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 السيرة الذاتية
بو رمان 

 
 د. سامر ا

 عامة:معلومات  ❖

بو رمان. الكامل:االسم  ▪
 
 سامر رضوان عبد الفتاح ا

ردن،  :الميالدمكان وتاريخ  ▪
 
 .                  11/12/1972ال

 متزوج. االجتماعية:الحالة  ▪

 الوظائف الحالية:   ▪

o ي    مركز  /مشرف عام  مساهم،    مؤسس
 
راء الخليجية لستطالعات الرا

آ
مركز عالم ، وواإلحصاءال

ي
 
راء لستطالعات الرا

آ
 .  ، الكويتال

o السعوديةمستشار غير متفرغ / هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي ،.  

o  ،الكويت مستشار المركز العالمي لدراسات العمل الخيري . 
 

 التخصص ومجاالت االهتمام   ❖
ياستتتتتتتتتتتتتتتتطالعات  العلتتتتتتتتتتتتتتتوم ، والعمتتتتتتتتتتتتتتتل الخيتتتتتتتتتتتتتتتري  القطتتتتتتتتتتتتتتتا  غيتتتتتتتتتتتتتتتر الرب تتتتتتتتتتتتتتتي دراستتتتتتتتتتتتتتتات، التتتتتتتتتتتتتتترا 

ب تتتتتتتتتتتتتا ، ال تتتتتتتتتتتتتواراتالسياستتتتتتتتتتتتتية، الدراستتتتتتتتتتتتتات المستتتتتتتتتتتتتتقبلية، مراكتتتتتتتتتتتتتز الفكتتتتتتتتتتتتتر والدراستتتتتتتتتتتتتات 
 
 وال

لعربتتتتتتتتتتتتتي العمتتتتتتتتتتتتتل التطتتتتتتتتتتتتتوعي، ب تتتتتتتتتتتتتو  التستتتتتتتتتتتتتوي ، الصتتتتتتتتتتتتترا  ا الشتتتتتتتتتتتتتبا ،قضتتتتتتتتتتتتتايا  الدينيتتتتتتتتتتتتتة،
ردنية، السعودية، الكويتية، 

 
مريكيةالسرائيلي، الشؤون ال

 
 .وال

 العنوان:   ❖

ردن: ،+ 965 - 55031666 الكويت: ▪
 
 + 962 - 777277388 اال

لك تروني:البريد  ❖                                االإ
- samirrumman@hotmail.com 

- samir@worldofopinions.org 
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كاديمية   ❖
 
 :المؤهالت اال

ولى دك توراه درجة ال ▪
 
ي  سياسية، استطالعاتعلوم  ، بمرتبة الشرف اال

 
المركز العربي لدراسة  – الرا

عنوان الرسالة "القضايا السياسية العربية في  2011 -2008، ، جامعة الدول العربيةالسياسات
مريكية

 
ي العام ال

 
لدراسة م كم عن المركز العربي  "، صدرت في كتتا     2008- 1991استطالعات الرا

 . ، قطر 2013عام  السياسات

ردنية، ماجستير ▪
 
ل البيت ال

آ
بعاد  ، عنوان2000-1995، علوم سياسية، جامعة ا

 
الرسالة "ال

جيزت الرسالة دون تعديل بإجما  لجنة  "( 1997-1990)اإلسالمي المسي ي: السياسية لل وار 
 
ا

فضل الكتتب الصادرة في العالم   في كتتا ، وتم اختياره  وصدرت المناقشة،  
 
 2002  العربي لعام من ا

ربعتمت طباعته  البيان.حسب مركز المصادر ومجلة 
 
 مرات.    ا

ردنية، فرعي  ، كلية القتصاد والعلوم بكالوريوس ▪
 
اإلدارية، قسم العلوم السياسية، الجامعة ال

   .1994-1990الشريعة اإلسالمية، 

   .1995-1994 التطبيقية،جامعة البلقاء  اإلسالمية،دراسة عام في تخصص الدراسات  ▪

د  اإلنجليزي  ▪
 
 Anne Arundel الجامعية:"، في الكلية -111– دراسة مادة "مقدمة في ال

Community College،  1992الوليات المت دة، ربيع . 

 State Universityدراسة مادة: مقدمة في العالقات الدولية، جامعة تاوسن ال كومية ) ▪
Towson ،1991(، الوليات المت دة . 

ردن، شهادة الثانوية العامة، مدرسة السلط الثانوية،  ▪
 
 .    1990ال

: في الوليات  1987-1986الناطقين بها  شهادة عام دراسي في برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية لغير ▪
-English for Speakers of Other Languages, (E.S.O.L)  Howard Vocational ،المت دة

Technical Center    

 . Wilde Lake، مدارس 1987 - 1985دراسة الصفين الثامن والتاسع في الوليات المت دة،   ▪
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 الخبرة العملية ❖

راء عالم مركز ،ومشرف مؤسس ▪
آ
ي لستطالعات ال

 
ردن، الرا

 
ن( – 2012، )ال

آ
 .ال

ن( - 2018) الكويت، الخيري  العمل لدراسات العالمي المركز ومعلومات ب و  مستشار ▪
آ
 .ال

راء مركز ومستشار شريك ▪
آ
ي لستطالعات الخليجية ال

 
ن(. - 2017يناير الكويت )، واإلحصاء الرا

آ
 ال

غستتتتتتطس    الستتتتتتعودية، الخليجي التعاون  مجلس لدول التقييس هيئة، متفرغ  غير  مستتتتتتتشتتتتتتار ▪
 
