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 السرية الذاتية                 

 د. سامر أبو رمان                                    
 عامة:معلومات  ❖

 سامر رضوان عبد الفتاح أبو رمان. الكامل: االسم ▪
 م.                  11/12/1972األردن،  الوالدة:مكان واتريخ  ▪
 متزوج. االجتماعية:احلالة  ▪

 الوظائف احلالية:   ▪

o أي واإلحصاء  / مشرف عام /  مركز اآلراء اخلليجية الستطالعات الر مساهم،  مؤسس
 www.gulfopinions.com الكويت.

o  مستشار غري متفرغ / هيئة التقييس لدول جملس التعاون اخلليجي 

 التخصص وجماالت االهتمام  ❖
العلتتتتتتتتتتتتتتتوم  يف القطتتتتتتتتتتتتتتتا  غتتتتتتتتتتتتتتتري الر تتتتتتتتتتتتتتتي، الدراستتتتتتتتتتتتتتتات، التتتتتتتتتتتتتتترأياستتتتتتتتتتتتتتتتطالعات 

 ، مراكتتتتتتتتتتز الفكتتتتتتتتتتر والدراستتتتتتتتتتات واأل تتتتتتتتتتا  ، الدراستتتتتتتتتتات ا ستتتتتتتتتتتقبليةالسياستتتتتتتتتتية، 
احلتتتتتتتتتوارات الدياييتتتتتتتتتة ، ل تتتتتتتتتاو الشتتتتتتتتتبا  ، العمتتتتتتتتتل التطتتتتتتتتتوعي،  تتتتتتتتتو  التستتتتتتتتتوي ، 

لعتتتتتتتتتتتر، االستتتتتتتتتتترائيلي، الشتتتتتتتتتتتؤون األرد يتتتتتتتتتتتة، الستتتتتتتتتتتعودية، الكويتيتتتتتتتتتتتة، و الصتتتتتتتتتتترا  ا
 األمريكية.

 العايوان :  ❖
  00962-777277388 :  األردن  ، 0096555031666 الكويت: ▪

 samir@gulfopinions.com                              اإللكرتوين:الربيد  ▪
samirrumman@hotmail.com 
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 األكادميي:التحصيل   
معهتد البحتو  والدراستات العربيتة، جامعتة  - الترأي تاستتطالعاعلتوم سياستية،   دكتتورا،، ▪

الق او السياستية العربيتة يف استتطالعات "عايوان الرسالة  2011 -2008 ،الدول العربية
حمكتتم عتتر ا ركتتز العتتر، عتتام صتتدرت يف كتتتا   ،" 2008-1991التترأي العتتام األمريكيتتة

2013. 
،  عايوان الرسالة 2000-1995، علوم سياسية، جامعة آل البيت األرد ية، ماجستري ▪

أجيزت الرسالة دون  (" 1997-1990"األبعاد السياسية للحوار اإلسالمي ا سيحي: ) 
ة يف صادر الكتب الأف ل  مر تعديل إبمجا  جلاية ا ايالشة، و صدرت يف كتا ، ومت اختيار،

 متت طباعته اربع مرات.  .البيانحسب مركز ا صادر وجملة  2002 العر، لعامالعامل 
فرعتي ، كلية االلتصاد والعلوم اإلدارية، لسم العلوم السياسية، اجلامعة األرد ية، بكالوريوس ▪

 .  1994-1990الشريعة اإلسالمية، 
  .1995-1994 التطبيقية،جامعة البلقاء  اإلسالمية،دراسة عام يف ختصص الدراسات  ▪
 Anne"، يف الكليتتتتتة اجلامعيتتتتتة:-111–دراستتتتتة متتتتتادة "مقدمتتتتتة يف األد  اإل ليتتتتتزي  ▪

Arundel Community College،  1992الوالوت ا تحدة، ربيع. 
 State Universityدراسة مادة: مقدمتة يف العاللتات الدوليتة، جامعتة اتوستر احلكوميتة ) ▪

Towson1991ت ا تحدة، (، الوالو. 
 .   1990األردن،  شهادة الثا وية العامة، مدرسة السلط الثا وية،  ▪
: يف 1987-1986شتتهادة عتتام دراستتي يف بتترمما تعلتتيم اللةتتة اإل ليزيتتة لةتتري الايتتاطق   تتا  ▪

 English for Speakers of Other Languages, (E.S.O.L) ،التوالوت ا تحتدة
Howard Vocational-Technical Center   

 Wilde، متتدارس 1987-1985دراستة الصتتف  الثتتامر والتاستتع يف التتوالوت ا تحتتدة،  ▪

Lake. 
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 اخلربات العملية :

