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 التحصيل األكاديمي :
 دكتوراه  ،علوم سياسيا ،است عا الارأ الالياسايا  -م هاد البواو والدراساا ال ربياا،
جام ا الدول ال ربيا 2011 -2008،عنوان الرسالا "الاضايا الالياسيا ال ربيا
الارأ ال اام األمري ياا ،" 2008-1991أجياز مام مرةباا الشارو األوإ وب جلاا
واملناقشا  .قبلت للنشر ب د التو ي
اتاب

وصدر

است عا
ناا احل ا

املراز ال ريب لأل ا و دراساا الالياسايا  /ق ار .

شهر حزيران . 2013

 ماجستير ،علوم سياسيا ،جام ا آل البيت األردنيا ،2000-1995 ،عنوان الرسالا "األب اد
الالياسيا للووار اإلس مي املاليوي ") 1997-1990 ( :أجيز الرسالا دون ة ديل ب جلا
نا املناقشا ،و صدر

اتاب ،ومت اختياره من أفضل ال تب الصادرة

ال امل ال ريب ل ام

 2002حالب مراز املصادر وجملا البيان  .متت طباعته اربم مرا مم ةغ ا متنوعا .
 بكااالوريو  ،اليااا اتقتصاااد وال لااوم اإلداريااا ،قال ا ال لااوم الالياساايا ،ا ام ااا األردنيااا ،فرعااي
الشري ا اإلس ميا. 1994-1990 ،
 دراسا عام

ختصص الدراسا اإلس ميا  ،جام ا البلااء الت بيايا . 1995-1994 ،

 دراساا ماادة "مادماا

األدب اإلزلياز –،"-111

ال لياا ا ام يااAnne Arundel :

 ، Community Collegeالوتيا املتودة ،ربيم .1992
 دراساا مااادة :مادماا

ال قااا

الدوليااا ،جام اا ةاوساان احل ومياا ( State University

 ،)Towsonالوتيا املتودة.1991 ،
 شهادة الثانويا ال اما ،مدرسا الاللط الثانويا ،األردن.1990 ،
 ش ااهادة ع ااام دراس ااي
الوتيااا

برن ااامة ة ل ااي اللغ ااا اإلزليزي ااا لغا ا الن اااطا

ااا :1987-1986

املتواادةEnglish for Speakers of Other Languages, (E.S.O.L)،

Howard Vocational-Technical Center

 دراسا الصف الثامن والتاسم

الوتيا

املتودة ،1987-1985 ،مدارم .Wilde Lake
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الخبرات العملية :
المسمى الوظيفي
املدير التنفيذ
مالتشار
مالتشار دراسا

الجهة
مراز اآلراء اخلليجيا تست عا
الرأ واإلحصاء
ارسي األم سل ان لبوا الشباب
 /جام ا امللك عبد ال زيز
املراز الدويل لأل ا والدراسا
(مداد)

مدير األ ا واست عا
الرأ

املراز الدويل لأل ا والدراسا
(مداد)

مالتشار األ ا واست عا

املراز الدويل لأل ا والدراسا
(مداد)

الرأ

مراز عامل امل رفا للموتو الرقمي
www.e-marefah.net
أضخ قاعدة بيانا للدوريا ال ربيا

ممثل دويل

ق.أ رئيس املراز

ال ويت

 2012/7ولغايا ةارخيه

الال وديا

 2013/10ولغايا ةارخيه

الال وديا

 2012/8ولغايا ةارخييه

الال وديا

2012/7 -2010/12

الال وديا

2010/12 – 2009/8

األردن ،
مصر،
الال وديا ،

 - 2010/6لغايا ةارخيه

البورين
ال ويت
األردن

2009/7 – 2005/6

األردن

2010-9-2009-9

املراز ال لمي للدراسا الالياسيا
www.acps.edu.jo
املراز ال لمي لت وير املرااز الت ليميا
وامل لوماةيا
www.acduni.com
مراز عامل امل رفا لتغذيا املواقم ال ربيا
www.e-marefah.net
مدارم األزال األهليا