 - 2017)ا

ن(
آ
 .ال
نباء ص يفة، ص في اتبك ▪

 
ن( – 2017، )الكويتية ال

آ
 .ال

ي استطالعات وحدة مستشار ▪
 
ب ا  الدولي المركز، الرا

 
)نوفمبر  السعودية ،(مداد) والدراسات لال

كتتوبر  – 2016
 
 (.2017ا

 2016(، )ديستتمبر مقيم غير) الرياض،  الجتماعية والب و  للدراستتات الوطني  المركز، دولي مستتتشتتار ▪
 (.2017يوليو  –
ستتتتتتا  ▪

 
 الوليات  ،University of Delaware ديالوير  جامعة والدارة،  العامة الستتتتتياستتتتتة  قستتتتتم، زائر ا

مريكية المت دة
 
 (2015سبتمبر  –، )يوليو ال

مير كرستتتتي، متفرغ  غير  مستتتتتشتتتتار ▪
 
 الستتتتعودية،، العزيز  عبد  الملك  جامعة/  الشتتتتبا   لب ا   ستتتتلطان  ال

كتتوبر   (.2017نوفمبر  – 2013)ا 
ب ا  الدولي  المركز متفرغ  غير دراسات مستشار ▪

 
غستطس  لستعودية، ا(مداد)  والدراستات لال  - 2012، )ا 

ن(.
آ
  ال
راء  مركز، التنفيذي المدير ▪

آ
ي  لستتتتتطالعات الخليجية  ال يناير  – 2012، )يوليو الكويت،  واإلحصتتتتاء الرا 

2017.) 
ب ا  مدير ▪

 
ي  واستتتتتطالعات  ال ب ا  الدولي  المركز، الرا 

 
، )ديستتتتمبر الستتتتعودية،  (مداد)  والدراستتتتات لال

 (.2012يوليو  – 2010
ردن، للم توي المعرفتة عتالم دولي، مركز ممثتل ▪

 
 الكويتت، الب رين الستتتتتتتتتعوديتة، مصتتتتتتتتتر، الرقمي، ال

 (.2016 - 2010)يونيو 
ب ا  الدولي  المركز،  مستشار ▪

 
غسطس السعودية،  (مداد) والدراسات لال  (.2010ديسمبر  – 2009، )ا 

ردن، الدولية ال قيقةص في،  كاتب ▪
 
 (.2010سبتمبر  – 2009، )سبتمبر ال

. رئيق. ▪ ي لستطالعات المعرفة عالم مركز، المركز سا  ردن، الرا 
 
 (.2009يوليو  – 2005، )يونيو ال

ردن، السياسية للدراسات  العلمي  المركز ،عام مدير مساعد ▪
 
 (.2009يوليو  – 2005، )يونيو ال

جنبي التعليم مشرف ▪
 
نجال، ال

 
هلية ال

 
 (.2005 – 2004، )السعودية، ال

نجال ،والتدريب التطوير مشرف ▪
 
هلية ال

 
 (.2004 - 2002، )السعودية، ال

ردن، السياسية للدراسات العلمي المركز  ،متفرغ  غير باحث ▪
 
 .ال

ردن، البلقاء مدارس، مدير ومساعد مدرس ▪
 
 (.2002 – 2000، )ال

ساسية: للمرحلتين مدرس ▪
 
كاديمية، والثانوية ال ردن، السلط ا 

 
 (.2000 - 1998) ال
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بحاث والمشاركات العلمية  ❖
 
 :الك تب واال

راء  عالم مركز"، الكويت  في الوافدة العمالة نحو الكويتيين اتجاهات المشرف العام لدراسة "  ▪
آ
  ال

ي  لستطالعات
 
 . 2019، ، الكويتالدولية العمل منظمة مع  بالتعاونالرا

ي دراسة "  عضو ▪
 
دوات  استخدام نحو  العام  اتجاهات الرا

 
جامعة الخليج للعلوم  "، االتصال ا

راء، الكويت ، وعالمGUST والتكنولوجيا
آ
 . 2019، ال

   . 2019لدراسات العمل الخيري، الكويت،  ، المركز العالمي  "الهيئة في عيون متبرعيهاعضو دراسة " ▪

المركز العالمي  "، مؤشر بيئة العمل الخيري حول العالم ومكانة دولة الكويتباحث رئيسي في " ▪
 . 2019لدراسات العمل الخيري، الكويت، 

 الكويت في  المباشر  الستثمار هيئة"، 2018 –  2016 الوطني للفترة االبتكار  مسح"  مستشار ▪
ب ا  الكويت ومعهد

 
 . KISR ،2019 العلمية لال

 دولة في والتطوير الب ث في لالستثمار الخاص القطا  تشجيع ن و" العام لدراسةالمشرف  ▪
ب ا  الكويت ، معهد"الكويت

 
  والعلوم  لالقتصاد لندن جامعة مع بالتعاون KISRالعلمية  لال

 . 2019، السياسية

"، المركز العالمي لدراسات العمل الخيري، الكويت، الثقة في مواجهة التشكيكعضو دراسة "  ▪
2019.   