 الفرتة مكان العمل اجلهة ا سمى الوظيفي

 شريك مؤسس ومشرف  عام 
مركز اآلراء اخلليجية الستطالعات 

 لةاية اترخيه -1/2017 الكويت  الرأي واإلحصاء

هيئة التقييس لدول جملس التعاون  مستشار غري متفرغ
 اخلليجي

 لةاية اترخيه -8/2017 السعودية

 لةاية اترخيه -2017 الكويت صحيفة األ باء الكويتية كاتب صحفي
 2018 الكويت اهليئة اخلريية االسالمية العا ية  مستشار  و  ومعلومات

 لةاية اترخيه -2012 األردن اآلراء الستطالعات الرأيمركز عامل  مؤسس ومشرف

ا ركز الوطين للدراسات والبحو   مستشار دويل
 االجتماعية 

غري  –الروض 
 مقيم

12/2016- 7/2017 

مستشار وحدة استطالعات 
 الرأي

ا ركز الدويل لأل ا  والدراسات 
 10/2017-11/2016 السعودية )مداد(

 ا دير التايفيذي 
اآلراء اخلليجية الستطالعات مركز 

  1/2017- 7/2012 الكويت  الرأي واإلحصاء

 أستاذ زائر 
 

سياسة العامة واالدارة ، لسم ال
 University of الويرجامعة دا

Delaware   

الوالوت /
ا تحدة 
 األمريكية

7- 9/2015 

كرسي األمري سلطان لبحا    غري متفرغ  مستشار
 جامعة ا لك عبد العزيز الشبا  / 

  2017 وفمرب  – 10/2013 السعودية 

ا ركز الدويل لأل ا  والدراسات  غري متفرغمستشار دراسات 
 ولةاية اترخييه  8/2012 السعودية  )مداد(

مدير األ ا  واستطالعات 
 الرأي 

ا ركز الدويل لأل ا  والدراسات 
  7/2012 -12/2010 السعودية  )مداد(

 مستشار  
ا ركز الدويل لأل ا  والدراسات 

 12/2010 – 8/2009 السعودية )مداد(

 ممثل دويل       
 مركز عامل ا عرفة للمحتوي الرلمي 

marefah.net-www.e 
 

األردن، مصر، 
  السعودية،
 البحرير
  الكويت

6/2010 - 2016  

 7/2009  – 6/2005 األردن مركز عامل ا عرفة الستطالعات الرأي ا ركز ق.أ رئيس

http://www.e-marefah.net/
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 2010-9-2009-9 األردن احلقيقة الدولية صحفيكاتب 

ا ركز العلمي للدراسات السياسية  مساعد مدير عام
www.acps.edu.jo 

 7/2009  – 6/2005 األردن

 ا دير العامالقائم أبعمال 
ا ركز العلمي لتطوير ا راكز التعليمية 

 وا علوماتية
 

 3/2009  – 6/2005 األردن

 ا دير التايفيذي
مركز عامل ا عرفة  لتةذية ا والع 

 العربية
 

 7/2009  – 6/2005 األردن

 2005  – 2004 السعودية األ ال األهلية مشرف التعليم األجاييب
 2004  - 2002 السعودية األهلية األ ال مشرف التطوير والتدريب

 2002 األردن مدارس البلقاء مساعد مدير
 2002  - 2000 األردن مدارس البلقاء مدرس 

 2001 األردن ا ركز العلمي للدراسات السياسية ابحث غري متفرغ
مدرس للمرحلت : األساسية 

 2000  - 1998 األردن أكادميية السلط والثا وية

 
 العلمية واإلعالمية :  شاركاتالكتب واأل ا  وا  
"،  الرأي استطالعات حسب اخلليجي الشبا  واهتمامات أولووت ماذا لالوا لايا؟ ....كتا  " ▪

   . 2017، البحرير،والتطوير والبحو  للدراسات ا ستقبل شبا  مركز
إشراف  استطالعية(،كيف يفكر السعوديون؟...أولووت ...واهتمامات )دراسة كتا "  ▪

 . 2016ابالشرتاك ، مركز صاياعة الفكر،
" ، مركز البيان استطالعات الرأي العا ية يف وا سلمون االسالم كيف يايظرون إليايا؟...كتا "  ▪

 2015للبحو  والدراسات،  وفمرب 
"، رئيس فري  الدراسة، كايوز ا عرفة للايشر، الزواج يف الكويت....مشكالت وحلولكتا "  ▪

 2015لصاحل وزارة العدل الكويتية، 
، مركز البيان للبحو   "استطالعات الرأي يف  )داعش( "الدولة اإلسالمية تايظيمكتا "  ▪

 .2015والدراسات ،مايو 

http://www.acps.edu.jo/
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▪ Co-author in " Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, 
and Nonprofit Associations " ch.49 "Public Perceptions of and Trust in 
Associations and Volunteers"  & ch.51 "Scope and Trends of Volunteering 
and Associations"  
 June, 2015. 

