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الدفعاتمندوبيباختیارالخاصةاإللكترونياالقتراععملیة

الرابعةالسنة–الكھربیةاالتصاالتواإللكترونیاتھندسةلقسم

الوصفالبیان.م
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مشروععلىالمشرفواإللكترونیاتھندسةأستاذ–الغنیميریاضمحمودمحمد/ الدكتوراألستاذالسید.1
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منجانب.8
بدءأجواء

العملیة
:اإلنتخابیة

- مرادشریف/ الدكتوراألستاذالسیدمنكلقام
السیدووالبحوثالعلیاالدراساتلشئونالكلیةوكیل
لشئونالكلیةوكیل- عدليعمرو/ الدكتوراألستاذ
لحظةمنذاالنتخابیةالعملیةبمتابعةالطالبوالتعلیم
.البدایة
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وزیربأعمالالقائمعبدالوھابأشرف/ الدكتور
محمد/ المھندسالسیدواإلداریةللتنمیةالدولة
الخدماتتطویرلبرنامجالتنفیذيالمدیر- منصور
إلىیستمعاناإلداریةللتنمیةالدولةبوزارةالحكومیة

السیدمناإللكترونيقتراعااللمنظومةعامشرح
–الغنیميریاضمحمودمحمد/ الدكتوراألستاذ
علىالمشرفوبالقسماإللكترونیاتھندسةأستاذ

.اإللكترونياالقتراعمشروع
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عدد.9
الحضور

:الطالبمن

112
طالب
و
طالبة

األولىالمجموعة
59

الثانیةالمجموعة
53

اإلجماليالعددالمساعدالمندوباألساسيالمندوبالمجموعة:المرشحون.10
3عطاحسنزكریامحمدأحمدحسنھیثمأحمداألولى

عبیدكاملعبیدشیماء
2أحدیترشحلمإسماعیلمحمدالدیننصرالثانیة

بكريعبدالعاطيعمر
325المجموع

عناصر.11
نظام

التصویت
:اإللكتروني

:تینوتتألف من وحدتین مترابط:وحدة التصویت

االقتراع من قبل مسئول اللجنة بالتحكم في وحدة ، و تستخدموحدة الرئیسیةال·

eBallot من حیث بدء التشغیل و تمكین الناخب من اإلدالء بصوته و تأكید

.و كذا التأكید النهائي بعد مراجعة ورقة التصویتاختیار المرشح،

حیث یقوم  الناخب باإلدالء بصوته عن eBallotوحدة االقتراع اإللكتروني ·

.طریق الضغط على زر بجانب اسم المرشح المختار

مستویات مختلفة من الصالحیات مما یتیح سهولة االستخدام مع توافر كافة تتوافر و 

وعند غلق مركز االقتراع یمكن طباعة النتائج بصورة . عناصر الكفاءة واألمن والدقة

. سهلة و سریعة، ویتم إعالن النتیجة على الفور
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وحدة التحكم مثل عدد و یتم تجمیع كافة البیانات المرتبطة بالعملیة االنتخابیة داخل 

الناخبین و المرشحین و األصوات الصحیحة و األصوات الباطلة و مجموع األصوات 

.المدلى بها الخ

و قد تركزت الجهود على استحداث الوظائف المطلوبة للعملیة االنتخابیة مع البعد عن 

واختبارها في مجیات المصاحبة لها وتنفیذها د، و قد تم تصمیم الوحدات و البر التعقی

.بالقسمDLECSتصاالت واالمعمل التصمیمات لنظم اإللكترونیات

لتحدید هویة كل من ) الرقم القومي(و یتم استخدام بطاقة الهویة الوطنیة .قارئ بطاقات الهویة

.المرشحین و الناخبین

و تصویتالطابعة بطاقات 

.التقاریر

لطباعة ورقة التصویت و التقاریر المختلفة لعملیة ویمكن تجهیز الوحدة مع طابعة 

.االقتراع و التي یتم االحتفاظ بها ألغراض المراجعة و الفحص و التدقیق و الشكاوى
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:تم تطبیق نظام االقتراع اإللكتروني، من خالل ثالث مراحل:اإلجراءات

.االنتخابیةاإلعالن عن االنتخابات و وضع القواعد المنظمة للعملیة ·
.إعداد كشوف الناخبین·
.التصویت الفعلي·
.الفرز والعد و إعالن النتیجة·

: المرحلة األولى

.اإلعالن عن االنتخابات

تم اإلعالن عن االنتخابات و وضع القواعد المنظمة للعملیة ·

.االنتخابیة

: الثانیةالمرحلة 

.إعداد كشوف المرشحین و الناخبین

جداول الناخبین عن طریق استخالص بیانات تم إعداد ·

.الناخبین من خالل موقع القسم على شبكة اإلنترنت

تلقي طلبات الترشیح بناء على قامت سكرتاریة القسم ب·

و تمت الترشیحات لكل من . اإلعالن الصادر في هذا الشأن

.المندوب األساسي و المندوب المساعد لكل مجموعة حدة

برامجهم االنتخابیة في حصص النشاط قام المرشحون بعرض ·

.الطالبي

.تم إعالن قوائم المرشحین النهائیة·
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:المرحلة الثالثة

.التصویت اإللكتروني

:التحقق من هویة الناخب
.مجموعةلكللجنةبواقعلإلقتراعلجنتینتجھیزتم·
.یقوم الناخب بالتأكد من وجود اسمه في جدول االنتخابات·