ي: المقاييس قادة عن  البحث" عضو مشارك في تقرير ▪
 
  داخل  الحديثة ُمقابل القديمة الرا

ردن،  "  التقليدية المجتمعات 
 
راء، ال

آ
ي، مركز عالم ال  . 2019، سلسلة ملخصات استطالعات الرا 

ي واإلحصاءالباروميتر العربيدراسة " مدير مشرو   ▪ راء الخليجية لستطالعات الرا 
آ
في   "، مركز ال

بريل Princeton Universityبالتعاون مع جامعة برنستون  الكويت  . 2019، ا 

 التقني المعلومات: السلوك وتكنولوجيا لالتصالت المجتمع ونفا  المشرف العام لدراسة "معرفة ▪
ي واإلحصاء بالتعاون مع الهيئة العامة  ، "الكويتي للمجتمع راء الخليجية لستطالعات الرا 

آ
مركز ال
 . 2019، (CITRA)  لالتصالت وتقنية المعلومات

ردن،  "،والناس التطرف كتتا  "  مؤلف  ▪
 
راء، ال

آ
 2019كنوز المعرفة، عالم ال

ي الحجاجالمشرف العام على دراسة " ▪
 
ي الحجاج برحلة الحج والخدمات  مؤشر را

 
: استطالع را

ردن نموذًجا
 
راء عالم مركز"، المقدمة لهم: حجاج اال

آ
ي لستطالعات  ال  . 2018،  الرا 

ب ا  الكويت معهد  لصالح  ،"الكويت  في االستثمار   بيئة" دراسةمستشار  ▪
 
 . 2018،  العلمية ل

ب ا   الكويت معهد  لصالح ،"الكويت  في وانتشارها الرشوة  جرائم " دراسةمستشار  ▪
 
، العلمية ل

2018. 

ولويات واهتمامات الشباب كتتا  "مؤلف  ▪
 
الخليجي حسب استطالعات  ماذا قالوا لنا؟ .... ا

ي 
 
    . 2017 شبا  المستقبل للدراسات والب و  والتطوير، الب رين، "، مركز الرا

 .2018 - 2017، الدولي البنك لصالح ،"بالكويت  االعمال بيئة  في الثقة" مؤشر مدير المسح ل ▪
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 مداد، مركز ،السعودية "،الشرقية المنطقة في االجتماعية المسؤولية واقعدراسة "المشاركة في  ▪
2017. 

ي استطال عضو فري   ▪
 
هلية الجمعيات قيادات"  را

 
  الجمعيات  نظام حول السعودية اال

هلية  والمؤسسات 
 
 .  2017 مداد، مركز ،"اال

ولوياكيف يفكر كتتا " مؤلف  ▪
 
، إشراف "...واهتمامات )دراسة استطالعية( تالسعوديون؟ ا

 . 2016مركز صناعة الفكر،  بالشتراك،

لينا؟ .. كيف ينظرون  كتتا "  مؤلف   ▪ ي العالمية  .اإ
 
مركز    "، االسالم والمسلمون في استطالعات الرا

 2015البيان للب و  والدراسات، نوفمبر 

"، رئيس فري  الدراسة، كنوز المعرفة وحلول ت .... مشكالالزواج في الكويتكتتا " مؤلف  ▪
 2015الكويتية، للنشر، لصالح وزارة العدل 

..  السعودية.المؤسسات الخيرية المانحة في عيون الجهات الخيرية في المملكة العربية كتتا  " ▪
ب ا   “، دراسة استطالعية

 
 . 2015 جدة، والدراسات،المركز الدولي لال

ثير قدرات تعزيز"  ميدانية  دراسةمدير المسح ل ▪
 
 –  2015 الكويتية، العالم  وزارة ، "االعالمي   التا

2016 . 

مريكيةكتتا  م كم "مؤلف  ▪
 
ي اال

 
سرائيلي في استطالعات الرا المركز العربي  “،الصراع العربي االإ

ب ا  
 
   .2013يونيو  قطر،السياسيات /  ودراسةلال

زمات.المتطوعون في  "   ب ث م كم مؤلف   ▪
 
 المصرية.. دراسةيناير    25.. اللجان الشعبية في ثورة  اال

حالم فرهود  بالشتراك، )2013 الخامس،العدد  مداد،مجلة   “، استطالعية   . (مع د. ا 

ولويات استطالع " عضو مشرو   ▪
 
   .2013، "الكويتي   المواطن ا

راء استطال  عضو فري   ▪ مة  مجلس  انتخابات  في  الكويتيين الناخبين" ا 
 
  من  ومطالبهم 2013 اال

   . 2013"،  القادمة  الحكومة

راء استطال عضو فري   ▪   مدركات  مؤشر) "، العامة الكويتية  الجهات في والمراجعين  الموظفين "  اآ
 . 2013، الكويتية الشفافية جمعية لصالح ( اإلصالح 

ي ب ث " ▪
 
م القرى،  قياس العمل التطوعي باستخدام استطالعات الرا سبتمبر   16-15“، جامعة ا 

عمال المؤتمر.2012    ، منشور ضمن ا 

ي في تحديد ب ث "  ▪
 
  “، احتياجات المستفيدين من الجهات الخيرية استخدام استطالعات الرا
   .2012مايو  1 الرياض، اإلسالمية،جامعة اإلمام م مد بن سعود 

سالميون ورقة "  ▪ ي والحكم. االإ
 
 عام،تقرير اإلسالميون في  “، ..رؤية من منظور استطالعات الرا

   .2012 بيروت، ، الفكرة مركز صناع

ي قياس سلوك التبرع ب ث "  ▪
 
داة استطالعات الرا

 
لك تروني باستخدام ا "، مركز مداد، حلقة  االإ

كتتوبر  6اإللكتترونية، نقاس جمع التبرعات   .  2013/ 6. طبع في كتتا  في شهر 2011ا 
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مريكيةب ث " ▪
 