دراسة .. .السعوديةا ؤسسات اخلريية ا احنة يف عيون اجلهات اخلريية يف ا ملكة العربية كتا  " ▪
 .2015 جدة، والدراسات،ا ركز الدويل لأل ا   ،“ استطالعية

ا ركز العر،  ،“ الصرا  العر، اإلسرائيلي يف استطالعات الرأي األمريكيةكتا  حمكم "  ▪
  .2013/ 6 لطر،لأل ا  و دراسة السياسيات / 

دراسة ..ياياير ا صرية  25.. اللجان الشعبية يف ثورة األزمات.ا تطوعون يف "  ا ث حمكم ▪
 مع د. أحالم فرهود . ابالشرتاك .2013 اخلامس،العدد  مداد،جملة  ،“ استطالعية

-15، جامعة أم القرى، “ لياس العمل التطوعي ابستخدام استطالعات الرأي ث حمكمًا "  ▪
  ، مايشور ضمر أعمال ا ؤمتر.16/9/2012

 ،“ استخدام استطالعات الرأي يف حتديد احتياجات ا ستفيدير مر اجلهات اخلريية ث "  ▪
  .1/5/2012 الروض، اإلسالمية،جامعة اإلمام حممد بر سعود 

 عام،تقرير اإلسالميون يف  ،“ ..رؤية مر مايظور استطالعات الرأيواحلكم.اإلسالميون ورلة "  ▪
 .  2012، بريوت ،  الفكر،ة مركز صاياع

 وسائل"  " مؤمتر  والعاللة .. التجربةالرأي. استطالعات و اإلعالم وسائلورلة علمية "  ▪
 .  2011-12-21 األردن البرتاء، ، جامعة " وتةيري تعبري أدوات:  اإلعالم

"، مؤمتر اجلمعية األرد ية للبحث العلمي، صورة العر  يف استطالعات الرأي األمريكية ث " ▪
 ) جزء مر رسالة الدكتورا، ( .  19/11/2011األردن ،  يف العلمي للبحث اخلامس ا ؤمتر

حلقة  مداد،مركز  "،الرأيلياس سلوك الترب  اإللكرتوين ابستخدام أداة استطالعات  ث "  ▪
 . 2013 /6طبع يف كتا  يف شهر  .2011 /6/10   اإللكرتو ية، قاس مجع التربعات 

"، جملة مداد لدراسات العمل يف العمل اخلريي ااستطالعات الرأي واستخداماهت" حمكماً   ث ▪
 .2010اخلريي، 
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، ضمر ا سيحي -ياسية للحوار اإلسالمي الطبيعية الس األدون:حمطات سابقة يف حوار  ث " ▪
 السالم،، دار مصطفى، سيف الدير عبد الفتاح مدية إشراف:. األدون.حوار   دوة:أعمال 
) جزء مر رسالة .2011 ،ة، القاهر الثقافاتمركز الدراسات احل ارية وحوار  القاهرة،جامعة 

 ا اجستري ( 
" مؤمتر القاهرة الدويل  استخدام استطال  آراء العامل  يف ا ايظمات احلكومية واخلاصة ث "  ▪

-8الوزراء ا صري ، الثاين يف استطالعات الرأي، مركز اختاذ القرار التابع جمللس 
10/11/2009. 

ارة ، مؤمتر "إدأمهية وضوابط وآلية استخدام استطال  آراء ا وارد البشرية" ث بعايوان " ▪
 .              2008-5-15-13وتايمية ا وارد البشرية"، جامعة الريموك، األردن، 

استطال  آراء أساتذة العلوم السياسية واإلعالم يف العامل العر، حول مدى كتا  بعايوان " ▪
 .2008رئيسي يف فري  الدراسة، مركز اجلزيرة للدراسات، إبريل  ع و" اجلزيرةمهايية لاياة 

"، ا لتقى استطال  آراء ا وارد البشرية، األمهية، ال وابط، آلية االستخدام" ث بعايوان  ▪
 .2008-5-21-19التدرييب اخلليجي، إدارة ا وارد البشرية يف ا عرفة،  مملكة البحرير، 

"، مؤمتر "اسرتاتيجيات وآليات استخدام استطالعات الرأي العام يف احلكم احمللي بعايوان " ورلة ▪
 . 2008- 4-10-8احمللي يف الوطر العر، ". جامعة الريموك، األردن، تعزيز احلكم 

، 2002، احلوار اإلسالمي ا سيحي منوذجًا ". األبعاد السياسية للحوار ب  األدونكتا  "  ▪
)ومت اختيار الكتا  مر ضمر لائمة أف ل الكتب العربية الصادرة يف العامل العر، لعام 

لة البيان يف لايدن(،  و لد صدرت الطبعة الثا ية مايه عام حسب مركز ا صادر، و جم 2002
 .2009، وصدرت الطبعة الثالثة مايه يف بداية عام 2005

