السيرة الذاتية

د .سامر أبو رمان
 معلومات عامة :
 االسم الكامل  :سامر رضوان عبد الفتاح أبو رمان.
 مكان وتاريخ الوالدة  :األردن1791/11/11 ،م.
 الحالة االجتماعية  :متزوج .
 الوظائف الحالية :
 oالمدير التنفيذي  /مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء  /الكويت .
 oمستشار  /جامعة الملك عبد العزيز  /السعودية  /المملكة العربية السعودية .
 oمستشار األبحاث واستطالعات الرأي في املركز الدويل لألحباث والدراسات –جدة .

 الوظيفةةة السةةاب ة  :مددد ر األحبدداث و اسددتالعات الدرأز  /املركددز الدددويل لألحبدداث والدراسددات
– جدة – www.medadcenter.com

 التخصص ومجاالت االهتمام
العل د د د د د ددوم العااس د د د د د دداا  ،اس د د د د د ددتالعات الد د د د د د درأز  ،الدراس د د د د د ددات املع د د د د د ددت بلاا  ،مراك د د د د د ددز الف د د د د د ددر
والدراسات واألحباث  ،احلوارات الد ناا من الناحاا العااساا .

 العنوان :
 جوال الكويت 5570555551000 :
 جوال السعودية 55700551571701 :
 جوال األردن 55701-999199577 :
 البريد اإللكتروني samir@gulfopinions.com :


samirrumman@hotmail.com
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 التحصيل األكاديمي :
 دكتةورا  ،علدوم سااسداا ،اسدتالعات الدرأز العااسداا  -معهدد البودوث والدراسدات العربادا،
جامعا الدول العرباا 1511 -1557،عنوان الرسالا "ال ضا ا العااسداا العربادا ا اسدتالعات
الدرأز العددام األمر ادا ،" 1557-1771أجاددزت مددت مرابدا الألددرو األوع وبة دا

نددا احل د

واملناقألا  .قبلت للنألر بعد التو دا ا املركدز العدرل لألحبداث و دراسدا العااسداات  /قادر .
وصدرت ا كتاب ا شهر حز ران . 1515
 ماجستير ،علوم سااساا ،جامعا آل البادت األرديادا ،1555-1775 ،عندوان الرسدالا "األبعداد
العااساا للووار اإلسلمي املعاوي ") 1779-1775 ( :أجازت الرسالا دون اعدد بة دا
نا املناقألا ،و صدرت ا كتاب ،ومت اختااره من أفض ال تب الصدادرة ا العدا العدرل لعدام
 1551حعب مركز املصادر وجملا الباان  .متت طباعته اربت مرات مت اغريات متنوعا .
 بكةةالوريو  ،كلاددا اصقتصدداد والعلددوم اإلدار ددا ،قع د العلددوم العااسدداا ،ا امعددا األردياددا ،فرع ددي
الألر عا اإلسلماا. 1771-1775 ،
 دراسا عام ا ختصص الدراسات اإلسلماا  ،جامعا البل اء التابا اا . 1775-1771 ،
 دراسدا مدادة "م دمدا ا األدب اإلزلادزز – ،"-111ا ال لادا ا امعاداAnne Arundel :

 ، Community Collegeالوص ات املتودة ،ربات .1771
 دراسددا مددادة :م دمددا ا العلقددات الدولاددا ،جامعددا ااوسددن احل وماددا ( State University

 ،)Towsonالوص ات املتودة.1771 ،
 شهادة الثايو ا العاما ،مدرسا العلط الثايو ا ،األردن.1775 ،
 ش ددهادة ع ددام دراس ددي ا بري ددامجن اعل ددا اللغ ددا اإلزلاز ددا لغ ددري الن دداط