ي اال

 
ردنية للب ث العلمي،  صورة العرب في استطالعات الرا

 
"، مؤتمر الجمعية ال

ردن،المؤتمر الخامس للب ث العلمي في 
 
   . 2011نوفمبر  19  ال

عالم ورقة علمية "  ▪ ي.  واستطالعاتوسائل االإ
 
مؤتمر " وسائل مقدمة في "  .. التجربة والعالقةالرا

دوات تعبير وتغيير  اإلعالم:
 
ردن “، ا

 
   . 2011ديسمبر  21 جامعة البتراء، ال

سالمي ب ث " ▪ ديان: الطبيعية السياسية للحوار االإ
 
،  ”المسيحي –محطات سابقة في حوار اال
ديان

 
عمال ندوة: حوار ال

 
دار السالم، جامعة القاهرة، مركز الدراسات ال ضارية وحوار ، ضمن ا

  . 2011الثقافات، القاهرة، 

ي واستخداماتها في العمل الخيري ب ث م كم " ▪
 
مداد لدراسات العمل  "، مجلة استطالعات الرا

 .2010الخيري، 

راء العاملين في المنظمات الحكومية والخاصة ب ث "  ▪
 
" مؤتمر القاهرة  استخدام استطالع ا

ي، مركز اتخا  القرار التابع لمجلس الوزراء  
 
نوفمبر    10-  8  المصري،الدولي الثاني في استطالعات الرا

2009. 

لية ب ث بعنوان " ▪
 
همية وضوابط وا

 
راء الموارد البشريةا

 
"، مؤتمر "إدارة  استخدام استطالع ا

ردن،  
 
 .               2008مايو  15  – 13وتنمية الموارد البشرية"، جامعة اليرموك، ال

لية االستخدام ب ث بعنوان " ▪
 
همية، الضوابط، ا

 
راء الموارد البشرية، اال

 
"، الملتقى  استطالع ا

 . 2008مايو  21 – 19الب رين،  المعرفة، مملكةة في التدريبي الخليجي، إدارة الموارد البشري

ي العام في الحكم المحليورقة بعنوان " ▪
 
ليات استخدام استطالعات الرا "، مؤتمر "استراتيجيات واآ

ردن،تعزيز ال كم الم لي في الوطن العربي ". جامعة اليرموك، 
 
بريل  10 – 8 ال  .  2008ا 

سالمي المسيحي نموذجاً كتتا  " مؤلف  ▪ ديان، الحوار االإ
 
بعاد السياسية للحوار بين اال

 
  ،" اال

 .2009، وصدرت الطبعة الثالثة منه في عام 2005، وقد صدرت الطبعة الثانية منه عام 2002

 المساهمة في ت رير الدراسات التالية، والصادرة عن المركز العلمي للدراسات السياسية: ▪

o  ي العام  (. 2009)دليلك إلى استطالعات الرا 

o ( 2008إسالم بال خوف: مصر واإلسالميون الجدد .) 

o (. 2008المعرفي الواقعي لدراسة العالقات الدولية )  النمو ج 

o ( جل حكم شفاف  (. 2009"البرلمان والوصول إلى المعلومات: العمل من ا 

o ( صول العالقات الدبلوماسية والقنصلية  (. 2006ا 

o ( 2006مدخل إلى فهم تسوية الصراعات .) 

o  (2000)،  "دليل الباحثين العر  في العلوم السياسية" كتتا   

راء استطال عضو فري   ▪ ثناء  والممتلكات السكان عن للدفاع الشعبية اللجان في المشاركين" اآ
 
  ا

 “.    المصرية 2011 يناير 25 ثورة

راء استطال  عضو فري   ▪ ردني  البريد خدمات   حول العمالء"  اآ
 
 .  "اال

راء" استطال  عضو فري   ▪
 
ردني الشعب ا

 
 .  "السالم عليه للرسول المسيئة  الرسوم حول  اال
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راء" استطال  عضو فري   ▪
 
ردني الشعب ا

 
 .  "عمان تفجيرات  حول  اال

ي استطال  عضو فري   ▪
 
ساليب  را

 
 ". البحريني  الشباب نظر وجهة  من  الدعوية الفعالة “ال

ردن ISSP الدولي الجتماعي المسحمدير  ▪
 
راء عالم ، مركزفي ال

آ
ي لصالح  لستطالعات ال

 
  مركز  الرا

ردنUniversity of Chicago شيكاغو جامعة في NORC نورك 
 
    .، ال

 

جنبية: ❖
 
 الدراسات اال

▪ "the Global Philanthropy Environment Index 2018", published by 
Indiana American University, write the Jordan country report and co-
author of Kuwait country, 2018. 

▪ 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. 

 

عالمية:المشاركات  ❖  االإ

نباء،  في:ص في كاتب  ▪
 
الجريدة )الكويت(، الدستور، العر  اليوم، السبيل، ال قيقة الدولية ال

ردن(، جريدة الندوة 
 
 )السعودية()ال

 
   المواقع اللكتترونية. وبعض)الب رين(  ، جريدة النبا

ردن وتركيا والسعودية والوليات   ▪
 
المشاركة في بعض المقابالت وال وارات التلفزيونية واإل اعية في ال

 والكويت. المت دة ومصر 

 

 والملتقيات:المؤتمرات    ❖
ردن، ومصر،   فكرية  وندوةمؤتمرًا  50يزيد عن  فيماالحضور والمشاركة 

 
وتربوية وسياسية في اال

لمانيا، والكويت،  
 
مارات، وتركيا، والواليات المتحدة، وبريطانيا، وا   ماليزيا، والسعودية، والبحرين، واالإ

