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World of Opinions for Polls (WoO)
مركز عالم اآلراء الستطالعات الرأي

169437المملكة األردنية الهاشمية 2011تحت الرقم عــــام

2016الواليات المتحدة األمريكية (ميرالند) عــــام W17607094تحت الرقم

2020 عــــام 2020/9038تحت الرقم

في ظل أجواء المتغيرات الكثيرة، وقلة البيانات والمعلومات أحيانا أو وفرتها وتضاربها 
أحيانـا أخـرى، ممـا يسـبـب اإلربـاك لمتخـذ القـرار، وإيمـانـا منـا بأهميـة الـدور الذي تقوم به 
مراكز الدراسات واستطالعات الرأي بوصفها "بيـوت خبـرة" و "بنوك تفكيــر" تســاهم في 

تطوير بيئة اتخاذ القرار بدأت قصتنا. 

في عام          أردنا رصد آراء الناس بشكل علمـي احتـرافي في األردن مـن خــــالل تأسـيـس 
بيت خبـرة بحثي واستطالعي ُمستقل ومتوافق في عمله مـع الممـارسـات العالميـة فـــي 
مجال استطالعات الرأي العام، لتغطية حاجة السوق المحلي والعربي، حيث تم تأسيــس 
فـرع المركـز في المملكـة األردنية الهاشميـة، ثـم بـعد أن توسع عملنـا ليشمـل مشاريــــع 
دوليـة،قمنـــا بترخيـــص فـــرع في الــواليات المتحدة األمريكيــة بوالية ميـــــرالند عــــام          ،

ثم في عام            تم تأسيس فرع في دولة الكويت.

لدينا هيئة استشارية تضم مجموعـة من الخبراء واألكاديمييـن الممارسيـن من مختـلف 
دول العـالـم، إضــافـة إلى فـريـق عــمـل متخـصص بـإشــراف خبـيــر اســتــطـــالعـــات الـــرأي

د.سامر أبو رمان، وللمركز شراكـات استراتيجيـة مع عدة جهات عربية و دولية.
نفذنا بإسم المركز ومن خالل المشرف العام عشرات الدراسات االستطالعية والبحوث، 
باحتـــرافـيـــة ومهنيــة عـاليـــة ولـصـــالح عــدة جهـــات محليـــة ودوليـــة، حكـــوميـــة وخــاصــة،
ربحـــيــة وغــيـــر ربحيــــة، فــي األردن والســعـــودية ومــصـــر والبحـــريــــن والكـــويـــت وقــطـــر،

ولصــالح منظمـــات دوليــة عالمية.

2011

2016
2020

 تأسس في 

دولــة الكـــويــــت



رؤيتنا:
الصدارة محليا وعربيا في مجال قياس الرأي العام والدراسات االستطالعية.

رسالتنا: 
العمل على تكريــس وإشــاعة ثقــافة تعنــى بتعـمـيــق مقــومــات صنــاعــة القــرار، باسـتـخــدام

استطــالعــات الرأي وفــق منهجيــات و أسـالـيـب وممـارســات علميـة، وذلك مـن خـالل فريـق

عمـل احترافـي، مساهمـة منـا فـي إثــراء التفكيـر المنهجي لصناعة القـرار في العالـم العربـي. 
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- تعزيز صوت المواطن عبر قياس الرأي العـام واتجاهات الجمهور حول القضـايـا المحليـة
  واإلقليمية والدولية بدقة وموضوعية وحيادية.

- تقييــم وتحليـل الــرأي العــام بـهـدف تـرشـيـد القــرارات مــن خالل إجـراء المسـوحات وفــق
  األسس والمنهجيات العلمية. 

- نشر وتعميق ثقافة استطالعات الرأي ودورها في صناعة القرار. 

- إتاحة البيانات والمعلومات ونتائج االستطالعات لخدمة الباحثين وصناع القرار. 

- توفير فهم أعمق وأدق لنتائج استطالعات الرأي.

- تقديم نتائج وتقارير علمية موثوقة حول قضايا المجتمع المختلفة.

- المساهمة في تطوير وتحسين البرامج والخدمات في المؤسسات الحكومية والخاصة.

- تشـبـيـك العالقـات مـع المـراكـز البحثـيـة ومـراكـز استطـالعات الـرأي العـربيـة والعـالميـة.

أهــــــدافــــنـــــــــــا
االستراتيجية

5

www.worldofopinions.org



عمـــالؤنـــــــا:

مركز اآلراء الخليجية
(دولة الكويت)

الرابطة العالمية لبحوث الرأي العام
(WAPOR)

(المملكة األردينة الهاشمية)
قبة االبتكار لالستشارات والتدريب

قدمنا خدماتنا للعديد من العمالء المميزين من المؤسسات المحلية والعربية والدولية منها :

 
(الواليات المتحدة)

Systems D3 شركة

شركاؤنا في النجاح:

نرتبط بشراكات مع جهات متخصصة في مجال الرأي العام والتدريب واالستشارات ومنها:

البنك الدولي منظمة العمل الدولية جامعة انديانامركز NORC - جامعة شيكاغو

كلية لندن لالقتصاد

والعلوم السياسية

معهد الكويت

لألبحاث العلمية

جامعة الخليج للعلوم

والتكنولوجيا - الكويت
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خــدمــاتنـــــــــــــــــا