  سامهة يف حترير الدراسات التالية، والصادرة عر ا ركز العلمي للدراسات السياسية:ا
 (.2009)  العام الرأي استطالعات إىل دليلك •
 (.2008) اجلدد واإلسالميون مصر: خوف بال إسالم •
 (.2008) الدولية العاللات لدراسة الوالعي ا عريف الايموذج •
 (.2009) شفاف حكم أجل مر العمل: ا علومات إىل والوصول الرب ان" •
 (.2006) والقايصلية الدبلوماسية العاللات أصول •
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 (.2006) الصراعات تسوية فهم إىل مدخل •
 (  2000)  ،العلوم السياسية"ل الباحث  العر  يف "دليكتا   •
الدستور، العر  اليوم،  اجلريدة )الكويت(،األ باء،  يف:ا قاالت الصحفية كاتب لعدد مر  ▪

( و بعض البحرير)السبيل، احلقيقة الدولية )األردن(، جريدة الايدوة ) السعودية (، جريدة الايبأ 
   ا والع االلكرتو ية.

ا شاركة يف بعض ا قابالت واحلوارات التلفزيو ية واإلذاعية يف األردن وتركيا والسعودية  ▪
 والكويت.والوالوت ا تحدة ومصر 

 وا لتقيات:ا ؤمترات   
سياسية يف األردن،  تربوية و و فكريةة  دو  وًا مؤمتر  50وا شاركة يف ما يزيد عر  ور احل

 ، والوالوت ا تحدة، وبريطا يا، وأ ا يا،وتركياواإلمارات، والسعودية، والبحرير،  ،ومصر
 : بولايدا مايهافر سا،  ماليزو،والكويت، 

، اجلامعة العربية ا فتوحة،  ؤمتر الدويل حول االبتكار والتايو  االلتصاديا -1
وتقدمي ورلة بعايوان " ماياخ األعمال يف  ،2018 مارس،، 15-14، الكويت

 ..ماذا لال لايا اصحا  األعمال؟" الكويت.
 يو ،الثاين و السبعون    AAPORمؤمتر اجلمعية األمريكية الستطالعات الرأي  -2

 . 5/2017/ 21-18، الوالوت ا تحدة ،  اورليايز
 ورلة تقدمي ،٢٠١٦ يوليو ٢٨-٢٣ بولايدا ،السياسية للعلوم العا ي ا ؤمتر -3

 حتدوت، مايهجيات،...  وا سلم  االسالم عر الرأي استطالعات: "بعايوان
 ,Polling about Islam and Muslims: Methodologies "دروس و  تائا،

Challenges, Results, and Lessons 
، تكساس،  WAPOR  ا ؤمتر السايوي للمايظمة العا ية لبحو  الرأي العام -4

  ا ختلطة . ترأس جلسة " ا ايهجيات 2016مايو ، 12-10 الوالوت ا تحدة ،
Mixed Modes and Methods " 

، الوالوت  تكساس،  AAPORمؤمتر اجلمعية األمريكية الستطالعات الرأي -5
 . 15/5/2016-12ا تحدة ، 



8 

 

، جامعة ا لك فهد للبرتول وا عادن، الدمام، ورشة عمل ا ايظمات غري الر ية -6
 .6/12/2015-5السعودية، 

 لوة"  (IAVE) التطوعية للجهود الدولية للرابطة الثالث العر، اإللليمي ا ؤمتر -7
، تقدمي حماضرة بعايوان" البحرير مملكة ،2015  وفمرب /14-12 »التطو 

 دراسات التطو  يف العامل العر،...رية تطويرية"
، الدوحة، لطر ، WAPOR ا ؤمتر االلليمي للمايظمة العا ية لبحو  الرأي العام  -8

الوالع الايفسي للمرأة السورية يف خميمات  ، تقدمي ورلة "2015مارس  7-9
 الالجئ  برتكيا".

 الر ية غري ا ايظمات  و  مجعية) " أر وفا"  ايظمة واألربع  لثالثا السايوي   ؤمترا -9
، الوالوت  ولورادو، والية ك ديايفر،  (  ( Arnova( )  التطوعي والعمل

مستقبل العمل التطوعي يف ، تقدمي ورلة حول " 22/11/2014-19ا تحدة ، 
 " اخلليا العر، 

،  يس ،  WAPOR  ا ؤمتر السايوي للمايظمة العا ية لبحو  الرأي العام -10
. تقدمي ورلة بعايوان " الق او العربية يف  2014سبتمرب ، 6-4ا ، سفر 

 لرأي األمريكية. استطالعات ا
ثمار التاريخ " ، تركيا بعايوان "  حركة احلياة واست امسمؤمتر فور شبا  العا ي اخل -11

، وتقدمي حماضرة بعايوان " استشراف ا ستقبل  2014أغسطس   24-28، 
 والدراسات ا ستقبلية " 

 غري ا ايظمات  و  مجعية) " أر وفا"  ايظمة واألربع  الثاين السايوي   ؤمترا -12
، هارتفورد ، والية كو كتيكت ،  (  ( Arnova( )  التطوعي والعمل الر ية