 :  منها  ،بولندا فرنسا، 
 
 
وراق علمية في مؤتمرات دولية:  . ا

 
 تقديم ا

كتتوبر  28 - 29، "االبداع التقني في العمل الخيري "مؤتمر  ▪ ، الب رين، وتقديم م اضرة  2018ا 
 ". قياس سلوك التبرع االلك ترونيحول " 

 15 - 14، المؤتمر الدولي حول البتكار والتنو  القتصادي، الجامعة العربية المفتوحة، الكويت ▪
عمال في  وتقديم ورقة بعنوان "  ،2018  مارس،

 
عمال؟الكويت.مناخ اال

 
 ."..ماذا قال لنا اصحاب اال
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استطالعات  ، تقديم ورقة بعنوان: "٢٠١٦يوليو    ٢٨  -  ٢٣  المؤتمر العالمي للعلوم السياسية، بولندا ▪
ي عن االسالم والمسلمين ... منهجيات، تحديات، نتائج، 

 
 Polling about Islam" ودروس الرا

and Muslims: Methodologies, Challenges, Results, and Lessons . 

ي المؤتمر القليمي للمنظ ▪
 
مارس  9 - 7 قطر،، الدوحة، WAPORالعام مة العالمية لب و  الرا

ة السورية في مخيمات الالجئين بتركيا ، تقديم ورقة "  2015
 
 ". الواقع النفسي للمرا

رنوفا" )جمعية ب و  المنظمات غير الرب ية والعمل   ▪
 
ربعين لمنظمة "ا

 
المؤتمر السنوي الثالث وال

،  2014نوفمبر  22 – 19دينفر، ولية كولورادو، الوليات المت دة، ((، ARNOVAالتطوعي( )
 “.  مستقبل العمل التطوعي في الخليج العربيتقديم ورقة حول " 

ي  ▪
 
سبتمبر  6 - 4 فرنسا، نيس، ،WAPORالعام المؤتمر السنوي للمنظمة العالمية لب و  الرا

مريكيةالقضايا العربية في تقديم ورقة بعنوان "  .2014،
 
ي اال

 
 .  " استطالعات الرا

رنوفا" )جمعية ب و  المنظمات غير الرب ية والعمل   ▪
 
ربعين لمنظمة "ا

 
المؤتمر السنوي الثاني وال

  نوفمبر 23- 20((، هارت فورد، ولية كونيكتتيكت، الوليات المت دة، ARNOVAالتطوعي( ) 
خطاء العمل الخيري الخليجي ، تقديم ورقة حول " 2013

 
 ". ا

مة بعد الثورات العربية، القاهرة،  ▪
 
بريل  13 – 12مؤتمر الرؤية الفكرية لال ، وتقديم ورقة  2013ا 

 “.   كيفية قياس الوعي السياسيب ثية بعنوان " 

ردن، تقديمالمؤتمر الخامس للب ث العلمي في  ▪
 
صورة العرب في استطالعات  ب ث بعنوان "  ال

ي 
 
مريكيةالرا

 
 2011نوفمبر   19، “ اال

ي “، القاهرة،   ▪ .    تقديم ورقة 2011يناير  24  – 23مؤتمر " إطالق الشبكة العربية لستطالعات الرا 
ي في العالم العربيبعنوان " 

 
 “.   نحو بيئة فاعلة الستطالعات الرا

دارة الصراعمؤتمر غزة النصر، وتقديم ورقة بعنوان "   ▪ ي في اإ
 
  12" تركيا،    استخدام استطالعات الرا

 . 2009فبراير  14 –

ردن،  ▪
 
، وتقديم 2008 مايو 15 –  13مؤتمر "إدارة وتنمية الموارد البشرية". جامعة اليرموك، ال

راء الموارد البشريةب ث بعنوان "
 
لية استخدام استطالع ا

 
همية وضوابط وا

 
 ".  ا

، 2008مايو    21-19الملتقى التدريبي الخليجي، إدارة الموارد البشرية في المعرفة، مملكة الب رين،   ▪
لية االستخدام وتقديم ب ث بعنوان "

 
همية، الضوابط، ا

 
راء الموارد البشرية، اال

 
 ". استطالع ا
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 حضور والمشاركة في مؤتمرات دولية: ال . ب

ربعين الثامن السنوي المؤتمر ▪
 
رنوفا" لمنظمة  وال

 
  والعمل  الرب ية غير  المنظمات ب و  جمعية" )ا

 . 2019 ،23-21 نوفمبر ديغو، سانرائسة لجنة الت كيم،  ،ARNOVA  التطوعي(

ي ▪
 
مريكية لستطالعات الرا

 
 نيو  الثاني والسبعون،   AAPORمؤتمر الجمعية ال

 
ورلينز، الوليات  ا

 .5/2017/ 21-18 المت دة،

ي  ▪
 
 المت دة،تكساس، الوليات  ،WAPORالعام المؤتمر السنوي للمنظمة العالمية لب و  الرا

س جلسة " المنهجيات  . 2016مايو ، 10-12
 
 "   Mixed Modes and Methodsالمختلطة ترا

ي ▪
 
مريكية لستطالعات الرا

 
مايو    15  -   12تكساس، الوليات المت دة،    ،AAPORمؤتمر الجمعية ال

2016 . 