األردن

2009/7 – 2005/6

األردن

2009/3 – 2005/6

األردن

2009/7 – 2005/6

الال وديا

2005 – 2004

مشرو الت وير والتدريب

مدارم األزال

الال وديا

2004 - 2002

مالاعد مدير

مدارم البلااء

األردن

2002

مدرم لغا إزليزيا

مدارم البلااء

األردن

2002 - 2000

املراز ال لمي للدراسا الالياسيا

األردن

2001

مدارم أاادمييا الاللط

األردن

2000 - 1998

صوفي
مالاعد مدير عام
الاائ بأعمال املدير ال ام
املدير التنفيذ
مشرو الت لي األجنيب

باحث

متفرغ

مدرم لغا إزليزيا للمرحلت :
األساسيا والثانويا

مراز عامل امل رفا تست عا الرأ

مكان العمل

الفترة

احلاياا الدوليا
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الكتب واألبحاث والمشاركات العلمية واإلعالمية :
 اتاب" االسالم والمسلمون في عيون الشعوب(...الرأي العام العالمي)" متوقم صدوره خ ل
شهر أ ال س 2015
 اتاب ةنظي " الدولة االسالمية" (داعش) في استطالعات الرأي العالمية  ،متوقم صدروه
خ ل يونيو .2015
 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.

 اتاب " المؤسسات الخيرية المانحة في عيون الجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية
 ...دراسة استطالعية "  ،املراز الدويل لأل ا والدراسا  ،جدة .2015 ،
 اتاب حم

" الصراع العربي اإلسرائيلي في استطالعات الرأي األمريكية "  ،املراز ال ريب

لأل ا و دراسا الالياسيا  /ق ر . 2013/ 6 ،


ث حم

" المتطوعون في األزمات  ...اللجان الشعبية في ثورة  25يناير المصرية ..دراسة

استطالعية "  ،جملا مداد  ،ال دد اخلامس  . 2013 ،باتشرتاك مم د .أح م فرهود .


ث حم

" قيا العمل التطوعي باستخدام استطالعات الرأي "  ،جام ا أم الارى -15 ،

 ، 2012/9/16منشور ضمن أعمال املؤمتر .


ث " استخدام استطالعات الرأي في تحديد احتياجات المستفيدين من الجهات الخيرية "
 ،جام ا اإلمام حممد بن س ود اإلس ميا  ،الرياض . 2012/5/1 ،

 ورقا " اإلسالميون والحكم ...رؤية من منظور استطالعات الرأي "  ،ةارير اإلس ميون

عام

 ،مراز صناعا الف ر  ،ب و . 2012 ،
 ورقا علميا " وسائل اإلعالم و استطالعات الرأي  ...التجربة والعالقة " مؤمتر " وسائل
اإلع م  :أدوا ة ب وةغي "  ،جام ا البرتاء ،األردن . 2011-12-21
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ث " صورة العرب في استطالعات الرأي األمريكية "  ،مؤمتر ا م يا األردنيا للبوث ال لمي
 ،املؤمتر اخلامس للبوث ال لمي

األردن  ( . 2011/11/19 ،جزء اب منه من رسالا

الداتوراه )


ث " قيا سلوك التبرع اإللكتروني باستخدام أداة استطالعات الرأي"  ،مراز مداد  ،حلاا
ناام جلم التربعا اإلل رتونيا  . 2011 /10/6 ،طبم اتاب