، تقدمي ورلة حول " أخطاء العمل 23/11/2013-20لوالوت ا تحدة ، ا
 .اخلريي اخلليجي" "

-21القاهرة  والقيادة"،بعايوان "جيل القدوة  مؤمتر فور شبا  العا ي الرابع -13
 وتقدمي حماضرة بعايوان " ليادة مراكز الفكر والدراسات "  ،25/6/2013
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، الوالوت  بوسطر،   AAPORالرأيمؤمتر اجلمعية األمريكية الستطالعات  -14
 . 19/5/2013-15ا تحدة ، 

، الوالوت  جامعة بوسطر،    WAPORمؤمتر الرابطة العا ية الستطالعات الرأي -15
 . 15/5/2013-13ا تحدة ، 

 ،4/2013 /13-12 القاهرة، ،العربيةمؤمتر الرؤية الفكرية لألمة بعد الثورات  -16
 وتقدمي ورلة  ثية بعايوان " كيفية لياس الوعي السياسي " 

-16 الروض،جامعة ا لك سعود  القرآ ية،ا ؤمتر الدويل لتطوير الدراسات  -17
20/2/2013.  

 )مقدم  ث (  .14/2/2013-13 ا ايورة،ا دياية  ا احنة،ملتقى اجلهات  -18
 غري ا ايظمات  و  مجعية) " أر وفا"  ايظمة واألربع  احلادي السايوي  ا ؤمتر -19

، والية إ دوم ، الوالوت ا تحدة  (  ( Arnova( )  التطوعي والعمل الر ية
 ،15-17/11/2012 . 

 .16/9/2012-15  ا كرمة،مكة  القرى،جامعة أم  ،التطوعيمؤمتر العمل  -20
 )مقدم  ث (

صورة العر  يف تقدمي  ث بعايوان "   ،األردن يف العلمي للبحث اخلامس ا ؤمتر -21
 19/11/2011 ،“ استطالعات الرأي األمريكية  

 24-23 القاهرة، ،“إطالق الشبكة العربية الستطالعات الرأي "  مؤمتر -22
" حنو بيئة فاعلة الستطالعات الرأي يف العامل تقدمي ورلة بعايوان     .1/2011/

  “.العر، 
، شيكاغو ، الوالوت   AAPORمؤمتر اجلمعية األمريكية الستطالعات الرأي -23

 . 16/5/2010-13ا تحدة ، 
، شيكاغو ، الوالوت    WAPORمؤمتر الرابطة العا ية الستطالعات الرأي -24

 . 13/5/2010-11ا تحدة ، 
، 10/11/2009-8 القاهرة، ،الرأيمؤمتر القاهرة الدويل الثاين يف استطالعات  -25

 الايقاش.تقدمي  ث وا شاركة يف جلسات 
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-10مصر  ،اخلليجيدول جملس التعاون  اخلريي يفد العمل مرص"  ورشة -26
11/11/2009 

، رائسة جلسة وتقدمي ورش تدريبية يف مؤمتر ا دارس اخلاصة ، حنو أداء متميز  -27
 ،استخدام استطالعات الرأي يف ا ؤسسات التعليمية و استطال  أولياء األمور 

 . 24/5/2009-23فايدق الروول ، عمان ، 
استخدام استطالعات الرأي يف إدارة وتقدمي ورلة بعايوان " مؤمتر غزة الايصر،  -28

 .14/2/2009-12 تركيا،الصرا  " 
-23، جدة، السعودية، الربمما التدرييب الثاين لقيادات العمل التطوعي -29

27/7/2008. 
 .6/6/2008-4ا كرمة، ، مكة ا ؤمتر اإلسالمي العا ي للحوار -30
، 15/5/2008-13". جامعة الريموك، األردن، ا وارد البشرية"إدارة وتايمية  مؤمتر -31

 وتقدمي  ث بعايوان "أمهية وضوابط وآلية استخدام استطال  آراء ا وارد البشرية". 
-19البحرير،  ، مملكةا عرفةإدارة ا وارد البشرية يف ا لتقى التدرييب اخلليجي،  -32

وارد البشرية، األمهية، "استطال  آراء ا ، وتقدمي  ث بعايوان 21/5/2008
  ال وابط، آلية االستخدام".