  -   5السعودية، ورشة عمل المنظمات غير الرب ية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدمام،  ▪
 . 2015ديسمبر  6

 14-12التطو  » ( " قوة IAVEالمؤتمر اإلقليمي العربي الثالث للرابطة الدولية للجهود التطوعية ) ▪
ية  ؤ التطوع في العالم العربي...ر   ت“دراسابعنوان  ، مملكة الب رين، تقديم م اضرة  2015نوفمبر  
 " تطويرية

 28-24 تركيا، “،مؤتمر فور شبا  العالمي الخامس بعنوان " حركة ال ياة واستثمار التاريخ  ▪
غسطس   “.  استشراف المستقبل والدراسات المستقبليةوتقديم م اضرة بعنوان "  ، 2014ا 

وتقديم  ،25/6/2013-21القاهرة  دة"،والقيامؤتمر فور شبا  العالمي الرابع بعنوان "جيل القدوة  ▪
 “.  قيادة مراكز الفكر والدراساتم اضرة بعنوان " 

ي ▪ مريكية لستطالعات الرا 
 
  مايو 19-  15 المت دة، الوليات  بوسطن، ،AAPORمؤتمر الجمعية ال

2013 . 

ي ▪  15  -  13  المت دة،الوليات    بوسطن،جامعة    ،WAPORمؤتمر الرابطة العالمية لستطالعات الرا 
 . 2013 مايو

نية،المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات  ▪    .2013 ديسمبر 20  – 16 الرياض،جامعة الملك سعود  القراآ

 ب ث( مقدم ) 2013 فبراير 14  – 13 المنورة،المدينة  المان ة،ملتقى الجهات  ▪

رنوفا"    المؤتمر السنوي  ▪ ربعين لمنظمة "ا 
 
ب و  المنظمات غير الرب ية والعمل    )جمعيةال ادي وال

 . 2012 نوفمبر 17 – 15 المت دة،الوليات  إنديانا،ولية  ((،ARNOVA)  التطوعي(

م   التطوعي،مؤتمر العمل  ▪  ()مقدم ب ث   .2012 سبتمبر 16  – 15المكرمة،  مكة  القرى،جامعة ا 

ي ▪ مريكية لستطالعات الرا 
 
مايو  16-13 المت دة،الوليات  شيكاغو، ،AAPORمؤتمر الجمعية ال

2010. 

ي ▪ مايو   13 -  11 المت دة،الوليات  شيكاغو، ، WAPORمؤتمر الرابطة العالمية لستطالعات الرا 
2010. 
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ي،مؤتمر القاهرة الدولي الثاني في استطالعات  ▪
 
، تقديم ب ث 2009 نوفمبر 10 – 8 القاهرة،  الرا

 النقاش. والمشاركة في جلسات 

 .2009نوفمبر   11  – 10، مصر ،"الخليجيدول مجلس التعاون  الخيري فيورشة " مرصد العمل  ▪

داء متميز، رائسة جلسة وتقديم ورش تدريبية في استخدام  ▪
 
مؤتمر المدارس الخاصة، ن و ا

ي في المؤسسات التعليمية 
 
ولياء واستطال استطالعات الرا

 
مور، فندق الرويال، عمان،  ا

 
-  23ال

 .  2009 مايو 24

 . 2008 يوليو 27 – 23البرنامج التدريبي الثاني لقيادات العمل التطوعي، جدة، السعودية،  ▪

 .2008يونيو  6 –  4المكرمة، المؤتمر اإلسالمي العالمي لل وار، مكة  ▪

ليات تعزيز ال كم الم لي في الوطن  ▪
آ
ردن، مؤتمر "استراتيجيات وا

 
 8العربي". جامعة اليرموك، ال

بريل  10 –
 
 ورقة(. )مقدم  2008ا

ردن. ورشة " اإلصالح السياسي في  ▪
 
ي  ،2005 سبتمبر 27 - 26. رؤية مستقبلية " ال

 
مركز الرا

ردن.  عمان، للدراسات،
 
 ال

هلي التاسع،  ▪
 
 . 2004اإلحساء، السعودية، مؤتمر التعليم ال

لمانيا  والمسي يين المشترك في بناء عالم متطور"، برلين،مؤتمر " دور المسلمين  ▪  –سبتمبر  29ا 
كتتوبر  1  . 1999ا 

عامي  الوليات المت دة، خالل  فرجينا،بعض م اضرات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي في ولية  ▪
1990 - 1991 . 

 

 :المقدمةالدورات التدريبية    ❖

دورة  الخيري  العمل في عملية االجتماعي" تطبيقات التواصل ومواقع المحتوى  وتحليل  قياس" ▪
ي  تدريبة حول "استطالعات

 
 الكويت.المركز العالمي لدراسات العمل الخيري، ، " باحترافية الرا

ي  استطالع   ات" ▪
 
 "، ماليزيا.  المؤسسي  للتطوير الموظفين را

ي   استطالع  ات" ▪
 
 "، الب رين. الشباب   قضايا في  وتوظيفها  ال را

ي  استطالعات  تنفيذ" ▪
 
 "، تركيا. باحترافية العام الرا

دارة" ▪ ي  استطالعات  اإ
 
ردن.الرا

 
    "، ال

دارة" ▪ ي  استطالعات  اإ
 
 "، الكويت.التعليمية المؤسسات في الرا

ل" ▪
 
ي  استطالعات وبنوك  بيانات قواعد  من واالستفادة   التعامل  يةا

 
 . سلطنة عمان "، الرا

ي  استطالعات  استخدام" ▪
 
 "، الكويت. العامة السياسات ورسم القرارات اتخاذ  في الرا

ي  استطالعات  استخدام" ▪
 
 "، ماليزيا.المؤسسي للتطوير الموظفين را

دارة" ▪ ي  استطالعات  اإ
 
ردن، وتركيا، والسعودية، والب رين"باحترافية الرا

 
 .، ال

سئلة  ك تابة" ▪
 
 الر   استطالعات في وصياغتها  اال

 
 ". ي ا
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دارة" ▪ ي  واستطالعات البحثية المراكز  اإ
 