تصميم وتنفيذ استطالعات

الرأي باحترافية ومهنية عالية

في مختلف الموضوعات

والمجاالت

رصد وأرشفة ومتابعة

استطالعات الرأي المنفذة

من جهات مختلفة عربيا وعالميا،

وفي مختلف الشؤون

والموضوعات،  وتقييمها، 

وتحليل آراء الخبراء فيها

نقل المعرفة وتقديم

االستشارات الخاصة

بتأسيس مراكز

استطالعات الرأي

في مختلف القطاعات

تنفيذ برامج ميدانية لالطالع

على تجارب الدول المتقدمة

والمتميزة في استطالعات

الرأي ودراساته

عقد ورش عمل ودورات

وبرامج ميدانية متخصصة

في مجال استطالعات الرأي

إعداد الدراسات والتقارير

العلمية وتقديم

االستشارات

123

456
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مـــــن
بـرامجــنـا
التدريبية

التحليل االحصائي

في استطالعات

الرأي

اإلعالميون

واستطالعات

الرأي

التعامل مع

بيانات وبنوك

استطالعات الرأي
استطالعات الرأي

واتخاذ القرارات

استطالعات الرأي

وتوظيفها

في قضايا الشباب

استطالعات

الرأي

االحترافية إدارة

مراكز الدراسات

واستطالعات

الرأي

إعداد باحثي

جمع بيانات
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نقدم العديد من البرامج المتخصصة ومن أهمها:

       برامج ميدانية لالطالع على تجارب استطالعات الرأي في الدول المتقدمة.

       المشاركة في مؤتمرات متخصصة في الرأي العام.

       برامج ميدانية لزيارة كبرى مراكز الفكر والدراسات في العالم.

برامجنا
الميدانية 

المــركــــــز
في أرقام

الدراسات
واستطالعات

الرأي

 التقارير
لجهات محلية
وعربية ودولية

خدمات
استشارية

الدورات
التدريبية في
مجال تنفيذ
استطالعات
الرأي العام
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إنجـازاتــنــــــــــــــا
التي نعتز بها



إنجازاتنا:
نفذنا مجمـوعـــة من المشاريـع البحثيــة واالستطالعـيـة داخـل الممـلـكــة األردنــيــة الهـــاشـمـيـة

وخارجهـا بشـكـل مــستـقـل أو مـن خالل المـشــرف الــعـام أو مــع جــــهــــات شـــريــكـــة، أهـــمــهــا:

2

0

2

0
- استطالع أثر جائحة كورونا على المغتربين األردنيين.

- من المهارات الرقمية إلى النتائج الملموسة (DiSTO) - جامعة الخليج في الكويت.

- اختيار سياسات بديلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة
  اآلثار اإلقتصادية لفيروس كورونا.

(GLOBAL PHILANTHROPY TRACKER) مؤشـر تدفـقــات المـوارد الخيـريـة العالمي -
  جامعة انديانا - الواليات المتحدة األمريكية.

- استطالع توجهات األردنيين حول المشاركة السياسية واالنتخابات النيابية.

- استطالع توجهات األردنيين في أزمة وباء كورونا (   ).

- استطالع توجهات األردنيين في أزمة وباء كورونا (   ).
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- استطالع رأي األردنيين حول األزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين.

- مسح المواقف العامة تجاه العمالة الوافدة في الكويت.

2

0

1

8

- دراسة بيئة االستثمار في الكويت، لصالح معهد الكويت لألبحاث العلمية.

- دراسة جرائم الرشوة وانتشارها في الكويت، لصالح معهد الكويت ألبحاث العلمية .

- استطالع رأي  الحجاج حول خدمات الحج المقدمة لهم – حجاج األردن نموذجا.

- قياس وتحليل اآلراء في وسائل التواصل االجتماعي

  حول التعديالت الوزارية في األردن والكويت.
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- قوة الصحف الكويتية (تقرير معلومات) .

.(MASK) استطالع رأي حول التوجهات العامة بدولة الكويت -

- استطالع رأي الشباب األردني تجاه المشاركة السياسية.

- التوجهات الثقافية واإلعالمية لدى الشباب األردني.
2

0

1

7
-دراسة ميدانية " تعزيز قدرات التأثير اإلعالمي" لصالح وزارة االعالم الكويتية.

- مؤشر الثقة في بيئة االعمال في الكويت، لصالح البنك الدولي.

- المسح االجتماعي الدولي "ISSP" لصالح مركز (NORC) جامعة شيكاغو.
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- استطالع آراء الناخبين الكويتيين في انتخابات مجلس األمة

  ومطالبهم من الحكومة القادمة.

- استطالع آراء الموظفين والمراجعين في الجهات الكويتية العامة

  (مؤشر مدركات اإلصالح) لصالح جمعية الشفافية الكويتية.

- استطالع رأي الشباب األردني تجاه العملية االنتخابية .

- دراسة ميدانية " أثر الصحافة اإللكترونية في الرأي العام الكويتي.

- دراسة ميدانية عن مشاكل الزواج وأثرها على المجتمع الكويتي.

20
16

20
14

20
13

13

www.worldofopinions.org



P.O. Box 35000 Aladailiya - 73260 Kuwait

+965  972 15 728
+965  229 60 555

info@worldofopinions.org
www.worldofopinions.org

فرع األردن

فرع الكويت

P.O.Box 763 - Postal Code 19110 Jordan

+962  79  024 3349
+962   5   355 7081

info@worldofopinions.org
www.worldofopinions.org


