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 رصم

 2022 يناثلا نوناك/رياني 21 ىلإ يناثلا نوناك/رياني 2 :يناديملا لمعلا ةرتف

 ةيبرعلا :ةغللا

  )قوف امف ًاماع 18( نوغلابلا نونطاوملا :ةفدهتسملا ةئفلا

 ديدجلا يداولا ،ءانيس بونج ،ءانيس لامش تاظفاحم ،ةيلقعلا تاحصملا ةنكاس :ةانثتسملا تائفلا
 ةينمأ بابسألو

 ةيقبطلا ةيحاسملا ةيلامتحالا ةنيعلا :ةنيعلا ميمصت

  يرصملا ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلل 2017 دادعت :ةنياعملا راطإ

  قطانملاو تاظفاحملا :تاقبطلا

 43 :تاقبطلا ددع

  22 :تاظفاحملا ددع

 239 :ةيلوألا ةنياعملا تادحو ددع

 مجحلل ةبسنلا ةيلامتحا :ةيلوألا ةنياعملا تادحو رايتخا

  ةيئاوشع قالطنا ةطقن نم نكاسملل يجهنم يطخت :لزنملا رايتخا

  شيك ةكبش :بيجملا رايتخا

  يلآلا بساحلا ةدعاسمب ةيصخش تالباقم :تانايبلا عيمجت طمن

  2044 :تادهاشملا ددع

 )AAPOR 1 ةباجتسا لدعم( %53 :ةباجتسالا لدعم

 يرصملا بيردتلاو ثوحبلا زكرم :يلحملا كيرشلا
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 قارعلا
 

 2022 طابش/رياربف 18 ىلإ 2021 لوألا نوناك/ربمسيد 7 :يناديملا لمعلا ةرتف

 ةيدركلاو ةيبرعلا :ةغللا

  )قوف امف ًاماع 18( نوغلابلا نونطاوملا :ةفدهتسملا ةئفلا

 ريغو ةمدهملا لزانملا ،نيئجاللا تاميخم يف ًايلخاد نوحزانلا ،ةيلقعلا تاحصملا ةنكاس :ةانثتسملا تائفلا
 ءانبلا ةلمتكملا

 ةيقبطلا ةيحاسملا ةيلامتحالا ةنيعلا :ةنيعلا ميمصت

  قارعلا يف ءاصحإلل يزكرملا زاهجلاو ةيقارعلا طيطختلا ةرازو نم ةنكاسلل تاريدقت :ةنياعملا راطإ

  قطانملاو تاظفاحملا :تاقبطلا

 36 :تاقبطلا ددع

  18 :تاظفاحملا ددع

 164 :ةيلوألا ةنياعملا تادحو ددع

 يف ةطيسب ةيئاوشع ةنيع ؛رضحلا قطانم يف مجحلل ةبسنلا ةيلامتحا :ةيلوألا ةنياعملا تادحو رايتخا
 فيرلا قطانم

  ةيئاوشع قالطنا ةطقن نم نكاسملل يجهنم يطخت :لزنملا رايتخا

 داليم ديع رخأ :بيجملا رايتخا

 ليبرإ يف ةيودي ةيصخش تالباقم ،يلآلا بساحلا ةدعاسمب ةيصخش تالباقم :تانايبلا عيمجت طمن

  2460 :تادهاشملا ددع

 )AAPOR 1 ةباجتسا لدعم( %77 :ةباجتسالا لدعم

  يندملا عمتجملاو ةرادإلا ثوحبل ةلقتسملا :يلحملا كيرشلا
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 ندرألا