 "، السعودية. الرا

ي   استطالعات بيانات جمع باحثي  عداداإ " ▪
 
ردن، والكويت" الرا

 
 . ، السعودية، وال

دارة" ▪ ي  استطالعات  اإ
 
 "، الكويت. االلك ترونية الرا

ي كما تم  ▪
 
تقديم عشرات الدورات التدريبية وتدريب مائت المشاركين في مجال استطالعات الرا

مختلف الدول العربية يمكن الطال  على نما ج منها من هذا  الرب ي منغير  والقطا  والب و 
 :الرابط

-    http://gulfopinions.com/ar/?cat=18 

 

 عليها:ل وحص تم الالتي  الدورات التدريبية   ❖

كتتوبر  5 - 3 دارة مراكز المعلومات وتطوير الخدمات المعرفية"، الرياض،إدورة"  ▪
 
 . 2016ا

في   Comparative Survey Research Analysis"دورة ت ليل الدراسات الستطالعية المقارنة " ▪
 . 2016 يوليو 23، بوزنان، بولندا، Adam Mickiewicz Universityجامعة 

 2014 مايو 14  – 12 الكويت، "،" الفعاليات والمؤتمرات من التخطيط إلى التنفيذ ▪

 . 2013 فبراير  12 –  11 قراءات،مركز  جدة، الشبا ،المناهج المستقبلية في مقاربة قضايا  ▪

  14 شيكاغو،مركز المعلومات بالتعاون مع جامعة  القاهرة، الب ثية،إدارة مراكز الفكر والمشاريع  ▪
   . 2011يناير  23 –

ي متعددة اللغات والثقافات والجنسيات ▪  ,Multilingual منهجيات استطالعات الرا 
Multicultural & Multinational (3M) Survey Design Methods: Applied، ،شيكاغو 

 .2010 مايو 13 المت دة،الوليات 

ي،إدارة استطالعات   ▪ ي     Survey Management الرا  البرنامج المشترك في منهجية استطالعات الرا 
كتتوبر  30-29الوليات المت دة،   ،JPSM ما بين جامعتي ميتشغان وميرلند    2009ا 

 .2008يوليو السعودية، تدريبية، ساعة  18فن القيادة ال ديثة وصناعة القائد، بواقع  ▪

 .2008يوليو  ،ساعة تدريبية، السعودية 24صناعة الصف الثاني من القيادات، بواقع  ▪

تدريبية، ساعة  50ن، بواقع المهارات اإلعالمية للناطقين اإلعالميين والعسكريين، مملكة الب ري ▪
 .2008فبراير  8 – 2008يناير  27

ساعة تدريبية، شركة عطاء للتنمية البشرية  40كيفية دراسة واستشراف المستقبل، بواقع  ▪
غسطس 29  – 25واإلدارية، الرياض،   .  2007 ا 

 .2006يناير ساعة تدريبية، السعودية، جدة،   15ت ليل السياسات العامة،   ▪

كتتوبر ساعة تدريبية، السعودية،  15الدراسات المستقبلية،  ▪  .2005ا 

 . 2005السعودية، بالعاصمة المقدسة،  والتعليممهارة القراءة السريعة، اإلدارة العامة للتربية  ▪

يام،  3بالعاصمة المقدسة، لمدة  والتعليمامة للتربية استراتيجيات عمليات العلم، اإلدارة الع ▪ ا 
 .2005السعودية، 

http://gulfopinions.com/ar/?cat=18
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مريكي للتنويم، السعودية،  ▪
 
 .  2004  مايو 19 –  18دبلوم السترخاء من البورد ال

هداف، السعودية،  ▪
 
 .  2003 ديسمبر 26استراتيجيات صناعة ال

يام،  5 السعودية، لمدة، NLPدبلوم البرمجة اللغوية العصبية   ▪
 
 . 2003 ديسمبرا

  24- 19اإلبدا  والتفكير اإلبداعي، اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة، السعودية،  ▪
كتتوبر

 
 2003 ا

ساسية للتعامل،  ▪
 
 .  2003 مايو 16 السعودية،المبادئ ال

ن الكريم باستخدام تقنيات ▪
آ
فكار إبداعية في حفظ القرا

 
سالمي، الندوة العالمية للشبا  اإل ،NLPا

بريل  30السعودية، 
 
 .2003مايو   2 -ا

 . 2003مايو  21، السعودية، NLPالمدخل لعلم البرمجة اللغوية العصبية  ▪

ول من برنامج كورت  )مقدمةتطوير التفكير اإلبداعي  ▪
 
بريل   12 - 10دي بونو(، عمان،  -+ الجزء ال

 
ا

2003. 