ث حم
ال مل اخل



شهر .2013 /6

" استطالعات الرأي واستخداماتها في العمل الخيري "  ،جملا مداد لدراسا
. 2010 ،

ث " محطات سابقة في حوار األديان  :الطبيعية السياسية للحوار اإلسالمي  -المسيحي ،
ضمن أعمال ندوة  :حوار األديان  ..مراج ا وةاومي  ،ةناليق علمي وإشراو  :ناديا مص فى ،
سيف الدين عبد الفتاح  ،حترير وسام الضويين  ،دار الال م  ،جام ا الااهرة  ،مراز الدراسا
احلضاريا وحوار الثاافا  ،الااهرة  (. 2011 ،جزء من رسالا املاجالت )



ث " استخدام استطالع آراء العاملين في المنظمات الحكومية والخاصة " مؤمتر الااهرة
الدويل الثاين

است عا

الرأ

 ،مراز اختاذ الارار التابم جمللس الوزراء املصر -8 ،

. 2009/11/10


ث ب نوان "أهمية وضوابط وآلية استخدام استطالع آراء الموارد البشرية" ،مؤمتر "إدارة
وةنميا املوارد البشريا" ،جام ا ال موك ،األردن.2008-5-15-13 ،

 اتاب ب نوان "استطالع آراء أساتذة العلوم السياسية واإلعالم في العالم العربي حول مدى
مهنية قناة الجزيرة"

(الدراسا مشلت  19دولا عربيا ،وبلغ عدد أعضاء فريق البوث  46باحثاً ،من بينه  26أستاذاً

جام ياً من محلا الداتوراة) ،عضو رئيالي


فريق الدراسا ،مراز ا زيرة للدراسا  ،إبريل .2008

ث ب نوان "استطالع آراء الموارد البشرية ،األهمية ،الضوابط ،آلية االستخدام" ،امللتاى
التدرييب اخلليجي ،إدارة املوارد البشريا

امل رفا ،ممل ا البورين.2008-5-21-19 ،

 ورقا ب نوان "استخدام استطالعات الرأي العام في الحكم المحلي " ،مؤمتر "اسرتاةيجيا
وآليا ة زيز احل

احمللي

الوطن ال ريب " .جام ا ال موك ،األردن.2008- 4-10-8 ،

 اتاب " األبعاد السياسية للحوار بين األديان ،احلوار اإلس مي املاليوي منوذجاً "،2002 .
(ومت اختيار ال تاب من ضمن قائما أفضل ال تب ال ربيا الصادرة
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ال امل ال ريب ل ام 2002

حالب مراز املصادر ،و جملا البيان
وصدر ال ب ا الثالثا منه
املالامها

لندن) ،و قد صدر ال ب ا الثانيا منه عام ،2005

بدايا عام . 2009

حترير الدراسا التاليا ،والصادرة عن املراز ال لمي للدراسا الالياسيا:

 دليلك إإ است عا الرأ ال ام ( .)2009
 إس م ب خوو :مصر واإلس ميون ا دد (.)2008
 النموذج امل ر الواق ي لدراسا ال قا الدوليا (.)2008
" الربملان والوصول إإ امل لوما  :ال مل من أجل ح

شفاو (.)2009

 أصول ال قا الدبلوماسيا والانصليا (.)2006
 مدخل إإ فه ةالويا الصراعا (.)2006
 كتاب "دليل الباحث ال رب

ال لوم الالياسيا") 2000 ( ،

 ااةب ل دد من المقاالت الصحفية  :الدستور ،ال رب اليوم ،الالبيل ،احلاياا الدوليا (األردن)،
جريدة الندوة ( الال وديا ) ،جريدة النبأ البورينيا  ،موقم ال صر اإلل رتوين  ،موقم شب ا الال ،
موقم األلواا .
 املشاراا

ب ض املااب

املتودة ومصر وال ويت

واحلوارا

التلفزيونيا واإلذاعيا

مواضيم است عا

األردن وةرايا والال وديا والوتيا

الرأ وحوارا

األديان

دتتهتا وأب ادها

الالياسيا .
 ةادمي حماضرة حول نموذج الستخدام التقنية في اإلدارة و السيطرة على الحملة االنتخابية،
ضمن الربنامة امليداين ل ط

عمان  /األردن .2007-11
على اتنتخابا األردنياّ ،

 كتب وأبحاث قيد النشر :
 ةوظيف ا ها اخل يا تست عا الرأ  ...قراءة قيام الوعي الالياسي باستخدام است عا الرأ . -اتاب " اتس م

است عا الرأ ال امليا"
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التجربا الغربيا.

