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 تدريب الس يدات املرحشات لالنتخاابت احمللية 

شارع املدينة املنورة  –فندق أ ايس   

  2017أ اير  19-20

  جدول ال عامل 

  2017أ اير  19امجلعة 
 الافتتاحية   9:30 -  9:00

واس تالم امللفات املشاراكت تسجيل-   

لوان(-  توزيع املشاراكت عىل مجموعات )وفقًا لل 

 
 لكمة ترحيبية من اجلهة املنظمة   9:40 -9:30

 )الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون املرأ ة(  ادلكتورة سلمى المنس-

الرشق ال وسط وشامل  -العامة( منسقة برانمج املساواة بني الرجال والنساء يف احلياة الس يدة رىل س يال-

 ) منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية -افريقيا

 
 تقس مي اىل مجموعات واذلهاب اىل قاعات التدريب اخلاصة بلك مجموعه   9:40-10:30

 تقدمي الورشة: تعارف وتوقعات وعرض الربانمج التفصييل

 التعريف ابملشاراكت ومترين كرس اجلليد -

 التوقعات ومدّونه السلوكرين لرصد مت-

 مترين مصطلحات تتعلق ابلربانمج-

 

  )داخل غرف التدريب( قهوة خالل احلصص اسرتاحة

  عرض الربانمج وحتديد ال هداف واحملتوى واملهنجية- 

 
(2015ة )الرتّّش وفقًا لقانون الالمركزي  12:00 – 10:30      

عرض عن قانون الالمركزية وأ هدافه-   

البدلية ومرشوع الالمركزية بني اجملالسالعالقة -  

الالمركزية يف قانونالفرص املتاحة أ مام املرأ ة -   

احتساب ال صوات-  

 رشوط الرتّّش: الاجراءات، املهل، املستندات، املرتتبات املالية اخل..   -

 
 اسرتاحة قهوة  12:00-12:30

 
(2015) الرتّّش وفقًا لقانون البدلايت  12:30-13:30   

عرض عن قانون البدلية: تعريفها ودورها-   



   

الفرق بني اجمللس احمليل واجمللس البدلي-   

البدلايت يف قانون الفرص املتاحة أ مام املرأ ة-   

احتساب ال صوات-   

 رشوط الرتّّش: رئيس أ و عضو، الاجراءات القانونية والادارية واملالية-
15:00-13:30 

 
الاسرتاتيجية واملراحلالتخطيط محلةل انتخابية:     

 مكّوانت الاسرتاتيجية: الهدف، املراحل )مترين(   

 
 الغذاء وانهتاء اليوم ال ول  15:00

 
 

  2017أ اير  20السبت 
 

 

(1) التخطيط محلةل انتخابية  9:30-11:00   

  فريق العمل واملتطوعني

 رصد املوارد

 
 اسرتاحة قهوة   11:00-11:30

 
(2) التخطيط محلةل انتخابية  11:30-13:00   

 تطوير ال سس والرسائل

 التواصل مع الناخبني

  وسائل التواصل الاجامتعي

   مترين ذايت

 

 

13:00-14:30  

 

 

 عرض امحلالت الانتخابية ونقاش وعرض جتارب سابقة واس ئةل وأ جوبة 

سعادة أ منة الغراغري )انئب سابق يف الربملان الاردين( -  

أ بو عبطة )انئب سابق يف الربملان الاردين(سعادة فاطمة  -  

سعادة جناح العزة )انئب سابق يف الربملان الاردين( -  

سعادة هدى أ بو رمان )انئب سابق يف الربملان الاردين( -  

ادلكتور محدي القبيالت )عضو هيئة تدريس ية يف جامعة الارساء( -  

    

14:30-15:30  
تقيمي الربانمج توزيع الشهادات والتغذية الراجعة و   

 

غذاء ومغادرة    15:30  



   

 