الناخب بطاقة الرقم القومي الخاصة به لمسئول اللجنة یقدم ·

.االنتخابیة

.یتولي مسئول اللجنة إدخال البطاقة في قارئ البطاقات·
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إذا تطابقت بیانات الناخب مع البیانات المسجلة داخل الوحدة ·

.الرئیسیة تتأكد أهلیة الناخب للتصویت

:الفعليالتصویت
بعد التعرف على الناخب من خالل بطاقة الهویة، یشرع ·

الناخب في التصویت الفعلي لإلدالء بصوته الختیار المرشح 

.eBallotالمفضل من خالل وحدة االقتراع اإللكتروني 
یقوم مسئول اللجنة من خالل الوحدة الرئیسیة بتفعیل وحدة ·

خب إیذانًا ببدء التصویت من جانب الناeBallotاالقتراع 

فیتمكن الناخب من اإلدالء بصوته و بعدها یقوم بتأكید 

أسفل "تأكید"اختیار المرشح عن طریق الضغط على زر 

.الوحدة
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یتم السماح للناخبین بالتصویت في أي من لجنتى االقتراع ·

.اً دون تغییر ألي من الخطوات المشار إلیها سابق

فقط، و ال یقوم الناخب باإلدالء بصوته مرة واحدة ·

یسمح له بتكرار التصویت حیث یقوم النظام بالتعرف 

.على الناخب و إظهار رسالة
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بعد قیام الناخب بالتأكید األول لالختیار، تقوم الوحدة بطباعة ·

تم ما–في سریة تامة –ورقة التصویت للناخب لیظهر بها 

.اإلدالء به من ترشیح

التصویت و التأكد من مطابقة یقوم الناخب بمراجعة ورقة ·

.الترشیح بما قام به من اختیار

.یقوم الناخب بإیداع الورقة في صندوق االنتخابات·
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عن طریق eBallotیتم إیقاف وحدة االقتراع اإللكتروني ·

وحدة التحكم التي تقوم بدورها بتفعیل  وحدة االقتراع 

مرة أخرى للناخب التالي بعد التأكد من eBallotاإللكتروني 

.هویته

الثانیةالمجموعةاألولىالمجموعةالموقع:النتیجة
األصواتعدداالسماألصواتعدداالسم

المندوب
األساسي

39إسماعیلمحمدالدیننصربالتزكیةفائزحسنھیثمأحمد

20بكريعبدالعاطيعمر

المندوب
المساعد

أحدیترشحلم37عطاحسنزكریامحمدأحمد

16عبیدكاملعبیدشیماء

إجمالي
األصوات

1125359

انتھاء
عملیة
:االقتراع

:عند انتهاء الوقت المحدد لإلدالء بالصوت، قام مسئول اللجنة بالعملیات اآلتیة

.اإللكترونيتأمین جهاز التصویت ·
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.تأمین صندوق االقتراع وٕانهاء المحاضر والمستندات الالزمة·

إجراء عملیات الفرز واإلحصاء، و تم فرز األصوات آلیا في نفس مقر اللجنة االنتخابیة والتسجیل في السجالت ·

.إللیكترونيالورقیة والحاسب اآللي علي التوازي بمراقبة الحضور وتمت مضاهاة نتائج الفرز الیدوي بالفرز ا

.إتاحة عدة طرق و مستویات للقیام بعملیات الفحص و التدقیق والمراجعة·

االقتراعمنظومةممیزات
:اإللكتروني

استخدام عناصر تقنیة غیر معقدة مما یؤمن التطبیق السریع لها بدون مخاطر غیر محسوبة و األجهزة ·

.انقطاع التیارقابلة للعمل بالبطاریات المشحونة لتقلیل مخاطرة 

مراعاة مدي استعداد الناخب للتعامل مع التقنیات الحدیثة حیث لم تختلف اإلجراءات من وجهة نظر ·

.الناخب عما اعتاد علیه في االنتخابات الورقیة التقلیدیة

.الحفاظ واإلبقاء علي منظومة اإلشراف القضائي التي تحوز ثقة الناخبین·

.الیدوي الحالي في حالة حدوث مشاكل تعوق التصویتسهولة العودة إلي النظام ·

تقلیل زمن تسجیل بیانات بطاقة الرقم القومي مما یزید من سعة كل لجنة في التعامل مع أعداد أكثر ·

.من الناخبین

.عدم السماح لغیر المسموح لهم بالتصویت·

.المكرروجود آلیة لكشف التصویت المتكرر وبالتالي إمكانیة استبعاد الصوت ·

تمكین الناخب من التصویت في أي من لجان دائرته مما یتیح تسهیل تصویت ذوي االحتیاجات ·

.الخاصة وكبار السن ویتیح تخفیف ضغط الناخبین في اللجان المكتظة

.إمكانیة إتاحة التصویت في دوائر ولجان انتخابیة غیر المقیدة في الموطن االنتخابي للمواطن·

ن متابعة أو مراقبة وتدقیق عملیة التصویت بعدة وسائل وعدة مستویات أخري من تمكین المراقبین م·
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.وسائل التدقیق والمراجعة و الفحص

إمكانیة االستفادة من األجهزة المستخدمة بعد انتهاء عملیات االنتخاب إما بالبیع أو التبرع لجهات ·

.قومیة كالمدارس ومراكز الشباب ومراكز خدمة المواطنین وغیرها

.اقتصادیة التكلفة وسهولة الصیانة و توافر قطع الغیار·