المؤتمرات والملتقيات :
الحضور والمشاركة في ما يزيد عن  40مؤتمرا و ندوة فكرية و تربوية و سياسية في
األردن ،ومصر والسعودية ،والبحرين ،واإلمارات  ،وتركيا ،والواليات المتحدة ،وبريطانيا،
وألمانيا ،والكويت  ،ماليزيا  ،فرنسا منها:
 -1املؤمتر اتقليمي للمنظما ال امليا لبوو الرأ ال ام  ، WAPORالدوحا ،ق ر -7 ،
 9مارم .2015
 -2المؤتمر السنوي الثالث واألربعين لمنظمة "أرنوفا" ( جل يا و املنظما

الر يا

وال مل الت وعي ) (  ، ) ) Arnovaدينفر  ،وتيا اولورادو  ،الوتيا املتودة ،
 ،2014/11/22-19ةادمي ورقا حول " مالتابل ال مل الت وعي

اخللية ال ريب

"
 -3المؤتمر السنوي للمنظمة العالمية لبحوث الرأي العام  ، WAPORنيس  ،فرسنا
 6-4 ،سبتمرب  . 2014،ةادمي ورقا ب نوان " الاضايا ال ربيا

است عا الرأ

األمري يا.
 -4مؤتمر فور شباب العالمي الخامس ب نوان " حراا احلياة واستثمار التاريخ "  ،ةرايا ،
 28-24أ ال س

 ، 2014وةادمي حماضرة ب نوان " استشراو املالتابل

والدراسا املالتابليا "
 -5المؤتمر السنوي الثاني واألربعين لمنظمة "أرنوفا" ( جل يا و املنظما

الر يا

وال مل الت وعي ) (  ، ) ) Arnovaهارةفورد  ،وتيا اون تي ت  ،الوتيا
املتودة  ،2013/11/23-20 ،ةادمي ورقا حول " أخ اء ال مل اخل

اخلليجي"

".
 -6مؤتمر فور شباب العالمي الرابع ب نوان " جيل الادوة والايادة "  ،الااهرة -21
 ، 2013/6/25وةادمي حماضرة ب نوان " قيادة مرااز الف ر والدراسا "
 -7مؤتمر الجمعية األمريكية الستطالعات الرأي  ، AAPORبوس ن  ،الوتيا املتودة ،
. 2013/5/19-15
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 -8مؤتمر الرابطة العالمية الستطالعات الرأي  ، WAPORجام ا بوس ن  ،الوتيا
املتودة . 2013/5/15-13 ،
 -9مؤتمر الرؤية الفكرية لألمة بعد الثورات العربية  ،الااهرة ، 2013/4 /13-12 ،
وةادمي ورقا ثيا ب نوان " ايفيا قيام الوعي الالياسي "
- 10

المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية  ،جام ا امللك س ود الرياض -16 ،
. 2013/2/20

- 11

ملتقى الجهات المانحة  ،املدينا املنورة ( . 2013/2/14-13 ،مادم ث )

- 12

المؤتمر السنوي الحادي واألربعين لمنظمة "أرنوفا" ( جل يا و املنظما
الر يا وال مل الت وعي ) (  ، ) ) Arnovaوتيا إنديانا  ،الوتيا

املتودة ،

. 2012/11/17-15
- 13

مؤتمر العمل التطوعي  ،جام ا أم الارى  ،م ا امل رما . 2012/9/16-15 ،
(مادم ث )