سبوعين. 2001بريطانيا، ، The Abbey Collegeلغة إنجليزية متقدمة من   ▪
 
 ، لمدة ا

ردنية، من الفترة ما بين  ▪
 
 . 1993 مايو 19 – 1993  يناير 30التالوة والتجويد، الجامعة ال

 

 النشاطات والبرامج الميدانية التي ساهم بتنظيمها وتنسيقها  ❖

  11الوليات المت دة، البرنامج الميداني لالطال  على تجربة العمل الب ثي في المجال الشبابي في  ▪
   .2014 نوفمبر 24 –

  -  19البرنامج الميداني لالطال  على تجربة مراكز دراسات القطا  غير الرب ي في الوليات المت دة،   ▪
   . 2013 نوفمبر 28

ي،  ▪    .2013  مايو 20 –  7البرنامج الميداني لالطال  على تجربة الوليات المت دة في استطالعات الرا 

 30- 14، قطا  الثالث في الوليات المت دةالبرنامج الميداني لالطال  على تجربة مراكز دراسات ال ▪
   .2012 نوفمبر

ردنية في الشؤون البلدية ) ▪
 
بريل     11 - 5البرنامج الميداني لالطال  على التجربة ال  (.2008ا 

ردنية في النتخابات ال ▪
 
 (.2007نوفمبر   22 - 14)نيابية البرنامج الميداني لالطال  على التجربة ال

 (.2007 يوليو 10-يونيو  30راف المستقبل" ) كيفية دراسة واستشبرنامج “ ▪
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 العضويات في الجمعيات والهيائت البحثية:   ❖

ي  ▪
 
ب ا  الرا

 
 WAPORالعام عضو الرابطة العالمية ل

ي العام  ▪
 
مريكية للرا

 
 AAPORعضو الجمعية ال

 KJA  عضو جمعية الص افيين الكويتية ▪

ردنية للعلوم  ▪
 
 السياسية.عضو الجمعية ال

ي.عضو مؤسس في الشبكة العربية لستطالعات  ▪
 
   الرا

   (.WFS)عضو منظمة المستقبل العالمية  ▪

 (IPSA) السياسية.عضو الجمعية الدولية للعلوم  ▪

 عضو هيئة ت رير مجلة مداد الم كمة.   ▪

 . (ARNOVAالتطوعي ) ب و  المنظمات غير الرب ية والعمل  عضو جمعية ▪

فريقيا  WAPOR وايبرعضو الفر  اإلقليمي الجديد لمنظمة  ▪
 
سيا وشمال ا

آ
 .WANAفي غر  ا

نائب الرئيس اإلقليمي في المجلس الدولي جمعية المنظمات الب ثية في العمل التطوعي والمجتمع   ▪
 International Council of Voluntarism Civil Society Social ،(ICSERA)المدني 

Economy Researcher Association . 

ي قاعدة معرفة  ▪ ولعضو مؤسس في بنك استطالعات را   لعربي( بنك في العالم ا )ا 

 

 والجوائز التحكيم ❖

رنوفا -السبيعي لجائزة ب ثيةال من ةال ت كيم لجنة رئيس ▪  اإلنجليزية باللغة  الخيري  العمل لب و  ا 
عوام ثال  لمدة  . 2019 - 2017 من  ا 

 . الكويت جامعة - ب و  م كم ▪

 . قطر ، السياسات لدراسات العربي المركز  - ب و  م كم ▪

الستشارات العلمية   مائتوتقديم والدراسات الجامعية ت كيم استمارات الدراسات الميدانية  ▪
 العربية.والفنية لجهات وباحثين من مختلف الدول 
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 الرا

ي في دورة مراكز الفكر والمشاريع الب ثية المنفذة  ▪
 
تقديم الجزء الخاص بإدارة مراكز استطالعات الرا

الوليات المت دة ومركز المعلومات ومركز مداد، خالل   شيكاغو فيبالتعاون مع مركز نورك / جامعة  
    .2011 يناير 20 -15الفترة ما بين 

ي  ▪
 
ردنية، جامعةبعض الجامعات )الجامعة  العام في تقديم م اضرات في مجال استطالعات الرا

 
  ال

، البتراء، جامعة اليرموك، جامعة بوسطن، الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، جامعة الكويت
   .( جامعة تكساس

الدراسات واستطالعات  تنفيذ برنامج ميداني عملي لالطال  على تجربة الوليات المت دة في مجال  ▪
ي خالل الفترة ما 

 
كتتوبر  19بين الرا

 
عوام  وسنويا 2009نوفمبر  5 -ا

 
حيث  ،2016 - 2012خالل ال
مريكية واشنطن 

 
ي في العاصمة ال

 
برز مراكز استطالعات الرا

 
ي مثل )تم زيارة ا

 
غالو ( ومنظمة الرا

يضا  Pew ومنظمة العالمية،
 
برنامج منهجية الستطالعات المشترك ما بين جامعتي ميتشغان  وا

ي.ولقاء بعض منظري وخبراء استطالعات  وميرلند،
 
    الرا

ردن  ▪
 
ي عام لمختلف الجهات داخل ال المشاركة في إعداد عشرات التصورات لمشاريع استطالعات را 

   العربية.الدول  وبعض

 

 التعليمي:بعض الخبرات في المجال  ❖

ردنية تقديم م اضرات في بعض الجامعات  ▪
 
وخبرة في  والتركية والماليزية والسعودية والكويتيةال

 التربوي. التدريس والشراف 

 ة لمجموعة من طال  مدارس البلقاء،منظم ومسؤول دورة اللغة اإلنجليزية في المملكة المت د ▪
المملكة   ،Abbey Collegeمن   Excellent Leadership وال صول على شهادة القيادة المتميزة

 .  2001المت دة، 

ردن والسعودية.  ▪
 
 التدريس في مؤسسات تعليمية متنوعة في ال

 

 المهارات: ❖

 . Officeوبرامج  إجادة استخدام قواعد البيانات والب ث العالمية ▪

م  ▪
 
 اللغة اإلنجليزية )ممتازة(.  -اللغات: اللغة العربية: اللغة ال


