
 

 

 

 :السنوي ميدانيالبرنامج ال

 
 فً المشاركة و الرأي استطالعات فً األمرٌكٌة التجربة

 االمرٌكٌة للجمعٌة والسبعون الواحد السنوي المؤتمر
 العام الرأي لبحوث

 AAPOR 2017 

 
 

 

 

 

 

  واشنطن العاصمة – Louisiana ( لويزياناوالية  ) New Orleans  نيو أورلينزمدينة 

 



 البرنامج:طبٌعة 

في مجال قياس الرأي، من خالل  واالمريكية إطالع المشاركين عمى جزء من التجربة العالمية         
المؤتمر السنوي الواحد والسبعون لمجمعية االمريكية لبحوث الرأي العام  نشاطاتالمشاركة في فعاليات و 

AAPOR ، نيو أورلينزمدينة الذي سيعقد ىذا العام في New Orleans لويزيانا( والية( Louisiana 
ورشات النقاش الخاصة بالمشاركين وزيارات لبعض ابرز  . باإلضافة إلى1027األمريكية، خالل شير مايو 

 مركز الدراسات و استطالعات الرأي في العاصمة األمريكية واشنطن. 

 

 أهداف البرنامج: 
 في مجال استطالعات الرأي. واالمريكية التعرف عمى التجربة البحثية العالمية 
  زيادة وعي المشاركين بأىمية استطالعات الرأي، ودورىا، ومجاالتيا، وفوائدىا في مختمف شؤون

 الحياة.
  تبادل اآلراء واألفكار بين مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال دراسات الرأي العام، من خالل

كة، وحضور فعاليات وجمسات مؤتمر الرابطة المشاركة في بعض المحاضرات وحمقات النقاش المشتر 
 الستطالعات الرأي. واالمريكية العالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :الفترة الزمنٌة 

 .1027مايو  15 - 27من 

 (. والزيارات وايام الوصول والمغادرة وجمسة النقاش)شاممة كامل أيام المؤتمر 

 

 

 الفئات المستهدفة:

  والدراسات، والتطوير، والتخطيط، واإلعالم والعالقات وكالء الوزارات المسؤولون عن قطاع األبحاث
 العامة.

 .مدراء مراكز األبحاث والدراسات واستطالعات الرأي 
 .كبار رجال اإلعالم والعالقات العامة ووكالء األنباء 
 .األكاديميون والميتمون في قياس الرأي العام 
 .أساتذة الجامعات 

 
 
 

 

 مع مذير مركس اآلراء الخليجيت د. سامر ابو رمان AAPORالمذير السابق لمنظمت 

 
 
 
 
 
 



 
 :البرنامج

 الفعالٌة الٌوم

 New Orleans نٌو أورلٌنزمدٌنة ل ٌنوصول المشارك  5/ 17ربعا   األ

 ٌفضل صباحاً  – New Orleans نٌو أورلٌنزمدٌنة ٌن لوصول المشارك  5/ 11الخمٌس 
  السنوي  للمنظمة األمرٌكٌة حضور فعالٌات الٌوم األول من المؤتمر

  (.AAPORالستطالعات الرأي )

 نيو أورلينزمدينة  (.AAPORحضور فعالٌات الٌوم الثانً من مؤتمر )  5/ 11الجمعة  
New Orleans 

 نيو أورلينزمدينة  (.AAPORمن مؤتمر ) لثحضور فعالٌات الٌوم الثا  5/ 02السبت 
New Orleans 

 نيو أورلينزمدينة  (.AAPORمن مؤتمر ) األخٌرفعالٌات الٌوم  حضور  5/  01 األحد 
New Orleans 

  5/ 00االثنٌن 

 

 مطار داالس، السفر إلى واشنطن العاصمة Washington Dulles 
International Airport  IAD). 