- 14

المؤتمر الخامس للبحث العلمي في األردن  ،ةادمي ث ب نوان " صورة ال رب
است عا الرأ األمري يا " 2011/11/19 ،

- 15

مؤمتر " إطالق الشبكة العربية الستطالعات الرأي "  ،الااهرة 24-23 ،
. 2011/1/

ةادمي ورقا ب نوان " حنو بيئا فاعلا تست عا

الرأ

ال امل

ال ريب " .
- 16

مؤتمر الجمعية األمريكية الستطالعات الرأي  ، AAPORشي ا و  ،الوتيا
املتودة . 2010/5/16-13 ،

- 17

مؤتمر الرابطة العالمية الستطالعات الرأي  ، WAPORشي ا و  ،الوتيا
املتودة . 2010/5/13-11 ،

- 18

مؤتمر القاهرة الدولي الثاني في استطالعات الرأي  ،الااهرة -8 ،
 ،2009/11/10ةادمي ث واملشاراا

- 19

جلالا النااش .

ورشة " مرصد العمل الخيري في دول مجلس التعاون الخليجي  ،مصر -10
2009/11/11
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- 20

مؤتمر المدار الخاصة  ،نحو أداء متميز  ،رئاسا جلالا وةادمي ورش ةدريبيا
استخدام استطالعات الرأي في المؤسسات التعليمية و استطالع أولياء األمور ،
فندق الرويال  ،عمان .2009/5/24-23 ،

- 21

مؤتمر غزة النصر ،وةادمي ورقا ب نوان " استخدام استطالعات الرأي في إدارة
الصراع " ةرايا .2009/2/14-12 ،

- 22

البرنامج التدريبي الثاني لقيادات العمل التطوعي ،جدة ،الال وديا-23 ،
.2008/7/27

- 23

المؤتمر اإلسالمي العالمي للحوار ،م ا امل رما.2008/6/6-4 ،

 -24مؤتمر "إدارة وتنمية الموارد البشرية" .جام ا ال موك ،األردن،2008/5/15-13 ،
وةادمي ث ب نوان "أمهيا وضوابط وآليا استخدام است

آراء املوارد البشريا".

 -25امللتاى التدرييب اخلليجي ،إدارة الموارد البشرية في المعرفة ،ممل ا البورين-19 ،
 ،2008/5/21وةادمي ث ب نوان "استطالع آراء الموارد البشرية ،األهمية،
الضوابط ،آلية االستخدام".
 -26مؤمتر "استراتيجيات وآليات تعزيز الحكم المحلي في الوطن العربي" .جام ا
ال موك ،األردن( .2008/4/10-8 ،مقدم ورقة )
 -27ورشة " اإلصالح السياسي في األردن  ..رؤية مستقبلية " ، 2005/9/27-26
مركز الرأي للدراسات  ،عمان  ،األردن.
 -28مؤمتر التعليم األهلي التاسم ،اإلحالاء ،الال وديا 2004 ،م.
 -29مؤمتر " دور المسلمين والمسيحيين المشترك في بناء عالم متطور" ،برل  ،أملانيا
.1999 /10/1 – 9/29
 -30بعض محاضرات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي في والية فرجينا  ،الواليات
المتحدة ،خالل عامي .1991-1990

 الدورات التدريبية :
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 " الفعاليات والمؤتمرات من التخطيط إلى التنفيذ "  ،ال ويت 2014/5 /14-12 ،

 المناهج المستقبلية في مقاربة قضايا الشباب  ،جدة  ،مراز قراءا 2013/2/12-11 ،

 إدارة مراكز الفكر والمشاريع البحثية  ،الااهرة  ،مراز امل لوما بالت اون مم جام ا شي ا و ،
. 2011 /1 / 23-14
 منهجيات استطالعات الرأي متعددة اللغات والثقافات والجنسيات
Multilingual, Multicultural & Multinational (3M) Survey Design
 ، Methods: Appliedشي ا و  ،الوتيا املتودة . 2010/5/13 ،

