقرير اخلاص باحلصة  تعبئة    

املدرسة بنسخة عنه.

إبالغ الطالب بأن احلصة القادمة ستكون عملية االقتراع والفرز وستكون مشتركة لكافة طالب شعب 

الصف التاسع، ويتولى ثالثة طالب من أعضاء جلنة االنتخابات الذين مت اختيارهم يف احلصة األولى 

مهمة جلنة االقتراع والفرز، ويتم توضيح دور كل واحد من أعضاء جلنة االقتراع والفرز.

الحصـــة الرابعة

4
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دعاية انتخابية
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5. االقتراع:
اختيار الطالب للمرشح أو للمرشحني الذين يراهم مناسبني بالتأشير بجانب أسمائهم يف 

ورقة االقتراع. 

حتضيرات ما قبل االقتراع:
  حتديد وقت ومدة االقتراع بشكل مسبق للطالب، مبا يتناسب مع عدد الطالب املسجلني.

  تنفيذ هذا النشاط بحضور كافة طالب شعب الصف التاسع يف املدرسة.
  التأكد من توفر كافة املواد الالزمة لعملية االقتراع والفرز، إضافة إلى التأكد من وجود أوراق 

االقتراع وبالعدد الكايف لعملية االقتراع والفرز.
  تهيئة غرف لالقتراع تتسع جلميع طالب الصف التاسع يف املدرسة، ويتم توضيح شكل القاعة 
النموذجي وأماكن جلوس طاقم االقتراع واملراقبني حسب مهامهم، وعملية جتهيز القاعة وأماكن 

وضع الصندوق.
  حتضير صندوق االقتراع، وكبينة االقتراع بشكل مسبق من قبل املعلم.

  يقوم املعلم بتوزيع بطاقات خاصة بالطالب الذي سيقومون باإلشراف على االقتراع وتسليمها لهم. 
  تقسيم مهام العملية على طاقم االنتخابات )ثالثة طالب( بحيث توزع املهام عليهم كما يلي:

• مسؤول احملطة: يتولى تنظيم عملية االقتراع واحلفاظ على النظام أثناء تنفيذ عملية االقتراع. 
الناخبني يف السجل وتسليمهم ورقة  التأشير على أسماء  التأشير واألوراق: يتولى  • موظف 

االقتراع مع اإلشارة إلى كيفية تعبئتها.

الحصـــة الخامسة

5
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• موظف احلبر والصندوق: يتولى وضع احلبر االنتخابي على إصبع الناخب من خالل املبصمة 
والتأكد من قيام الطالب بوضع الورقة يف الصندوق.

  يتم االقتراع من خالل تأشير الطالب بإشارة )√( يف املربع املوجود بجانب األسماء التي يرغب 
باختيارها بحيث ال تزيد عن 3 مرشحني.

ضع اشارة √ يف املربع إلى جانب كل مرشح تختاره 
يجوز لك اختيار 3 مرشحني أو أقل، إذا أشرت على أكثر من 3 تعتبر ورقتك باطلة

وزارة التــربية والتعـليم العاليجلنة االنتخابات املركزية - فلسطني

ورقــة اقتـــراع

كرمي عاصم                                                    الصف التاسع

عبد الرحيم أسعد                                             الصف التاسع

رويدة أمين                                                     الصف التاسع

مهدي مهدي                                                   الصف التاسع

معزوز معزوز                                                   الصف التاسع

محمود محمود                                                 الصف التاسع

عبداهلل طارق                                                  الصف التاسع

رقية حسن                                                      الصف التاسع

زاهي زاهي                                                     الصف التاسع



12

دليل المعلم لتنفيذ المحاكاة االنتخابية

االنتخابات في مدرستي

يوم االقتراع:

  يف صبيحة يوم االقتراع توقف كافة مظاهر الدعاية االنتخابية للطالب املرشحني، وتستبدل 
بلوحات حتث وتشجع على املشاركة يف عملية االقتراع، واختيار األنسب واألفضل.

  يعلن مسؤول احملطة عن افتتاح االقتراع يف الساعة احملددة مسبقًا.
  يقوم مسؤول احملطة بتنظيم دخول الطالب املسموح لهم االقتراع إلى غرفة االقتراع.

  يقوم موظف التأشير واألوراق بالتأشير على اسم الطالب يف السجل ثم تسليمه ورقة اقتراع 
بعد ختمها، وإعطائه التعليمات حول كيفية التأشير عليها.