ددا  :1779-1770ا

الوص ددات املتودددةEnglish for Speakers of Other Languages, (E.S.O.L)،
Howard Vocational-Technical Center
 دراسا الصف الثامن والتاست ا الوص ات املتودة ،1779-1775 ،مدارس .Wilde Lake
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الخبرات العملية :
المسمى الوظيفي

الجهة

مكان العمل

الفترة

املد ر التنفاذز

مركز اآلراء اخللاجاا صستالعات
الرأز واإلحصاء

ال و ت

 1511/9ولغا ا اارخيه

معتألار

جامعا امللك عبد العز ز

الععود ا

 1515/15ولغا ا اارخيه

معتألار دراسات ( غري
متفرغ )

املركز الدويل لألحباث والدراسات
(مداد)

الععود ا

 1511/7ولغا ا اارخياه

مد ر األحباث
واستالعات الرأز

املركز الدويل لألحباث والدراسات
(مداد)

الععود ا

1511/9 -1515/11

معتألار األحباث
واستالعات الرأز

املركز الدويل لألحباث والدراسات
(مداد)

الععود ا

1515/11 – 1557/7

األردن ،
ممث دويل

مصر،
مركز عا املعرفا للموتوز الرقمي
الععود ا ،
www.e-marefah.net
أضخ قاعدة باايات للدور ات العرباا
البور ن

 - 1515/0لغا ا اارخيه

ال و ت
ق.أ رئاس املركز

مركز عا املعرفا صستالعات
الرأز

األردن

1557/9 – 1555/0

معاعد مد ر عام

املركز العلمي للدراسات العااساا

األردن

1557/9 – 1555/0

ال ائ بأعمال املد ر العام

www.acps.edu.jo

املركز العلمي لتاو ر املراكز

األردن

التعلاماا واملعلوماااا

1557/5 – 1555/0

www.acduni.com

املد ر التنفاذز

مركز عا املعرفا لتغذ ا املواقت
العرباا

األردن

1557/9 – 1555/0

www.e-marefah.net

مدارس األزال األهلاا

الععود ا

1555 – 1551

مألرو التعلا األجنيب
مألرو التاو ر والتدر ب

مدارس األزال

الععود ا

1551 - 1551

معاعد مد ر

مدارس البل اء

األردن

1551
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مدرس لغا إزلاز ا

مدارس البل اء

األردن

1551 - 1555

باحث غري متفرغ

املركز العلمي للدراسات العااساا

األردن

1551

مدرس لغا إزلاز ا
للمرحلت  :األساساا
والثايو ا

مدارس أكادمياا العلط

األردن

1555 - 1777

الكتب واألبحاث والمشاركات العلمية واإلعالمية :
 كتاب حم

" الصراع العربي اإلسرائيلي في استطالعات الرأي األمريكية "  ،املركز العرل

لألحباث و دراسا العااساات  /قار . 1515/ 0 ،
 كتاب " المؤسسات الخيرية المانحة في عيون الجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية
 ...دراسة استطالعية "  ،املركز الدويل لألحباث والدراسات  ،جدة  ،ا املابعا ومتوقت صدوره ا
شهر . 1515/ 7
 حبث حم

" المتطوعون في األزمات  ...اللجان الشعبية في ثورة  52يناير المصرية ..دراسة

استطالعية "  ،جملا مداد  ،العدد اخلامس  . 1515 ،باصشرتاك مت د .أحلم فرهود .
 حبث حم