منهجيا
 إدارة استطالعات الرأي  Survey Management ،الربنامة املشرتك
است عا الرأ ما ب جام يت ميتشغان وم تند  ، JPSMالوتيا املتودة-29 ،
2009/10/30
 فن القيادة الحديثة وصناعة القائد ،بواقم  18ساعا ةدريبيا ،الال وديا.2008-7 ،
 صناعة الصف الثاني من القيادات ،بواقم  24ساعا ةدريبيا ،الال وديا .2008-7

 المهارات اإلعالمية للناطقين اإلعالميين والعسكريين ،ممل ا البورين ،بواقم  50ساعا
ةدريبيا.2008/2/8 - 2008 /1/27 ،
 كيفية دراسة واستشراف المستقبل ،بواقم  40ساعا ةدريبيا ،شراا ع اء للتنميا البشريا
واإلداريا ،الرياض.2007/8/29-25 ،
 تحليل السياسات العامة 15 ،ساعا ةدريبيا ،الال وديا ،جدة2006-1 ،م.
 الدراسات المستقبلية 15 ،ساعا ةدريبيا ،الال وديا.2005-10 ،

 مهارة القراءة السريعة ،اإلدارة ال اما للرتبيا و الت لي بال اصما املادسا ،الال وديا.2005 ،

 استراتيجيات عمليات العلم  ،اإلدارة ال اما للرتبيا و الت لي بال اصما املادسا ،ملدة  3أيام،
الال وديا.2005 ،
 دبلوم االسترخاء من البورد األمري ي للتنومي ،الال وديا.2004/5/19-18 ،
 استراتيجيات صناعة األهداف ،الال وديا.2003/12/26 ،

 دبلوم البرمجة اللغوية العصبية  ،NLPالال وديا ،ملدة  5أيام.2003\12 ،

 اإلبداع والتفكير اإلبداعي  ،اإلدارة ال اما للرتبيا والت لي بال اصما املادسا ،الال وديا- 19 ،
2003-10-24
 المبادئ األساسية للتعامل ،الال وديا.2003/5/16 ،
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 أفكار إبداعية في حفظ القرآن الكريم باستخدام تقنيات  ،NLPالندوة ال امليا للشباب
اإلس مي ،الال وديا.2003-5/2-4/30 ،
 املدخل ل ل البرمجة اللغوية العصبية  ،NLPالال وديا.2003/5/21 ،

 تطوير التفكير اإلبداعي ( مادما  +ا زء األول من برنامة اور  -د بونو) ،عمان-10 ،
.2003/4/12
 لغة إنجليزية متقدمة من  ،The Abbey Collegeبري انيا ،صيف ،2001ملدة أسبوع .
 التالوة والتجويد ،ا ام ا األردنيا ،من الفرتة ما ب .1993/5/19-1993/1/30

 النشاطات والبرامج الميدانية التي ساهمت بتنظيمها وتنسيقها :
 البرن ااامج المي ااداني لالط ااالع عل ااى تجرب ااة العم اال البحث ااي ف ااي المج ااال الش اابابي ف ااي
الواليات المتحدة . 2014/11/24-11 ،

 البرن ااامج المي ااداني لالط ااالع عل ااى تجرب ااة مراك ااز دراس ااات القط اااع غي اار الربح ااي ف ااي
الواليات المتحدة . 2013/11/28-19 ،

 البرنامج الميداني لالطالع على تجربة الواليات المتحادة فاي اساتطالعات الارأي 7 ،
– . 2013/5/20

 البرنااامج الميااداني لالطااالع علااى تجربااة مراكااز دراسااات القطاااع الثالااث فااي الواليااات
المتحدة . 2012/11/30-14 ،

 البرن ا ااامج المي ا ااداني لالط ا ااالع عل ا ااى التجرب ا ااة األردني ا ااة ف ا ااي الش ا ااؤون البلدي ا ااة (-5
.)2008/4/11