". جامعة الريموك، "اسرتاتيجيات وآليات تعزيز احلكم احمللي يف الوطر العر،مؤمتر  -33
 ورلة()مقدم  .10/4/2008-8األردن، 

،  27/9/2005-26ورشة " اإلصالح السياسي يف األردن .. رؤية مستقبلية "  -34
 الرأي للدراسات ، عمان ، األردن. مركز

 م. 2004اإلحساء، السعودية، التاسع،  التعليم األهليمؤمتر  -35
 29/9"، برل ، أ ا يا دور ا سلم  وا سيحي  ا شرتك يف باياء عامل متطورمؤمتر "  -36

– 1/10/ 1999. 
الوالوت ا تحدة،  ،ايافرجيبعض حماضرات ا عهد العا ي للفكر اإلسالمي يف والية  -37

 .1991-1990خالل عامي 
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 اليت لدمها: الدورات التدريبية  

و تدريب مئات ا شارك  يف جمال استطالعات الرأي تقدمي عشرات الدورات التدريبية 
و البحو  و القطا  غري الر ي  مر خمتلف الدول العربية ميكر االطال  على مناذج 

 http://gulfopinions.com/ar/?cat=18مايها مر هذا الرابط     

 

 :عليهااليت حصل  الدورات التدريبية  
 . 2016أكتوبر  5-3"، الروض،ادارة مراكز ا علومات وتطوير اخلدمات ا عرفيةدورة"  ▪
 Comparative Survey Research""ا قار ة االستطالعية  الدراسات حتليل دورة ▪

Analysis جامعة يف Adam Mickiewicz University ،7/2016/ 23، بوزمن، بولايدا. 
 5/2014 /14-12 الكويت، "،الفعاليات وا ؤمترات مر التخطيط إىل التايفيذ"  ▪
 12/2/2013-11مركز لراءات ،  جدة، ،الشبا ا اياها ا ستقبلية يف مقاربة ل او  ▪
شيكاغو  ، القاهرة ، مركز ا علومات ابلتعاون مع جامعة وا شاريع البحثيةإدارة مراكز الفكر  ▪

 ،14-23  /1/ 2011  . 
 مايهجيات استطالعات الرأي متعددة اللةات والثقافات واجلايسيات  ▪

Multilingual, Multicultural & Multinational (3M) Survey Design 

Methods: Applied  13/5/2010ا تحدة ، ، شيكاغو ، الوالوت. 
الربمما ا شرتك يف مايهجية    Survey Management، إدارة استطالعات الرأي ▪

-29، الوالوت ا تحدة،  JPSM استطالعات الرأي ما ب  جامعيت ميتشةان ومريال د
30/10/2009  

 .2008-7، تدريبية، السعوديةساعة  18، بوالع فر القيادة احلديثة وصاياعة القائد ▪
 .2008-7ساعة تدريبية، السعودية  24بوالع صاياعة الصف الثاين مر القيادات،  ▪
ساعة  50، مملكة البحرير، بوالع ا هارات اإلعالمية للاياطق  اإلعالمي  والعسكري  ▪

 .8/2/2008 - 2008 /27/1تدريبية، 
ساعة تدريبية، شركة عطاء للتايمية البشرية  40، بوالع كيفية دراسة واستشراف ا ستقبل ▪

 . 29/8/2007-25واإلدارية، الروض، 

http://gulfopinions.com/ar/?cat=18
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 م.2006-1ساعة تدريبية، السعودية، جدة،  15، حتليل السياسات العامة  ▪
 .2005-10ساعة تدريبية، السعودية،  15، الدراسات ا ستقبلية ▪
 . 2005السعودية، لتعليم ابلعاصمة ا قدسة، ، اإلدارة العامة للرتبية و امهارة القراءة السريعة ▪
أوم،  3، اإلدارة العامة للرتبية و التعليم ابلعاصمة ا قدسة،  دة اسرتاتيجيات عمليات العلم ▪

 .2005السعودية، 
  .19/5/2004-18مر البورد األمريكي للتايومي، السعودية،  دبلوم االسرتخاء ▪
 . 26/12/2003، السعودية، اسرتاتيجيات صاياعة األهداف ▪
 .2003\12أوم،  5،   دة السعودية ،NLPالربجمة اللةوية العصبية دبلوم  ▪
 19، اإلدارة العامة للرتبية والتعليم ابلعاصمة ا قدسة، السعودية، اإلبدا  والتفكري اإلبداعي ▪

-24-10-2003 
 . 16/5/2003 السعودية،، األساسية للتعامل ا بادئ ▪
الايدوة العا ية للشبا   ،NLPالكرمي ابستخدام تقاييات أفكار إبداعية يف حفظ القرآن ▪

 .2003-2/5-30/4اإلسالمي، السعودية، 
 .21/5/2003، السعودية، NLPالربجمة اللةوية العصبية ا دخل لعلم  ▪
دي بو و(، عمان،  -) مقدمة + اجلزء األول مر برمما كورت تطوير التفكري اإلبداعي ▪

10-12/4/2003. 
 ،  دة أسبوع .2001بريطا يا، صيف ،The Abbey Collegeمر  متقدمةلةة إ ليزية  ▪
 .19/5/1993-30/1/1993، اجلامعة األرد ية، مر الفرتة ما ب  التالوة والتجويد ▪

 
 
بتايظيمهتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتامهة الايشتتتتتتتتتتتتتاطات والتتتتتتتتتتتتترباما ا يدا يتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتيت    ❖