  يتوجه الطالب إلى كبينة االقتراع لتعبئة ورقة االقتراع بالتأشير على أسماء املرشحني الذين 
يختارهم )يؤشر بجانب 3 مرشحني أو اقل بإشارة )√(.

الورقة يف    يتولى مسؤول احلبر والصندوق وضع احلبر على إصبع الناخب وتوجيهه لوضع 
الصندوق.
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عملية االقتراع
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الفرز:

  يتولى عملية الفرز نفس الطالب الذين أشرفوا على عملية االقتراع. 
  جتري عملية الفرز بحضور كافة الطالب مع تهيئة جو انتخابي أثناء عملية الفرز.

  آلية الفرز: 
• يبدأ طاقم االنتخابات بترتيب غرفة االقتراع والبدء بعملية الفرز بفتح الصندوق وإخراج 

األوراق منه ثم البدء بتجميعها على شكل رزم، كل رزمة حتتوي على عشرة أوراق.
• مطابقة عدد أوراق االقتراع املستخرجة من الصندوق مع عدد املقترعني الذين مت التأشير 

على أسمائهم يف سجل الناخبني.
• يتم توزيع األدوار بني الطاقم وفق اآلتي:

أ ( مسؤول احملطة: تالوة األوراق.
ب ( موظف التصنيف: لتصنيف أوراق االقتراع حسب نوعها.

ت ( موظف تأشير على اللوح: يتولى التأشير بجانب أسماء املرشحني.

  يبدأ مسؤول احملطة بتالوة أوراق االقتراع وحتديد كونها صحيحة، أو باطلة، أو بيضاء يف حني 
يقوم موظف التأشير بالكتابة على اللوح بإشارة ) / ( بجانب اسم املرشح الذي يقرأه مسؤول 
احملطة ثم ترزمي كل أربع إشارات بإشارة خامسة لتعبر كل رزمة ) //// ( عن خمسة أصوات 

كما يف الشكل اآلتي: 
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  يتم عّد األصوات من خالل عّد اإلشارات املوجودة بجانب أسماء املرشحني وتدوين املجموع يف 
اخلانة املخصصة له.  

• تعتبر ورقة االقتراع صحيحة: إذا كانت مختومة )بختم املدرسة( ومت التأشير فيها بجانب 
أسماء 3 مرشحني أو أقل، وباستخدام اإلشارة املعتمدة.

• تعتبر ورقة االقتراع بيضاء: إذا كانت مختومة  ولم تتضمن أية إشارة.
• تعتبر ورقة االقتراع باطلة:

• إذا لم تكن من أوراق االقتراع املخصصة لهذه العملية.

• إذا لم تكن مختومة من اخللف باخلامت املخصص.

• إذا مت التأشير يف ورقة االقتراع على أكثر من 3 مرشحني.

تلك  غير  أو  فارقة متيزها،  بأية عالمة  عليها  مؤشر  أو  الطالب  باسم  موقعة  كانت  إذا   •
اإلشارة املطلوبة من الطالب.

إعالن النتائج:

يتم إعالن نتيجة االنتخابات باخلطوات اآلتية:

  جمع عدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح وعد األصوات الباطلة والبيضاء.
  إعالن نتيجة كل مرشح، وتعبئة محضر الفرز اخلاص بانتخابات طالب الصف التاسع.

  يفوز املرشحون الثالثة الذين حصلوا على أعلى عدد من األصوات، ويف حال تساوي أكثر من 
مرشح يف الترتيب الثالث يف النتائج يفوز املرشحون املتساوون جميعهم.

  يتم إعالن نتيجة الفائزين وتعليقها على باب الصف.

ال تنسى تعبئة التقرير اخلاص باحلصة اخلامسة وإرساله إلى منسق جلنة االنتخابات وتزويد مدير 

املدرسة بنسخة عنه.
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دليل المعلم لتنفيذ المحاكاة االنتخابية

االنتخابات في مدرستي

  تذكير وعصف ذهني مبا مت خالل احلصص اخلمس املاضية.

  نقاش الطالب بأفكارهم ومالحظاتهم حول احملاكاة، وحول االنتخابات بشكل عام.

  تعبئة االستبيان املخصص بعد التنفيذ من قبل الطالب.

  تعبئة التقرير اخلاص باحلصة السادسة وإرساله إلى منسق جلنة االنتخابات وتزويد مدير املدرسة بنسخة عنه.

الحصـــة السادسة

6