 البرن ااامج المي ااداني لالط ااالع عل ااى التجرب ااة األردني ااة ف ااي االنتخاب ااات النيابي ااة (-14
.)2007/11/22

 برنامج "كيفية دراسة واستشراف المستقبل" (.) 2007/ 7/10- 6/30
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 العضويات في الجمعيات والهيئات البحثية :












الرأ ال ام WAPOR

عضو الراب ا ال امليا أل ا
عضو ا م يا األمري يا للرأ ال ام AAPOR
عضو ا م يا ال ربيا لل لوم الالياسيا .
عضو ا م يا األردنيا لل لوم الالياسيا .
عضو مؤسس الشب ا ال ربيا تست عا الرأ .
عضو منظما املالتابل ال امليا ( . ) WFS
عضو هيئا حترير جملا مداد احمل ما.
الر يا وال مل الت وعي ()ARNOVA
عضو هيئا جل يا و املنظما
ال مال الت اوعي واجملتمام املادين
نائب الرئيس اإلقليمي اجمللس الدويل ملنظما الباحث

) 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 والدراسات على
مالتوى ال امل ال ريب ،من أبرزها:
 دراسا ميدانيا " أثر الصوافا اإلل رتونيا الرأ ال ام ال وييت " 2014
 دراسا ميدانيا عن مشاال الزواج واثرها على اجملتمم ال وييت 2014 .
أولويا املواطن ال وييت . 2013 ،
 است
انتخابا جملس األما  2013وم البه من
أراء الناخب ال ويتي
 است
احل وما الاادما .
ا ها ال ويتيا ال اما  ( .مؤشر مدراا
آراء املوظف واملراج
 است
اإلص ح ) لصاحل جل يا الشفافيا ال ويتيا 2013 .
آراء ا ها اخل يا املؤسالا املاحنا اململ ا ال ربيا الال وديا .
 است
2012
اللجان الش بيا للدفا عن الال ان واملمتل ا أثناء
آراء املشارا
 است
ثورة  25يناير  2011املصريا " .
آراء أساةذة ال لوم الالياسيا واإلع م ال امل ال ريب حول مدى مهنيا
" است
قناة ا زيرة"
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است
است
است
است

آراء ال م ء حول خدما الربيد األردين .
آراء الش ب األردين حول الرسوم املاليئا للرسول عليه الال م .
آراء الش ب األردين حول ةفج ا عمان.
رأ " األساليب الدعويا الف الا من وجها نظر الشباب البوريين" .

دورة مرااز الف ر واملشاريم البوثيا
 -2ةادمي ا زء اخلاص ب دارة مرااز است عا الرأ
الوتيا املتودة ومراز امل لوما
املنفذة بالت اون مم مراز نورك  /جام ا شي ا و
ومراز مداد ،خ ل الفرتة ما ب . 2011/1/ 20 -15
ب ض ا ام ا ( ا ام ا
 -3ةادمي محاضرات في مجال استطالعات الرأي العام
األردنيا ،جام ا البرتاء  ،جام ا ال موك  ،جام ا بوس ن  ،ا ام ا اإلس ميا ال امليا مباليزيا،
جام ا ال ويت ) واملؤمترا

األردن وخارج األردن ،مثل" :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 " " مستقبل دراسات الرأي العام بعد الثورات العربية " .

 -4تحكيم استمارات الدراسا امليدانيا و ةادمي عشرا
ها وباحث من خمتلف الدول ال ربيا .

االستشارات العلمية والفنية

 -5المشاركة في تأسيس موقع مركز عالم المعرفة الستطالعات الرأي العام
 ، www.kwcpolls.netومراز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي
.www.gulfopinions.com

 -6تقديم بعض التصورات والمشاريع في استطالعات الرأي بما يناسب البيئة اإلسالمية
والعربية مثل " مشرو است
لفض النزاعا ب ال وائف
الت و لدى الشباب ال ريب ".