 وتايسيقها:
ستطالعات الترأي، ختالل ايف لوالوت ا تحدة على جتربة ا لالطال  ةميدا يعدة براما  ▪

  . 2017-2015شهر مايو مر األعوام 
التتتربمما ا يتتتداين لالطتتتال  علتتتى جتربتتتة العمتتتل البحثتتتي يف اجملتتتال الشتتتبا، يف التتتوالوت  ▪

 .  24/11/2014-11ا تحدة ، 
التتربمما ا يتتداين لالطتتال  علتتى جتربتتة مراكتتز دراستتات القطتتا  غتتري الر تتي يف التتوالوت  ▪

 .  28/11/2013-19ا تحدة ، 
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 – 7استتتطالعات التترأي ، يف لتتوالوت ا تحتتدة علتتى جتربتتة ا لالطتتال التتربمما ا يتتداين  ▪
20/5/2013  . 

التتتتث يف التتتتوالوت التتتتربمما ا يتتتتداين لالطتتتتال  علتتتتى جتربتتتتة مراكتتتتز دراستتتتات القطتتتتا  الث ▪
 .  30/11/2012-14ا تحدة ، 

-5علتتتتتتتتى التجربتتتتتتتتة األرد يتتتتتتتتة يف الشتتتتتتتتؤون البلديتتتتتتتتة ) لالطتتتتتتتتال التتتتتتتتربمما ا يتتتتتتتتداين  ▪
11/4/2008). 

-14علتتتتتى التجربتتتتتة األرد يتتتتتة يف اال تختتتتتاابت الاييابيتتتتتة ) لالطتتتتتال التتتتتربمما ا يتتتتتداين  ▪
22/11/2007). 

 .(2007/ 10/7- 30/6راف ا ستقبل" )كيفية دراسة واستش“برمما  ▪
 

 :يف اجلمعيات واهليئات البحثية الع ووت   ❖
 WAPORالرابطة العا ية أل ا  الرأي العام  ع و  ▪
 AAPORاجلمعية األمريكية للرأي العام ع و  ▪
 KJA في  الكويتيةاالصحع و مجعية  ▪
 ع و اجلمعية األرد ية للعلوم السياسية . ▪
  و مؤسس يف الشبكة العربية الستطالعات الرأي . ع ▪
  (.WFS)ع و مايظمة ا ستقبل العا ية  ▪
 (IPSA).ةيع و اجلمعية الدولية للعلوم السياس ▪
 جملة مداد احملكمة. هيئة حترير ع و  ▪
 .(ARNOVAالتطوعي ) والعمل الر ية غري ا ايظمات  و  ع و هيئة مجعية ▪
يف غتر  آستيا ولتال أفريقيتا  WAPORلفر  اإللليمي اجلديد  ايظمة وايرب ع و ا ▪

WANA. 
مجعيتتة ا ايظمتتات البحثيتتة يف العمتتل التطتتوعي  يف اجمللتتس التتدويل اإللليمتتي مئتتب التترئيس ▪

 International Council of Voluntarism Civil،  ( ICSERA ا تدين )واجملتمع 

Society Social Economy Researcher Association  . 
 بايك يف العامل العر،( )أولع و مؤسس يف بايك استطالعات رأي لاعدة معرفة  ▪
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 اخلربات يف جمال استطالعات الرأي :بعض  ❖

 
مستوى  والدراسات علىي الرأ تايفيذ العديد مر استطالعاتاإلشراف و ا شاركة يف   -1

 العامل العر،، مر أبرزها: 
دراسة جرائم الرشوة وا تشارها يف الكويت، لصاحل معهد الكويت أل ا   ▪

 .2018العلمية. 
 .2018-2017لصاحل البايك الدويل مؤشر الثقة يف بيئة االعمال ابلكويت،  ▪
والع ا سؤولية االجتماعية يف ا ايطقة الشرلية  السعودية، مركز مداد ،  ▪

2017. 
ليادات اجلمعيات األهلية السعودية حول  ظام اجلمعيات  استطال  رأي ▪

 . 2017، مركز مداد،وا ؤسسات األهلية
زارة االعالم الكويتية، دراسة ميدا ية " تعزيز لدرات التأثري االعالمي" لصاحل و  ▪

2015-2016 
 2014دراسة ميدا ية " أثر الصحافة اإللكرتو ية يف الرأي العام الكوييت "  ▪
 2014دراسة ميدا ية عر مشاكل الزواج واثرها على اجملتمع الكوييت .  ▪
 .  2013استطال  أولووت ا واطر الكوييت ،   ▪
ومطالبهم  2013استطال  أراء الاياخب  الكويتي  يف ا تخاابت جملس األمة  ▪

 مر احلكومة القادمة . 
مدركات  )مؤشر العامة.استطال  آراء ا وظف  وا راجع  يف اجلهات الكويتية  ▪