" قيا العمل التطوعي باستخدام استطالعات الرأي "  ،جامعا أم ال رى -15 ،

 ، 1511/7/10منألور ضمن أعمال املؤمتر .
 حبث " استخدام استطالعات الرأي في تحديد احتياجات المستفيدين من الجهات الخيرية "
 ،جامعا اإلمام حممد بن سعود اإلسلماا  ،الر اض . 1511/5/1 ،
 ورقا " اإلسالميون والحكم ...رؤية من منظور استطالعات الرأي "  ،ا ر ر اإلسلماون ا عام
 ،مركز صناعا الف ر  ،بريوت . 1511 ،
 ورقا علماا " وسائل اإلعالم و استطالعات الرأي  ...التجربة والعالقة " مؤمتر " وسائ
اإلعلم  :أدوات اعبري واغاري "  ،جامعا البرتاء ،األردن . 1511-11-11
 حبث " صورة العرب في استطالعات الرأي األمريكية "  ،مؤمتر ا معاا األردياا للبوث العلمي
 ،املؤمتر اخلامس للبوث العلمي ا األردن  ( . 1511/11/17 ،جزء كبري منه من رسالا
الدكتوراه )
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 حبث " قيا سلوك التبرع اإللكتروني باستخدام أداة استطالعات الرأي"  ،مركز مداد  ،حل ا
ي اس ت التربعات اإلل رتوياا  . 1511 /15/0 ،طبت ا كتاب ا شهر .1515 /0
 حبث حم

" استطالعات الرأي واستخداماتها في العمل الخيري "  ،جملا مداد لدراسات

العم اخلريز . 1515 ،
 حبث " محطات ساب ة في حوار األديان  :الطبيعية السياسية للحوار اإلسالمي  -المسيحي ،
ضمن أعمال يدوة  :حوار األد ان  ..مراجعا وا ومي  ،انعاق علمي وإشراو  :ياد ا مصافى ،
ساف الد ن عبد الفتاح  ،حتر ر وسام الضو ين  ،دار العلم  ،جامعا ال اهرة  ،مركز الدراسات
احلضار ا وحوار الث افات  ،ال اهرة  (. 1511 ،جزء من رسالا املاجعتري )
 حبث " استخدام استطالع آراء العاملين في المنظمات الحكومية والخاصة " مؤمتر ال اهرة
الدويل الثاين ا استالعات الرأز  ،مركز اختاذ ال رار التابت جمللس الوزراء املصرز -7 ،
. 1557/11/15
 حبث بعنوان "أهمية وضوابط وآلية استخدام استطالع آراء الموارد البشرية" ،مؤمتر "إدارة
وانماا املوارد البألر ا" ،جامعا الريموك ،األردن.1557-5-15-15 ،
 كتاب بعنوان " استطالع آراء أساتذة العلوم السياسية واإلعالم في العالم العربي حول مدى
مهنية قناة الجزيرة"

(الدراسا مشلت  17دولا عرباا ،وبلغ عدد أعضاء فر ق البوث  10باحثاً ،من بانه  10أستاذاً

جامعااً من محلا الدكتوراة) ،عضو رئاعي ا فر ق الدراسا ،مركز ا ز رة للدراسات ،إبر .1557
 حبث بعنوان " استطالع آراء الموارد البشرية ،األهمية ،الضوابط ،آلية االستخدام" ،امللت ى
التدر يب اخللاجي ،إدارة املوارد البألر ا ا املعرفا ،ممل ا البور ن.1557-5-11-17 ،
 ورقا بعنوان "استخدام استطالعات الرأي العام في الحكم المحلي " ،مؤمتر "اسرتاااجاات
وآلاات اعز ز احل

احمللي ا الوطن العرل " .جامعا الريموك ،األردن.1557- 1-15-7 ،

 كتاب " األبعاد السياسية للحوار بين األديان ،احلوار اإلسلمي املعاوي منوذجاً "،1551 .
(ومت اختاار ال تاب من ضمن قائما أفض ال تب العرباا الصادرة ا العا العرل لعام 1551
حعب مركز املصادر ،و جملا الباان ا لندن) ،و قد صدرت الابعا الثاياا منه عام ،1555
وصدرت الابعا الثالثا منه ا بدا ا عام . 1557
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املعامها ا حتر ر الدراسات التالاا ،والصادرة عن املركز العلمي للدراسات العااساا:
 دلالك إع استالعات الرأز العام ( .)1557
 إسلم بل خوو :مصر واإلسلماون ا دد (.)1557
 النموذج املعرا الواقعي لدراسا العلقات الدولاا (.)1557
" الربملان والوصول إع املعلومات :العم من أج ح

