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بيانات شخصـــــية
الزدرقاء -الدردنم 1960-12-5تادريخ  ومكان الولدة: 

الجنسيـــة : أدردنية

الحالــــة التجتمامعيـة: متــــزوج

نوع ومستوى التعليم
).1992-1989دكتودراه الفلسفة في التســويق والتســويق الدولي، تجامعــة شفيليــد بريطانيا   (.1

).1986-1985ماتجســتير إدادرة أمعمال، التســــويق، تجامعــة أدنبرة  بريطانيا (.2

بكالودريوس إدادرة  أمعمال و إدادرة معامــة، كلية القتصاد والعلوم الدادرية - الجامعة الدردنية (.3
1979-1983.(

المراكز الكاديمية
 -2012نائب الرئيس للكليات النسانية ، .1

2011 -2010مدير وحدة الصناديق المالية في الجامعة الدردنية .2
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2010-2008معميد كلية المعمال ، الجامعة الدردنية ، .3

2008-2005معميد كلية الددراسات العليا ، الجامعة الدردنية، .4

-2005م-2003نائب معميد كلية الددراسات العليا، الجامعة الدردنية .5

 ،2006-2005م، 2002- 2001درئيس قسم التسويق ، كلية إدادرة المعمال، الجامعة الدردنية .6
م2009-2010

م.2000 - 1999مسامعد معميد لخدمة المجتمع، كلية إدادرة المعمال، الجامعة الدردنية  .7

 م.1999- 1997مســامعد معميد لشؤون الطلبة، كليــة إدادرة المعمال، الجامعة الدردنية .8

الرتب  الكاديمية

-)2003أستاذ ، قسم التسويق، كلية  إدادرة المعمال، الجامعة الدردنية، (.1

 ).2003-1998أستاذ مشادرك، قســم التسـويق، كليــة إدادرة المعمال، الجامعــة الدردنية (.2

-2000أستاذ مشادرك، قسم التسويق،  كلية القتصاد والعلوم الدادرية ،تجامعة العلوم التطبيقية ، (.3
) سنة تفرغ معلمي2001

).1998-1997أستاذ مســامعد ، قســم التســويق، كلية إدادرة المعمال، الجامعة الدردنية .4

أستاذ مســامعد، قســــم إدادرة المعمال، كلية القتصـاد والعلوم الدادرية، الجامعــة الدردنية (.5
1992-1996.(

 -1986محاضر متفرغ، قســم إدادرة المعمال، كلية القتصاد والعلوم الدادرية، الجامعة الدردنية (.6
1989 .(

) وتجامعة العلوم التطبيقية (1994-1993محاضر غير متفرغ في كل من تجامعة معمان اللهلية (.7
 ) الجامعة العربية2006-2004)، الكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، (1995-1998

)2006-2005للددراسات العليا (

 مســامعد بحث وتددريــس (معيد)، قســم إدادرة المعمال، كلية القتصاد والعلوم الدادرية، الجامعة.8
).1985 - 1983الدردنية (

 والتقديريةالجوائز العلمية
 تجائزة معبد الحميد شومان للباحثين الشبان العرب في مجال العلوم  الدادرية والقتصادية والمالية.1

م1999لعام  

م2001ددرع من الجامعة الدردنية تقديرا للحصول معلى تجائزة معبد الحميد شومان ،.2

م2001شهادة تقدير من وزادرة الثقافة للمبدمعين الدردنيين لعام .3

2001شهادة تقدير من مؤسسة طلل ابو غزالة لعام .4

2001شهادة تقدير من وزادرة الصحة \ الدردن معام .5

م2001شهادة تقدير من غرفة تجادرة معمان لعام .6
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2003شهادة تقدير من مؤسسة البداع الخليجي لعام .7

م2002شهادة تقدير من مؤسسة التحقق النتشادر للمشادركة في المؤتمر القتصادي الول لعام .8

2006ددرع  تجامعة معمان اللهلية ، معمادة الددراسات العليا والبحث العلمي، .9

2010ددرع تجامعة الزدرقاء الخاصة |كلية المعمال .10

الكتــب والمؤلفات المنشـــورة
م2010، ، 1999التســــويق الدولي، نشر بدمعم من الجامعة الدردنية، مؤسسة وائل ، ( .1

2004,1994 ,2009.(

) 2010  ، 2008، ، 1998،2002إدادرة القنوات التســويقية، مؤسسة وائل (،.2

 ) مشادركة مع1988التجالهات الحديثة في إدادرة المنشــات التســويقية، مؤسسة معالي للتوزيع، (.3
د. محمــد معبيدات.