  2013 الكويتية.لصاحل مجعية الشفافية  اإلصالح(
ة يف ا ملكة العربية السعودية آراء اجلهات اخلريية يف ا ؤسسات ا احناستطال   ▪

 .2012 
راء ا شارك  يف اللجان الشعبية للدفا  عر السكان وا متلكات آاستطال   ▪

  “.ا صرية  2011ياياير  25أثاياء ثورة 
"استطال  آراء أساتذة العلوم السياسية واإلعالم يف العامل العر، حول مدى  ▪

  مهايية لاياة اجلزيرة"
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  األردين.حول خدمات الربيد العمالء راء آاستطال   ▪
  السالم.راء الشعب األردين حول الرسوم ا سيئة للرسول عليه آاستطال    ▪
 . راء الشعب األردين حول تفجريات عمانآاستطال   ▪
 الفعالة مر وجهة  ظر الشبا  البحريين" دعوية " األساليب ال رأي  استطال   ▪

 . 
  

تقدمي اجلزء اخلاص إبدارة مراكز استطالعات الرأي يف دورة مراكز الفكر وا شاريع  -2
البحثية ا ايفذة ابلتعاون مع مركز  ورك / جامعة شيكاغو  يف الوالوت ا تحدة ومركز 

 .   1/2011/ 20 -15ا علومات ومركز مداد، خالل الفرتة ما ب  

يف بعض اجلامعات )اجلامعة األرد ية   لعامحماضرات يف جمال استطالعات الرأي اتقدمي  -3
، جامعة بوسطر، اجلامعة اإلسالمية العا ية مباليزو،  ، جامعة الريموك،جامعة البرتاء 
"استخدام استطالعات ( وا ؤمترات يف األردن وخارج األردن، مثل: جامعة الكويت

"، يف العمل الدعوي "استخدام استطالعات الرأي العام"، الرأي العام يف العمل البلدي
، " ""لوة استطالعات الرأي العام ،فر استخدام استطال  آراء ا وارد البشرية""

ا شاريع العا ية " ، "  استخدام استطالعات الرأي يف الصرا  العر، اإلسرائيلي
 الستطالعات آراء ا سلم   " 

فايية العلمية و الستشارات االتقدمي عشرات الدراسات ا يدا ية و  حتكيم استمارات -4
 .مر خمتلف الدول العربية  جلهات وابحث 

 مولع مركز عامل ا عرفة الستطالعات الرأي العاميف أتسيس ا شاركة  -5
www.kwcpolls.net  اآلراء اخلليجية الستطالعات الرأي، ومركز 

www.gulfopinions.com . 
تقدمي بعض التصورات وا شاريع يف استطالعات الرأي مبا ياياسب البيئة اإلسالمية   -6

مثل " مشرو  استطال  أراء الفقهاء " " مشرو  استخدام استطالعات السالم والعربية 
استطال  آراء احلجاج " "  مشرو “ ،“لفض الايزاعات ب  الطوائف يف البالد العربية 

 مؤشر التطو  لدى الشبا  العر، ". 
 لرأيللجمعية األمريكية والرابطة العا ية الستطالعات ا ةالسايويات اللقاءا شاركة يف  -7

 -30/4واالطال  على جتار  مراكز االستطالعات األمريكية خالل الفرتة ما ب  
 .  19/5/2013-11، وخالل الفرتة ما ب   24/5/2010

http://www.kwcpolls.net/
http://www.gulfopinions.com/


16 

 

برمما ميداين عملي لالطال  على جتربة الوالوت ا تحدة يف جمال الدراسات  تايفيذ -8
سايوو خالل و  5/11/2009ولةاية  19/10ب  خالل الفرتة ما  واستطالعات الرأي

حيث مت زورة أبرز مراكز استطالعات الرأي يف العاصمة  ،2016-2012األعوام 
وأي ا برمما   Pew ومايظمة  العا ية،ومايظمة الرأي ( غالو )مثل األمريكية واشايطر 

مايهجية االستطالعات ا شرتك ما ب  جامعيت ميتشةان ومريال د ، ولقاء بعض مايظري 
 ات الرأي .  وخرباء استطالع

  ختلف اجلهات التصورات  شاريع استطالعات رأي عام عشرات إعداد يفا شاركة  -9
 . داخل األردن و بعض الدول العربية  

 لقاءات مع وسائل اإلعالم  .  وا شاركة يفا قاالت، عشرات كتابة  -10
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 ا هارات : ❖

 ,Power pointمثل ) Office  Microsoftإجادة استخدام براما احلاسو   •

Outlook, Word, Excel SPSS,.) 
 بشكل ممتاز.   (Internet)اإل رت ت  -إجادة استخدام شبكة ا علومات الدولية •
 إجادة استخدام لواعد البيامت والبحث العا ية. •
 اللةة اإل ليزية )ممتازة(. - العربية: اللةة األم اللةة اللةات: •