شفاو (.)1557

 أصول العلقات الدبلوماساا وال نصلاا (.)1550
 مدخ إع فه اعو ا الصراعات (.)1550
 كتاب "دلا الباحث العرب ا العلوم العااساا") 5222 ( ،
 كااب لعدد من الم االت الصحفية ا :الدستور ،العرب الاوم ،العبا  ،احل ا ا الدولاا (األردن)،
جر دة الندوة ( الععود ا ) ،جر دة النبأ البور ناا  ،موقت العصر اإلل رتوين  ،موقت شب ا ال ل ،
موقت األلوكا .
 املألاركا ا بعض امل ابلت واحلوارات التلفز وياا واإلذاعاا ا األردن واركاا والععود ا والوص ات
املتودة ومصر وال و ت ا مواضات استالعات الرأز وحوارات األد ان ا دصصهتا وأبعادها
العااساا .
 ا دمي حماضرة حول نموذج الستخدام الت نية في اإلدارة و السيطرة على الحملة االنتخابية،
عمان  /األردن .1559-11
ضمن الربيامجن املاداين للطل على اصيتخابات األرديااّ ،
 كتب وأبحاث قاد النألر :
 اوظاف ا هات اخلري ا صستالعات الرأز  ...قراءة ا التجربا الغرباا. -قااس الوعي العااسي باستخدام استالعات الرأز .
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المؤتمرات والملت يات :
الحضور والمشاركة في ما يزيد عن  02مؤتمرا و ندوة فكرية و تربوية و سياسية في
األردن ،ومصر والسعودية ،والبحرين ،واإلمارات  ،وتركيا ،والواليات المتحدة ،وبريطانيا،
وألمانيا ،والكويت  ،ماليزيا  ،منها:
 -1المؤتمر السنوي الثاني واألربعين لمنظمة "أرنوفا" ( عاا حبوث املنظمات غري الرحباا
والعم التاوعي ) (  ، ) ) Arnovaهارافورد  ،وص ا كوي تا ت  ،الوص ات
املتودة . 1515/11/15-15 ،
 -5مؤتمر فور شباب العالمي الرابع بعنوان " جا ال دوة وال اادة "  ،ال اهرة -11
 ، 1515/0/15وا دمي حماضرة بعنوان " قاادة مراكز الف ر والدراسات "
 -3مؤتمر الجمعية األمريكية الستطالعات الرأي  ، AAPORبوسان  ،الوص ات املتودة ،
. 1515/5/17-15
 -0مؤتمر الرابطة العالمية الستطالعات الرأي  ، WAPORجامعا بوسان  ،الوص ات
املتودة . 1515/5/15-15 ،
 -2مؤتمر الرؤية الفكرية لألمة بعد الثورات العربية  ،ال اهرة ، 1515/1 /15-11 ،
وا دمي ورقا حبثاا بعنوان " كافاا قااس الوعي العااسي "
 -6المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات ال رآنية  ،جامعا امللك سعود الر اض -10 ،
. 1515/1/15
 -7ملت ى الجهات المانحة  ،املد نا املنورة ( . 1515/1/11-15 ،م دم حبث )
 -8المؤتمر السنوي الحادي واألربعين لمنظمة "أرنوفا" ( عاا حبوث املنظمات غري
الرحباا والعم التاوعي ) (  ، ) ) Arnovaوص ا إيد ايا  ،الوص ات املتودة ،
. 1511/11/19-15
 -9مؤتمر العمل التطوعي  ،جامعا أم ال رى  ،م ا امل رما . 1511/7/10-15 ،
(م دم حبث )
-12

