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يعقد  سنوات عمى افتتاحو 2بمرور  في إطار احتفال المركز المصري لبحوث الرأي العام )بصيرة(
نوفمبر بندوة مشتركة مع مركز جالوب لبحوث الرأي العام والذي  41المركز عدة فعاليات يبدأىا يوم 

حيث تناقش الندوة اتجاىات الرأي العام العالمي  ،يعد أىم وأشير المراكز العالمية في ىذا المجال
جوناثان كميفتون المدير وتباينات الرأي العام المحمي. يتحدث في الجمسة األولى من الندوة السيد 

بمركز جالوب والمسئول عن مسح جالوب العالمي ويرأس الجمسة لمدكتور أحمد جالل وزير المالية 
األسبق ويعقب عميو األستاذ الدكتور إبراىيم عوض أستاذ السياسة العامة بالجامعة األمريكية، ثم 

ر االتصاالت األسبق في الجمسة يتحدث الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ووزي
الثانية عن تباينات الراي العام المصري من واقع استطالعات بصيرة وترأس الجمسة د. عبمة عبد 
المطيف مدير المركز المصري لمدراسات االقتصادية ويعقب عمى الجمسة األستاذ الدكتور مصطفى 

ا يقدم المركز خالل الندوة تقرير عن أىم ما كامل السيد أستاذ العموم السياسية بالجامعة األمريكية. كم

 



سؤال تم  0888قدمو المركز خالل الخمس سنوات الماضية حيث أجرى استطالعات لمرأي بإجمالي 
نشر العديد منيا في وسائل اإلعالم المختمفة، كما أن معظم نتائجيم متاح عمى موقع بنك معمومات 

أصدر مركز بصيرة خدمة رقم في حياتنا المجانية . وقد  www.baseeraibank.comبصيرة 
من خالل خدمة رقم  0088باإلضافة إلى رقم  4088حوالي والتي أرسل من خالليا باإليميل 

. وشممت إصدارات يك حول قضايا مصرية وعربية مختمفةإنفوجراف 32كما أصدر  ،sms الرسائل
 0843، وحالة السكان في مصر 0842ر أىميا حالة المعمومات في مصر المركز عدة تقاري

  باإلضافة إلى مشاركة المركز في إعداد مجموعة من االستراتيجيات الوطنية.
يحضر الندوة مجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين ونواب البرلمان والخبراء والميتمين بدراسات 

  .الرأي العام
ويشمل احتفال بصيرة بعيده الخامس عقد ورشة عمل لإلعالميين حول توظيف البيانات والمعمومات 

، ويحاضر فييا األستاذ الدكتور ماجد عثمان الرئيس راإلعالم وذلك في نياية شير نوفمبفي 
 بصيرة والميندس بيترمركز بصيرة والدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز التتفيذي ل

 .ناجي مدير تكنولوجيا المعمومات بمركز بصيرة

http://www.baseeraibank.com/