 2022 ناسين/ليربأ 4 ىلإ طابش/رياربف 13 :يناديملا لمعلا ةرتف

  ةيبرعلا :ةغللا

  )قوف امف ًاماع 18( نوغلابلا نونطاوملا :ةفدهتسملا ةئفلا

 عناصملا ةنكاس ،ةيلقعلا تاحصملا ةنكاس :ةانثتسملا تائفلا

 ةيقبطلا ةيحاسملا ةيلامتحالا ةنيعلا :ةنيعلا ميمصت

  2015 نكاسملاو ناكسلا دادعت :ةنياعملا راطإ

  قطانملاو تاظفاحملا :تاقبطلا

 30 :تاقبطلا ددع

  12 :تاظفاحملا ددع

 ةيرضحو ةيفير :نكاسملا ةعيبط

 299 :ةيلوألا ةنياعملا تادحو ددع

  مجحلل ةبسنلا ةيلامتحا :ةيلوألا ةنياعملا تادحو رايتخا

  ةيئاوشع قالطنا ةطقن نم نكاسملل يجهنم يطخت :لزنملا رايتخا

 شيك ةكبش :بيجملا رايتخا

 يلآلا بساحلا ةدعاسمب ةيصخش تالباقم :تانايبلا عيمجت طمن

  2400 :تادهاشملا ددع

 )AAPOR 1 ةباجتسا لدعم( %52 :ةباجتسالا لدعم

  ةيجيتارتسالا تاساردلا زكرم :يلحملا كيرشلا
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 نانبل

 2022 طابش/رياربف 8 ىلإ 2021 لوألا نوناك/ربمسيد 16 :يناديملا لمعلا ةرتف

  ةيبرعلا :ةغللا

  )قوف امف ًاماع 18( نوغلابلا نونطاوملا :ةفدهتسملا ةئفلا

 ةيلقعلا تاحصملا ةنكاس :ةانثتسملا تائفلا

 ةيقبطلا ةيحاسملا ةيلامتحالا ةنيعلا :ةنيعلا ميمصت

  2011 نكاسملاو ناكسلل ماعلا دادعتلا  :ةنياعملا راطإ

  فئاوطلاو تاظفاحملا :تاقبطلا

 32 :تاقبطلا ددع

  8 :تاظفاحملا ددع

  زورد ،نويحيسم ،ةعيش ،ةنس :فئاوطلا

 240 :ةيلوألا ةنياعملا تادحو ددع

  مجحلل ةبسنلا ةيلامتحا :ةيلوألا ةنياعملا تادحو رايتخا

  ةيئاوشع قالطنا ةطقن نم نكاسملل يجهنم يطخت :لزنملا رايتخا

 شيك ةكبش :بيجملا رايتخا

 يلآلا بساحلا ةدعاسمب ةيصخش تالباقم :تانايبلا عيمجت طمن

  2399 :تادهاشملا ددع

 )AAPOR 1 ةباجتسا لدعم( %37 :ةباجتسالا لدعم

  )ةدودحم ةيلوؤسم ةكرش( نانبل تاءاصحإ :يلحملا كيرشلا
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 ايبيل

 2022 ناسين/ليربأ 4 ىلإ طابش/رياربف 19 :يناديملا لمعلا ةرتف

  ةيبرعلا :ةغللا

  )قوف امف ًاماع 18( نوغلابلا نونطاوملا :ةفدهتسملا ةئفلا

 ةيلقعلا تاحصملا ةنكاس :ةانثتسملا تائفلا

 ةيقبطلا ةيحاسملا ةيلامتحالا ةنيعلا :ةنيعلا ميمصت

 2012 ناكسلل ينطولا حسملا :ةنياعملا راطإ

  قطانملاو تاظفاحملا :تاقبطلا

 38 :تاقبطلا ددع

  22 :تاظفاحملا ددع

  رضحو فير :قطانملا

 299 :ةيلوألا ةنياعملا تادحو ددع

  مجحلل ةبسنلا ةيلامتحا :ةيلوألا ةنياعملا تادحو رايتخا

  ةيئاوشع قالطنا ةطقن نم نكاسملل يجهنم يطخت :لزنملا رايتخا

 شيك ةكبش :بيجملا رايتخا

 يلآلا بساحلا ةدعاسمب ةيصخش تالباقم :تانايبلا عيمجت طمن

  2505 :تادهاشملا ددع

 )AAPOR 1 ةباجتسا لدعم( %44 :ةباجتسالا لدعم

  يأرلا تاعالطتساو ثوحبلل One on Oneو ،تاراشتسالل اكلإ :يلحملا كيرشلا
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 ايناتيروم

فـتـرة العمل الميداني: 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى يناير/كانون الثاني 2022