المؤتمر الخامس للبحث العلمي في األردن  ،ا دمي حبث بعنوان " صورة العرب
ا استالعات الرأز األمر اا " 1511/11/17 ،
9

-11

مؤمتر " إطالق الشبكة العربية الستطالعات الرأي "  ،ال اهرة 11-15 ،
. 1511/1/

ا دمي ورقا بعنوان " حنو بائا فاعلا صستالعات الرأز ا العا

العرل " .
-15

مؤتمر الجمعية األمريكية الستطالعات الرأي  ، AAPORشا اغو  ،الوص ات
املتودة . 1515/5/10-15 ،

-13

مؤتمر الرابطة العالمية الستطالعات الرأي  ، WAPORشا اغو  ،الوص ات
املتودة . 1515/5/15-11 ،

-10

مؤتمر ال اهرة الدولي الثاني في استطالعات الرأي  ،ال اهرة -7 ،
 ،1557/11/15ا دمي حبث واملألاركا ا جلعات الن اش .

-12

ورشة " مرصد العمل الخيري في دول مجلس التعاون الخليجي  ،مصر -15
1557/11/11

-16

مؤتمر المدار الخاصة  ،نحو أداء متميز  ،رئاسا جلعا وا دمي ورش ادر باا ا
استخدام استطالعات الرأي في المؤسسات التعليمية و استطالع أولياء األمور ،
فندق الرو ال  ،عمان .1557/5/11-15 ،

-17

مؤتمر غزة النصر ،وا دمي ورقا بعنوان " استخدام استطالعات الرأي في إدارة
الصراع " اركاا .1557/1/11-11 ،

-18

البرنامج التدريبي الثاني ل يادات العمل التطوعي ،جدة ،الععود ا-15 ،
.1557/9/19

-19

المؤتمر اإلسالمي العالمي للحوار ،م ا امل رما.1557/0/0-1 ،

 -52مؤتمر "إدارة وتنمية الموارد البشرية" .جامعا الريموك ،األردن،1557/5/15-15 ،
وا دمي حبث بعنوان "أمهاا وضوابط وآلاا استخدام استال آراء املوارد البألر ا".
 -51امللت ى التدر يب اخللاجي ،إدارة الموارد البشرية في المعرفة ،ممل ا البور ن-17 ،
 ،1557/5/11وا دمي حبث بعنوان "استطالع آراء الموارد البشرية ،األهمية،
الضوابط ،آلية االستخدام".
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 -55مؤمتر "استراتيجيات وآليات تعزيز الحكم المحلي في الوطن العربي" .جامعا
الريموك ،األردن( .1557/1/15-7 ،م دم ورقة )
 -53ورشة " اإلصالح السياسي في األردن  ..رؤية مست بلية " ، 1555/7/19-10
مركز الرأي للدراسات  ،عمان  ،األردن.
 -50مؤمتر التعليم األهلي التاست ،اإلحعاء ،الععود ا 1551 ،م.
 -52مؤمتر " دور المسلمين والمسيحيين المشترك في بناء عالم متطور" ،برل  ،أملاياا
.1777 /15/1 – 7/17
 -56بعض محاضرات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي في والية فرجينا  ،الواليات
المتحدة ،خالل عامي .1991-1992

 الدورات التدريبية :
 المناهج المست بلية في م اربة قضايا الشباب  ،جدة  ،مركز قراءات 1515/1/11-11 ،
 إدارة مراكز الفكر والمشاريع البحثية  ،ال اهرة  ،مركز املعلومات بالتعاون مت جامعا شا اغو ،
. 1511 /1 / 15-11
 منهجيات استطالعات الرأي متعددة اللغات والث افات والجنسيات
Multilingual, Multicultural & Multinational (3M) Survey Design
 ، Methods: Appliedشا اغو  ،الوص ات املتودة . 1515/5/15 ،
 إدارة استطالعات الرأي Survey Management ،