 )، مشادركة مع د. محمد1989الستيراد والتصدير بين النظرية والتطبيق، مؤسسة زلهران، (.4
معبيــدات.

) ، مشادركــة مع السـيد معبد ال سمادرة.1993إدادرة القنوات التســويقية، مؤسسة وائل الســريع، (.5

 م وتسويق الخدمات والتسويق الدولي1998قنوات التوزيع، مقردر لطلبة تجامعة القدس المفتوحة، .6
2005والدادرة  الستراتيجية لعام 

2009، 2004م،2001م،1998إدادرة المبيعات، مؤسسة وائل للنشر والتوزيع، .7

م2010م2008، 2004م،2002تسويق الخدمات، مؤسسة وائل للنشر والتوزيع، .8

 المهام والممادرسات الدادرية  ، المجمع العربي للمحاسبين القانونين، مؤسسة طلل ابو غزاله.9
م2001

الدراتسات والبحاث غير المنشــورة
تســويق خدمة بطاقات الئتمان المصرفية  في الدردن، درســالة ماتجستير، تجامعة أدنبرة (.1

1986.(

 اثر العوامل البيئة للمنـشاة معلى سلوكها ومسـتوالها  التسويقي التصديري، درســالة دكتودراه، تجامـعة.2
).1992شفيليد،   (

عضوية اللجان (خارج الجامعة)
 -2012معضو  في مجلس إدادرة معهد الددراسات المصرفية •

-2010معضو في مجلس أمناء تجامعة اليرموك •

-2012معضو لجنة قطاع العلوم القتصادية لصندوق دمعم البحث العملي •

2011-2010معضو في صندوق البحث العلمي, وزادرة التعليم العالي •

2011 -2008معضو في كرسي تجللة الملك معبدال الثاني لددراسة الودراق المالية-•
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2006 –2005معضو في مجلس  المعتماد \ وزادرة التعليم العالي •

2011-2006معضو امعتماد  في لهيئة مؤسسات التعليم العالي، •

2010معضو ممثل للجامعات الدردنية في تقييم البلديات في الدردن، وزادرة البلديات •

2008معضو في أكاديمية المير حسين بن معبدال الثاني للحماية المدنية •

2008معضو في المجلس التنفيذي للمعهد الودروبي الدردني لتطوير المعمال "ايجابي" •

2010-2007معضو في لهيئة تحرير المجلة  الدردنية في إدادرة المعمال، •

2010 –2008معضو ممثل معن الجامعة الدردنية في معهد الددراسات المصرفية •

 معضو خادرتجي امعتماد تجودة   لهيئة امعتماد التعليم العالي في البحريــن  ومقيــم لجامعــة البحريــن ،•
م2010 و 2009وتجامعة البحرين اللهلية، تجامعة ديلمون، تجامعة المملكة للمعوام 

م2009م-2008معضو لهيئة تحرير مجلة ددراسات، الجامعة الدردنية، •

 مقردر لجنة إمعداد معايير المعتماد الخاص لتخصص التسويق للجامعات الخاصة، مجلس•
م.2000التعليم العالي، 

 مقردر ومعضو  لجنة متابعة المعايير المعتماد الخاص  لتخصص التسويق في العديد من•
  تجامعة الزيتونة وتجامعة العلوم التطبيقيةو تجامعة فيلدلفيا1999-1993الجامعات الدردنية 