  ةيبرعلا :ةغللا

 )قوف امف ًاماع 18( نوغلابلا نونطاوملا :ةفدهتسملا ةئفلا

 ةيلقعلا تاحصملا ةنكاس :ةانثتسملا تائفلا

 ةيقبطلا ةيحاسملا ةيلامتحالا ةنيعلا :ةنيعلا ميمصت

 2013 نكاسملل ينطولا حسملا ،ايناتيروم - تاءاصحإلل ينطولا بتكملا :ةنياعملا راطإ

قطانملاو تاظفاحملا :تاقبطلا

 27 :تاقبطلا ددع

 15 :تاظفاحملا ددع

  فيرو رضح :قطانملا

 250 :ةيلوألا ةنياعملا تادحو ددع

  مجحلل ةبسنلا ةيلامتحا :ةيلوألا ةنياعملا تادحو رايتخا

  ةيئاوشع قالطنا ةطقن نم نكاسملل يجهنم يطخت :لزنملا رايتخا

 شيك ةكبش :بيجملا رايتخا

 يلآلا بساحلا ةدعاسمب ةيصخش تالباقم :تانايبلا عيمجت طمن

 2000 :تادهاشملا ددع

 )AAPOR 1 ةباجتسا لدعم( %53 :ةباجتسالا لدعم

 يأرلا تاعالطتساو ثوحبلل One to Oneو )تاتسيب( ةيئاصحإلا تاساردلا بتكم :يلحملا كيرشلا
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 برغملا

 2022 ناسين/ليربأ 26 ىلإ راذآ/سرام 4 :يناديملا لمعلا ةرتف

  ةيبرعلا :ةغللا

  )قوف امف ًاماع 18( نوغلابلا نونطاوملا :ةفدهتسملا ةئفلا

 ةيلقعلا تاحصملا ةنكاس :ةانثتسملا تائفلا

 ةيقبطلا ةيحاسملا ةيلامتحالا ةنيعلا :ةنيعلا ميمصت

   2014 نكاسملاو ناكسلل ينطولا حسملا :ةنياعملا راطإ

  قطانملاو تاظفاحملا :تاقبطلا

 23 :تاقبطلا ددع

 12 :تاظفاحملا ددع

  فيرو رضح :قطانملا

 298 :ةيلوألا ةنياعملا تادحو ددع

  مجحلل ةبسنلا ةيلامتحا :ةيلوألا ةنياعملا تادحو رايتخا

  ةيئاوشع قالطنا ةطقن نم نكاسملل يجهنم يطخت :لزنملا رايتخا

 شيك ةكبش :بيجملا رايتخا

 يلآلا بساحلا ةدعاسمب ةيصخش تالباقم :تانايبلا عيمجت طمن

  2404 :تادهاشملا ددع

 )AAPOR 1 ةباجتسا لدعم( %38 :ةباجتسالا لدعم

 ةيلحم ةيثحب ةمظنم :يلحملا كيرشلا
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 نيطسلف

 2021 لوألا نيرشت/ربوتكأ 23 ىلإ لوألا نيرشت/ربوتكأ 11 :يناديملا لمعلا ةرتف

  ةيبرعلا :ةغللا

  )قوف امف ًاماع 18( نوغلابلا نونطاوملا :ةفدهتسملا ةئفلا

 ةيلقعلا تاحصملا ةنكاس :ةانثتسملا تائفلا

 ةيقبطلا ةيحاسملا ةيلامتحالا ةنيعلا :ةنيعلا ميمصت

   2007 ناكسلاو نكاسملل ماعلا حسملا :ةنياعملا راطإ

  قطانملاو تاظفاحملا :تاقبطلا

 42 :تاقبطلا ددع

 )2و 1 سدقلا ىلإ ةمسقنم سدقلا( 1+16 :تاظفاحملا ددع

 نيئجاللا تاميخمو فيرو رضح :قطانملا

 120 :ةيلوألا ةنياعملا تادحو ددع

 مجحلل ةبسنلا ةيلامتحا :ةيلوألا ةنياعملا تادحو رايتخا

  ةيئاوشع قالطنا ةطقن نم نكاسملل يجهنم يطخت :لزنملا رايتخا

 شيك ةكبش :بيجملا رايتخا

  ةزغ يف ملقلاو ةقرولاب تالباقم ،يلآلا بساحلا ةدعاسمب ةيصخش تالباقم :تانايبلا عيمجت طمن