استالعات الرأز ما ب
1557/15/55

الربيامجن املألرتك ا منهجاا

جامعيت ماتألغان ومريصيد  ، JPSMالوص ات املتودة-17 ،

 فن ال يادة الحديثة وصناعة ال ائد ،بواقت  17ساعا ادر باا ،الععود ا.1557-9 ،
 صناعة الصف الثاني من ال يادات ،بواقت  11ساعا ادر باا ،الععود ا .1557-9
 المهارات اإلعالمية للناط ين اإلعالميين والعسكريين ،ممل ا البور ن ،بواقت  55ساعا
ادر باا.1557/1/7 - 1557 /1/19 ،
 كيفية دراسة واستشراف المست بل ،بواقت  15ساعا ادر باا ،شركا عااء للتنماا البألر ا
واإلدار ا ،الر اض.1559/7/17-15 ،

 تحليل السياسات العامة 15 ،ساعا ادر باا ،الععود ا ،جدة1550-1 ،م.
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 الدراسات المست بلية 15 ،ساعا ادر باا ،الععود ا.1555-15 ،
 مهارة ال راءة السريعة ،اإلدارة العاما للرتباا و التعلا بالعاصما امل دسا ،الععود ا.1555 ،
 استراتيجيات عمليات العلم ،اإلدارة العاما للرتباا و التعلا بالعاصما امل دسا ،ملدة  5أ ام،
الععود ا.1555 ،
 دبلوم االسترخاء من البورد األمر ي للتنومي ،الععود ا.1551/5/17-17 ،
 استراتيجيات صناعة األهداف ،الععود ا.1555/11/10 ،
 دبلوم البرمجة اللغوية العصبية  ،NLPالععود ا ،ملدة  5أ ام.1555\11 ،
 اإلبداع والتفكير اإلبداعي  ،اإلدارة العاما للرتباا والتعلا بالعاصما امل دسا ،الععود ا- 17 ،
1555-15-11
 المبادئ األساسية للتعامل ،الععود ا.1555/5/10 ،
 أفكار إبداعية في حفظ ال رآن الكريم باستخدام ت نيات  ،NLPالندوة العاملاا للألباب
اإلسلمي ،الععود ا.1555-5/1-1/55 ،

 املدخ لعل البرمجة اللغوية العصبية  ،NLPالععود ا.1555/5/11 ،
 تطوير التفكير اإلبداعي ( م دما  +ا زء األول من بريامجن كورت -دز بويو) ،عمان-15 ،
.1555/1/11

 لغة إنجليزية مت دمة من  ،The Abbey Collegeبر ااياا ،صاف ،1551ملدة أسبوع .
 التالوة والتجويد ،ا امعا األردياا ،من الفرتة ما ب .1775/5/17-1775/1/55

 النشاطات والبرامج الميدانية التي ساهمت بتنظيمها وتنسي ها :
 البرنامج الميداني لالطالع على تجربة الواليةات المتحةدة فةي اسةتطالعات الةرأي 7 ،
– . 5213/2/52
 البرنةةامج الميةةداني لالطةةالع علةةى تجربةةة مراكةةز دراسةةات ال طةةاع الثالةةث فةةي الواليةةات
المتحدة . 5215/11/32-10 ،
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 البرن ة ةةامج المي ة ةةداني لالط ة ةةالع عل ة ةةى التجرب ة ةةة األردني ة ةةة ف ة ةةي الش ة ةةؤون البلدي ة ةةة (-2
.)5228/0/11
 البرن ةةامج المي ةةداني لالط ةةالع عل ةةى التجرب ةةة األردني ةةة ف ةةي االنتخاب ةةات النيابي ةةة (-10
.)5227/11/55
 برنامج "كيفية دراسة واستشراف المست بل" (.) 5227/ 7/12- 6/32

 العضويات في الجمعيات والهيئات البحثية :
 عضو الراباا العاملاا ألحباث الرأز العام WAPOR
 عضو ا معاا األمر اا للرأز العام AAPOR