وتجامعة معمان اللهلية  

 معضو لجنة امعتماد لتخصص إدادرة المعمال، تجامعة الزيتونة، وتجامعة البتراء وتجامعة•
2001 -1994السراء. تجامعة العلوم التطبيقية وتجامعة فيلدلفيا،

2003-2001مقردر اللجنة الفنية  للبيع والخدمات التجادرية ، مؤسسة التددريب المهني.، •

م.2002-2001معضو  في لجنة معادلة الشهادات  في وزادرة التعليم العالي ، •

  والجامعة الدردنية2000معضو في لجنة البحث العلمي  في تجامعة العلوم التطبيقية لعام •
2001\كلية إدادرة المعمال معام 

م –2002معضو في تجمعية أصدقاء البحث العلمي، •

م-1998معضو في تجمعية حماية المستهلك، •

 معضو في لجنة تقييم المعمال المقدمة لجائزة الدولة التشجيعية في حقل العلوم التجتمامعية•
م2002والنسانية "موضوع التطوير في القطاع الخاص" ، وزادرة الثقافة، 

 معضو لجنة مناقشة لعدة درسائل ماتجستير ودكتودراه  في الجامعات الدردنية، تجامعة اليرموك•
وتجامعة آل ألبيت والجامعة الدردنية والمعهد الدبلوماسي الدردني  وتجامعة معمان العربية.

 معضو لجنة تأليف كتاب مراسلت باللغة النجليزية للصف الول الثانوي التجادري، وزادرة•
.1999التربية والتعليم لعام 

 محكم للعديد من البحاث العلمية في مجلة ددراسات | الجامعة الدردنية ومجلة مؤتة للددراسات•
 ومجلة المنادرة \ تجامعة آل البيت، وتجامعة البتراء وتجامعة العلوم التطبيقية وتجامعة ادربد

 اللهلية وتجامعة الزيتونةـ تجامعة الزدرقاء اللهلية، وتجامعة تجرش والمنظمة العربية للتنمية
 الدادرية، تجامعة النجاح، تجامعة القدس، تجامعة دمشق وتجامعة الملك سعود وتجامعة السلطان

قابوس.

.2005-2002محكم في تقييم درسائل الدكتودراه لتجراءات المعادلة \ وزادرة التعليم العالي •
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 المشادركة في إمعداد أسئلة المتحانات الشامل  لكليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية•
.2009-2001وديوان الخدمة المدنية في مجال التسويق لعدة سنوات 

 معضو وممثل للجامعة الدردنية في اللجنة التحضيرية لمؤتمر القتصادي الوطني الثاني•
م2003الستثمادرات، مؤسسة التحقق من النتشادر، 

 المشادركة في إمعداد وتأليف مقردرات معلمية لجامعة القدس المفتوحة  : تسويق الخدمات،•
2005التسويق الدولي، الدادرة الستراتيجية 

 معضو في لجنة تأليف كتاب أساسيات الدادرة \ تكنولوتجيا المعلومات \ وزادرة التربية والتعليم•
2004    

 ، تجامعة2005تقييم النتاج العلمي للترقية  لمعضاء لهيئة التددريس في تجامعة فيلدلفيا  •
 وتجامعة تجدادرا 2011م وتجامعة سلطنة معمان 2007النجاح، تجامعة معمان اللهلية 

2005تقييم كتب  التسويق لغراض المعتماد كمقردرات تددريس في تجامعة الزيتونة  •

تقييم كتب في التسويق لغراض البحث العلمي لجامعة معمان اللهلية وتجامعة العلوم التطبيقية•

 مقردر  لجنة تطوير معايير المعتماد العام لبرامج الددراسات العليا   \ وزادرة التعليم العالي•
2005-2006

 مقردر اللجنة الفنية لمتحان الكفاءة  الجامعية  لتخصص التسويق \ وزادرة التعليم العالي \•
2006الفصل الثاني 

 محكم معلمي لصدادر "الخدمات اللكترونية بين النظرية والممادرسة – مدخل تسويقي•
 2003استراتيجي" المنظمة العربية للتنمية الدادرية 