  1800 :تادهاشملا ددع

 )AAPOR 1 ةباجتسا لدعم( %52 :ةباجتسالا لدعم

  ةيحسملاو ةيسايسلا ثوحبلل ينيطسلفلا زكرملا :يلحملا كيرشلا



 ةعباسلا ةرودلا يبرعلا رتیمورابلا
 ينقتلا ریرقتلا

www.arabbarometer.org 

 

 

10 

 

 نادوسلا

 2022 ناسين/ليربأ 11 ىلإ يناثلا نوناك/رياني 30 :يناديملا لمعلا ةرتف

  ةيبرعلا :ةغللا

  )قوف امف ًاماع 18( نوغلابلا نونطاوملا :ةفدهتسملا ةئفلا

 ىربكلا نافدرك ىلإ اهمض مض دقو نافدرك لامشو برغ ،ةيلقعلا تاحصملا ةنكاس :ةانثتسملا تائفلا
 يناكسلا حسملا دعب

 ةيقبطلا ةيحاسملا ةيلامتحالا ةنيعلا :ةنيعلا ميمصت

    2018 ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا دادعت :ةنياعملا راطإ

  قطانملاو تايالولا :تاقبطلا

 36 :تاقبطلا ددع

 18 :تايالولا ددع

  فيرو رضح :قطانملا

 297 :ةيلوألا ةنياعملا تادحو ددع

  مجحلل ةبسنلا ةيلامتحا :ةيلوألا ةنياعملا تادحو رايتخا

  ةيئاوشع قالطنا ةطقن نم نكاسملل يجهنم يطخت :لزنملا رايتخا

 شيك ةكبش :بيجملا رايتخا

 يلآلا بساحلا ةدعاسمب ةيصخش تالباقم :تانايبلا عيمجت طمن

  2353 :تادهاشملا ددع

 )AAPOR 1 ةباجتسا لدعم( %74 :ةباجتسالا لدعم

 يأرلا عالطتساو ثوحبلل نادوسلا زكرم :يلحملا كيرشلا
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 سنوت

 2021 يناثلا نيرشت/ربمفون 20 ىلإ لوألا نيرشت/ربوتكأ 1 :يناديملا لمعلا ةرتف

  ةيبرعلا :ةغللا

  )قوف امف ًاماع 18( نوغلابلا نونطاوملا :ةفدهتسملا ةئفلا

 ةيلقعلا تاحصملا ةنكاس :ةانثتسملا تائفلا

 ةيقبطلا ةيحاسملا ةيلامتحالا ةنيعلا :ةنيعلا ميمصت

   2015 راذآ/سرام يف ثيدحت رخأ ،2014 ىنكسلاو ناكسلل ماعلا دادعتلا :ةنياعملا راطإ

  قطانملاو تايالولا :تاقبطلا

 46 :تاقبطلا ددع

 24 :تايالولا ددع

  فيرو رضح :قطانملا

 300 :ةيلوألا ةنياعملا تادحو ددع

  مجحلل ةبسنلا ةيلامتحا :ةيلوألا ةنياعملا تادحو رايتخا

  ةيئاوشع قالطنا ةطقن نم نكاسملل يجهنم يطخت :لزنملا رايتخا

 شيك ةكبش :بيجملا رايتخا

 يلآلا بساحلا ةدعاسمب ةيصخش تالباقم :تانايبلا عيمجت طمن

  2400 :تادهاشملا ددع

 )AAPOR 1 ةباجتسا لدعم( %17 :ةباجتسالا لدعم

 يأرلا تاعالطتساو ثوحبلل One to One :يلحملا كيرشلا



A R A B B A R O M E T E R . O R G A R A B B A R O M E T E R @ARABBAROMETER

 حول الباروميتر العربي

الباروميتر العربي هو شبكة بحثية مستقلة وغير حزبّية، تقدم نظرة ثاقبة عن  

اإلتجاهات والقيم اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية للمواطنين العاديين في 

العالم العربي.

لقد دأبنا على عمل استطالعات رأي عام مدققة وممثلة لمستوى الدولة، بناء  
على نهج العينات اإلحصائية، للسكان البالغين، على امتداد العالم 

. العربي، في 15 دولة، منذ عام  2006

 نحن أقدم وأكبر مستودع للبيانات المتاحة في متناول العامة حول آراء الرجال  

والنساء  في المنطقة. تمنح نتائج استطالعاتنا فسحة للمواطنين العرب

للتعبير عن احتياجاتهم وإهتماماتهم.