 عضو ا معاا العرباا للعلوم العااساا .
 عضو ا معاا األردياا للعلوم العااساا .
 عضو مؤسس ا الألب ا العرباا صستالعات الرأز .
 عضو منظما املعت ب العاملاا ( . ) WFS
 عضو هائا حتر ر جملا مداد احمل ما.
 عضو هائا عاا حبوث املنظمات غري الرحباا والعم التاوعي

()ARNOVA

 يائب الرئاس اإلقلامي ا اجمللدس الددويل ملنظمدا البداحث ا العمد التادوعي واجملتمدت املددين
) International Council of Voluntarism Civil Society Social ،( ICSERA
. Economy Researcher Association

 بعض الخبرات في مجال استطالعات الرأي :
 -1المشاركة في تنفيذ واإلشراف على العديد من استطالعات الرأي على معتوى العا
العرل ،من أبرزها:
 استال أولو ات املواطن ال و يت . 1515 ،
 استال أراء الناخب ال و تا ا ايتخابات جملس األما  1515وماالبه من
احل وما ال ادما .
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 استال آراء املوظف واملراجع ا ا هات ال و تاا العاما  ( .مؤشر مدركات
اإلصلح ) لصاحل عاا الألفافاا ال و تاا 1515 .
 استال آراء ا هات اخلري ا ا املؤسعات املاحنا ا اململ ا العرباا الععود ا .
1511
 استال آراء املألارك ا اللجان الألعباا للدفا عن الع ان واملمتل ات أثناء
ثورة  15نا ر  1511املصر ا " .
" استال آراء أسااذة العلوم العااساا واإلعلم ا العا العرل حول مدى مهناا
قناة ا ز رة"
 استال آراء العملء حول خدمات الرب د األردين .
 استال آراء الألعب األردين حول الرسوم املعائا للرسول علاه العلم .
 استال آراء الألعب األردين حول افجريات عمان.
 استال رأز " األسالاب الدعو ا الفعالا من وجها يظر الألباب البور ين" .
 -1ا دمي ا زء اخلاص بةدارة مراكز استالعات الرأز ا دورة مراكز الف ر واملألار ت البوثاا
املنفذة بالتعاون مت مركز يورك  /جامعا شا اغو ا الوص ات املتودة ومركز املعلومات
ومركز مداد ،خلل الفرتة ما ب . 1511/1/ 15 -15
http://www.mtt.idsc.gov.eg/workshopdetails.html

 -5ا دمي محاضرات في مجال استطالعات الرأي العام ا بعض ا امعات ( ا امعا
األردياا ،جامعا البرتاء  ،جامعا الريموك  ،جامعا بوسان  ،ا امعا اإلسلماا العاملاا مبالاز ا
) واملؤمترات ا األردن وخارج األردن ،مث " :استخدام استطالعات الرأي العام في العمل
البلدي"" ،استخدام استطالعات الرأي العام في العمل الدعوي"" ،فن استخدام
استطالع آراء الموارد البشرية"" ،قوة استطالعات الرأي العام" " ،استخدام
استطالعات الرأي في الصراع العربي اإلسرائيلي "  " ،المشاريع العالمية الستطالعات
آراء المسلمين " " مست بل دراسات الرأي العام بعد الثورات العربية " .
 -1تحكيم استمارات الدراسات املاداياا و ا دمي عألرات االستشارات العلمية والفنية
هات وباحث من خمتلف الدول العرباا .