  ، وزادرة التربية ERFKEمعضو في لجنة الشراف معلى تأليف الكتب المددرسية حسب برنامج •
م2005والتعليم ، 

2005مستشادر للتسويق  لدى شركة ساتجدة لعام •

2007مقردر لجنة وضع نظام للوازم لهيئة امعتماد مؤسسات التعليم العالي، •

درئيس تجلسة المؤتمر العلمي الول لكلية القتصاد والعلوم الدادرية  ، تجامعة ال لوم التطبيقية•
2009م والمؤتمر الثاني في تجامعة الزدرقاء اللهلية لعام 2003

 درئيس مؤتمر دمعوات الصلح في إطادري المم المتحدة وتجامعة الدول العربية، الجامعة•
م.2006الدردنية، 

2006مقردر للجنة تطوير مركز ددراسات المرأة  في الجامعة الدردنية، •

2007مقردر لجنة وضع الوصف الوظيفي لهيئة مؤسسات التعليم العالي، معمان ، •

 درئيس المؤتمر  الخامس لرؤساء أقسام العلوم السياسية في الجامعات الدردنية التي نظمته•
2006كلية الددراسات العليا مع تجمعية العلوم السياسية ، 

 معضو في تقييم وددراسة الوضع الحالي للمجلة الدردنية في إدادرة المعمال، وزادرة التعليم•
 م2007العالي 

 درئيس لجنة دادرسة منهاج التجادرة اللكترونية في الجامعات الدردنية، وزادرة التعليم العالي،•
2009
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 معضو مناقشة الطاولة المستديرة لعمداء كليات المعمال لواقع الريادية في الجامعات العربية•
2009الذي معقد في الجامعة المريكية، بيروت 

 معضو في ددراسة الطلبات المقدمة لنشاء كلية تجامعية في مجال معلوم الطيران، وزادرة التعليم•
2009العالي، 

 معضو  ومقردر لجنة قطاع  العلوم الدادرية والمال والقتصاد، تحديد أولويات البحث العملي ،•
2009المجلس  المعلى للعلوم والتكنولوتجيا ، 

 مقردر لجنة متابعة تنفيذ توصيات محودر تقييم أداء الطلبة \ المحودر الوطني لتطوير الخطط•
م2010الددراسية وأساليب التعلم والتعليم والبحث العلمي \وزادرة التعليم العالي 

 مقردر لجنة متابعة تنفيذ توصيات محودر امعداد وتطوير الخطط الددراسية |محودر الوطني•
 لتطوير الخطط الددراسية وأساليب التعلم والتعليم والبحث العلمي \وزادرة التعليم العالي

م2010

 درئيس لجنة متابعة إمعمال اللجان المنبثقة معن المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الددراسية•
2012وأساليب التعلم والتعليم، وزادرة التعليم العالي، 

 محكم خادرتجي  لجودة ببرامج بكالودريوس المعمال والماتجستير، كلية البحرين الجامعية،•
2012

 معضو في لهيئة تحرير مجلة "المثقال للعوم القتصادية والدادرية، تجامعة العلوم السلمية•
2012العالمية، 

 درئيس  لجنة محودر الخطط الددراسية في تطوير إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي ،•
م2012وزادرة التعليم العالي، 

 معضو في  لجنة محودر  المعتماد وضبط الجودة في تطوير إستراتيجية التعليم العالي والبحث•
م2012العلمي ، وزادرة التعليم العالي، 

عضوية اللجان (داخل الجامعة الردنية)
).2015-2011درئيس لجنة امعداد الخطة الستراتيجية للجامعة الدردنية (•

 2011معضو في  لجان الصناديق المالية في الجامعة الدردنية (الدخادر، الستثمادر والتبرمعات) •