 " ورشة نقاش " إدارة مراكز استطالعات الرأي 

 5/ 02الثالثا  

 ٌتم اختٌار جهتٌن 

   المركز الرئٌس لمنظمة )غالوب( الستطالعات الرأي. زٌارةGallup Poll 
 ( زٌارة منظمة الرأي العالمٌةWPO  (واالطالع على مشروع ،)

PIPA  Program on International Policy Attitude .) 
 ( زٌارة مركزPew واالطالع على مشارٌع استطالعات الرأي الداخلٌة ،)

 والخارجٌة.

 5/ 04األربعا  

 ٌتم اختٌار جهتٌن

 ( زٌارةJPSM  برنامج منهجٌة االستطالعات المشترك ما بٌن جامعة ،)
 مٌتشغان وجامعة مٌرالند.

  زٌارة كرسً السادات للسالم / جامعة مٌرالند. المنفذ الستطالعات رأي
 ( Arab Annual Attitudesاتجاهات العرب )

 ( زٌارة لمجموعةWestat .لألبحاث ) 
 ( زٌارة مركزNORC المركز القومً لدراسات الرأي"، التابع لجامعة" )

 (General Social Survey (GSS.)شٌكاغو، واالطالع على تجربة )
 .جولة سٌاحٌة 

 الخمٌس 

05/5 

  المشاركٌن  مغادرة 



 

 :التسجٌل وتكالٌف البرنامج

 

  ( 8800) آالف وثمانمائة دوالر أمريكي ثمانيةالتكمفة اإلجمالية لرسوم البرنامج لممشارك الواحد ىي$
 يمي :  فقط، تشمل ما

 
   طيمة أيام المؤتمر  اإلفطار والغداءاإلقامة مع وجبات. 
 مواصالت من و إلى الفعاليات والزيارات الميدانية لمبرنامج. 
 رسوم التسجيل و المشاركة في المؤتمر. 
 .االستشارات الفنية لموضوع البرنامج الميداني 
  العضوية في الجمعية األمريكية الستطالعات الرأيرسوم . 
 الجوالت السياحية، ورسوم الدخول إلى األماكن السياحية. 
 تكاليف السفر الداخمي بين الواليات  . 
 (.نسخة من توثيق البرنامج ) فيديو / صور 

 

 

 البحثيت   D3 Systemsشركت خالل زيارة 

 



 

 المنفذة للبرنامج: الجهة 

بيت خبرة كويتي مستقل، مقره دولة  الخميجية الستطالعات الرأي واإلحصاء:مركز اآلراء  -
الكويت، سبق وأن نفذ العشرات من الدراسات واستطالعات الرأي واالستشارات لمختمف الجيات 
في دولة الكويت وخارجيا ومنيا: مجمس األمة، مجمس الوزراء، وزارة العدل، وزارة اإلعالم 

( والتي KANEEجموعة خدمات االعمال والتوظيف الخميجية )وجامعة قطر. وىو احدى م
 وقد سبق تنفيذ ىذا البرنامج عدة مرات. 2999تأسست عام 

 
 

  سٌاسة االلغا  : 
 .يجب إعالم المركز بخطاب رسمي لإللغاء 
  فاكثر او رفض التأشيرة من  % من المبمغ في حالة اإللغاء قبل الحدث بشير ونصف75يتم استرجاع

 .السمطات المختصة 
  بشير فأكثر% من المبمغ في حالة اإللغاء قبل الحدث 50يتم استرجاع. 
 شير  لن يتم استرجاع أي مبمغ في حالة اإللغاء قبل الحدث بأقل من. 

 
 :مالحظات 

  عممية استخراج سيتم تزويد كل مشارك بالوثائق واألوراق التي تثبت تسجيمو في المؤتمر؛ لتسييل
%من إجمالي الرسوم، وتكون 50تأشيرة الدخول لمواليات المتحدة األمريكية في حال تم استالم 

 . مستردة في حال عدم الحصول عمى التأشيرة ألي سبب من األسباب
  يتولى كل مشارك مسؤولية حجز التذاكر، وترتيبات السفر، والوصول في المواعيد المحددة لبدء وانتياء

 امج.البرن
 
 
 
 



 :لالستفسار والتسجٌل

 :الكويت  – مركز اآلراء الخميجية الستطالعات الرأي واإلحصاء
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