 -5المشاركة في تأسيس موقع مركز عالم المعرفة الستطالعات الرأي العام
 ، www.kwcpolls.netومركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي
.www.gulfopinions.com
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 -0ت ديم بعض التصورات والمشاريع في استطالعات الرأي بما يناسب البيئة اإلسالمية
والعربية مث " مألرو استال أراء الف هاء " " مألرو استخدام استالعات العلم
لفض النزاعات ب الاوائف ا البلد العرباا " " مألرو استال آراء احلجاج " " مؤشر

التاو لدى الألباب العرل ".
 -9املألاركا ا الل اءات السنوية للجمعية األمريكية والرابطة العالمية الستطالعات الرأي
واصطل على جتارب مراكز اصستالعات األمر اا خلل الفرتة ما ب
 ، 1515/5/11وخلل الفرتة ما ب . 1515/5/17-11

-1/55

 -7تنفيذ برنامج ميداني عملي لالطالع على تجربة الواليات المتحدة في مجال الدراسات
واستطالعات الرأي خلل الفرتة ما ب

 15/17ولغا ا  ، 1557/11/5وخلل الفرتة ما

ب  1515/5/15-9حاث مت ز ارة أبرز مراكز استالعات الرأز ا العاصما األمر اا
واشنان مث (غالوب ) ومنظما الرأز العاملاا  ،ومنظما  Pewوأ ضا بريامجن منهجاا
اصستالعات املألرتك ما ب جامعيت ماتألغان ومريصيد  ،ول اء بعض منظرز وخرباء
استالعات الرأز .

 -7املألاركا ا إعداد عألرات التصورات لمشاريع استطالعات رأي عام ملختلف ا هات

داخ األردن و بعض الدول العرباا .
 -15متثا مركز عا املعرفا صستالعات الرأز ا يدوة اسرتاااجاا ااو ر النظام اإلحصائي ا
األردن . 1550/7/10-15
 -11كتابا عألرات الم االت ،واملألاركا ا ل اءات مع وسائل اإلعالم .
 -11ا دمي دورات تدريبية ا جمال ادر ب الباحث ا استالعات الرأز و كافاا اصما
وإدارة استالعات الرأز و إدارة مراكز استالعات الرأز واأثريها و جتربتها املعاصرة ،

واستال آراء املوظف ا األردن والبور ن والععود ا واإلمارات ومصر وال و ت ومالاز ا
واركاا .

بعض الخبرات في المجال التعليمي :
 منظ ومعؤول دورة اللغا اإلزلاز ا ا اململ ا املتودة جملموعا من طلب مدارس البل اء
،صاف  ،1551واحلصول على شهادة ال اادة املتمازة  Excellent Leadershipمن
 ،Abbey Collegeاململ ا املتودة.1551 ،
 املنعق اإلعلمي ملدارس األزال.
 عضو نا التاو ر الرتبوز ملدارس البل اء.
 منعق وم دم الدورات التدر باا املتعددة للمدرس والالب واجملتمت احمللي.
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مراكز بريلتز العاملاا

 مؤسس و منعق بريامجن ادر س اللغا اإلزلاز ا بالتعاون مت
(.)Berlitz
 عضو نا امل ابلت اخلاصا باملعلم .
 منعق رعا ا املوهوب .

 انعاق حصول مدارس البل اء ومدارس األزال على شهادة متثا دولاا من ، Abbey College
بر ااياا إلقاما اعاون مألرتك وع د الدورات ا ال لاا.
 رئاس نا التدقاق واملراجعا للختبارات.
 املألرو العام على بريامجن هتائا الالب صختبار ال درات.
 ا دمي ورش ادر باا ا استخدام استالعات الرأز ا العملاا التعلاماا.

 المهارات :

 إجادة استخدام برامجن احلاسوب  Microsoft Officeمث

( Power point,

 ،)Outlook, Word, Excelإضافا إع معرفا ا بريامجن التولا اإلحصائي .SPSS

 إجادة استخدام شب ا املعلومات الدولاا -اإليرتيت ( )Internetبأل
 إجادة استخدام قواعد الباايات والبوث العاملاا.
 اللغات :اللغا العرباا :اللغا األم  -اللغا اإلزلاز ا (ممتازة).
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ممتاز.