أراء الفاهاء " " مشرو استخدام است عا الال م
آراء احلجاج " " مؤشر
الب د ال ربيا " " مشرو است

 -7املشاراا اللقاءات السنوية للجمعية األمريكية والرابطة العالمية الستطالعات الرأي
على جتارب مرااز اتست عا األمري يا خ ل الفرتة ما ب -4/30
واتط
 ، 2010/5/24وخ ل الفرتة ما ب . 2013/5/19-11
 -8تنفيذ برنامج ميداني عملي لالطالع على تجربة الواليات المتحدة في مجال الدراسات
واستطالعات الرأي خ ل الفرتة ما ب

 10/19ولغايا  ، 2009/11/5وخ ل الفرتة ما
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ال اصما األمري يا
ب  2013/5/20-7حيث مت زيارة أبرز مرااز است عا الرأ
واشن ن مثل ( الوب ) ومنظما الرأ ال امليا  ،ومنظما  Pewوأيضا برنامة منهجيا
اتست عا املشرتك ما ب جام يت ميتشغان وم تند  ،ولااء ب ض منظر وخرباء
است عا الرأ .
 -9املشاراا إعداد عشرا التصورات لمشاريع استطالعات رأي عام ملختلف ا ها
داخل األردن و ب ض الدول ال ربيا .
ندوة اسرتاةيجيا ة وير النظام اإلحصائي
 -10متثيل مراز عامل امل رفا تست عا الرأ
األردن . 2006/8/16-15
 -11اتابا عشرا المقاالت ،واملشاراا
 -12ةادمي دورات تدريبية

لقاءات مع وسائل اإلعالم .

جمال ةدريب الباحث

است عا

الرأ و ايفيا ةصمي

وإدارة است عا الرأ و إدارة مرااز است عا الرأ وةأث ها و جتربتها امل اصرة ،
األردن والبورين والال وديا واإلمارا ومصر وال ويت وماليزيا
آراء املوظف
واست
وةرايا .

بعض الخبرات في المجال التعليمي :













منظ ومالؤول دورة اللغا اإلزليزيا اململ ا املتودة جملموعا من ط ب مدارم البلااء
،صيف  ،2001واحلصول على شهادة الايادة املتميزة  Excellent Leadershipمن
 ،Abbey Collegeاململ ا املتودة.2001 ،
املنالق اإلع مي ملدارم األزال.
عضو نا الت وير الرتبو ملدارم البلااء.
منالق ومادم الدورا التدريبيا املت ددة للمدرس وال ب واجملتمم احمللي.
مؤسس و منالق برنامة ةدريس اللغا اإلزليزيا بالت اون مم مرااز ب لتز ال امليا
(.)Berlitz
عضو نا املااب اخلاصا بامل لم .
منالق رعايا املوهوب .
ةن اليق حصول مدارم البلااء ومدارم األزال على شهادة متثيل دوليا من ، Abbey College
ال ليا.
بري انيا إلقاما ة اون مشرتك وعاد الدورا
رئيس نا التدقيق واملراج ا ل ختبارا .
املشرو ال ام على برنامة هتيئا ال ب تختبار الادرا .
ال مليا الت ليميا.
ةادمي ورش ةدريبيا استخدام است عا الرأ
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 المهارات :

 إجادة استخدام برامة احلاسوب
 ،)Outlook, Word, Excelإضافا إإ م رفا

 Microsoft Officeمثل ( Power point,

برنامة التوليل اإلحصائي .SPSS

 إجادة استخدام شب ا امل لوما الدوليا -اإلنرتنت ( )Internetبش ل ممتاز.
 إجادة استخدام قواعد البيانا والبوث ال امليا.
 اللغات :اللغا ال ربيا :اللغا األم  -اللغا اإلزليزيا (ممتازة).
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