2010-2005معضو في مجلس معمداء الجامعة الدردنية، ومجلس الجامعة، •

2010-2008درئيس مجلس مركز الستشادرات في الجامعة الدردنية، •

م. 1998 -1996معضو في مجلس كلية القتصاد والعلوم الدادرية للمعوام ، •

.2010 حتى 1998معضو في مجلس كلية إدادرة المعمال منذ معام •

م2000\99معضو في لجنة تأديب الطلبة في الجامعة الدردنية، للعام الجامعي •

.2002 -1996مقردر لجنة المكتبة  في كلية إدادرة المعمال منذ معام •

م.1999 و1998مقردر لجنة معادلة المواد في كلية إدادرة المعمال، لعام •

- ولغاية الن1996معضو في نادي الموظفين في  الجامعة الدردنية منذ معام •

2002-2001معضو في  لجنة اليوم المستقبل الوظيفي للجامعة الدردنية لعام •
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2004م  - 2002معضو في لجنة الددراسات والبحث العلمي في كلية إدادرة المعمال لعام •

2002معضو في مركز الستشادرات والخدمات الفنية والددراسات، الجامعة الدردنية، •

2006-2005معضو في مجلس معمادة البحث العلمي •

2006معضو في  لجنة نظام المكافأة والتعويض وصندوق الدخادر لموظفي الجامعة الدردنية لعام   •

م.2007معضو في لجنة تقيم وتطوير الموقع اللكتروني للجامعة الدردنية، •

2008-2007معضو في مجلس المعتماد وضمان الجودة في الجامعة الدردنية  •

م2007معضو لجنة وضع إستراتيجية كاملة للمتحانات المحوسبة في الجامعة الدردنية، •

 معضو في اللجنة التوتجيهية لمشروع دربط مخرتجات التعليم العالي لخريجات الجامعات الدردنية لسوق•
م2006العمل، معهد زين الشرف التنموي، 

2007درئيس لجنة ددراسة إنشاء كلية الددراسات الدولية في الجامعة الدردنية •

2007معضو في مجلس إدادرة التبرمعات في الجامعة الدردنية، •

2008معضو في اللجنة العليا لبرامج الدبلوم المشتركة بين الجامعة الدردنية وتجامعة الهاويو •

م2008معضو لجنة وضع أسس وقوامعد الحوافز التشجيعية للعاملين في الجامعة الدردنية،•

2010-2008معضو في مجلس مركز الحاسوب، •

 درئيس اللجنة العليا لمؤتمر الول للبحوث الرسائل الجامعية ، كلية الددراسات العليا، الجامعة الدردنية،•
2008

2010-2008معضو في مركز تنمية القوى البشرية ، الجامعة الدردنية ، •

-2006معضو في مجلس مركز ددراسات المرأة، الجامعة الدردنية، معمان – الدردن •

م2009مقردر اللجنة الكاديمية والفنية لفرع العقبة ، الجامعة الدردنية، •

2012معضو لجنة الحوادر الوطني للتعليم العالي  والبحث العملي في الدردن، وزادرة التعليم العالي، •

2012درئيس لجنة وضع الخطة الددراسية لبرنامج الدبلوم المهني في التصدير، الجامعة الدردنية، •

البحاث العلمية المنشورة
 اتجالهات مديري المنشآت الصنامعية الدردنية نحو معملية التصدير: ددراســة تحليليــة لثلث قطامعــات•

.1996، العلوم الدادرية ، الجامعة الدردنية، 23صنامعية ، مجلة ددراسات، مجلد 

 المشـــكلت والحتياتجـــات التصـــديرية ومـــدى الرضـــا معـــن السياســـات والمســـامعدات الحكوميـــة•
 التصديرية : ددراسة تحليلية معلى أساس بعض الخصائص التنظيمية للمنشآت الصنامعية في الدردن،

.1996، العلوم الدادرية ، الجامعة الدردنية، 23مجلة ددراسات، مجلد 

.1997المقددرة التنافسية للمنتجات الدردنية وسبل تعزيزلها، الجمعية العلمية  الملكية ، نيسان، •

 معادرض التجادرة الدولية، اللهــداف والمشــكلت ، ددراســة تحليليــة معلــى أســاس بعــض الخصــائص•
 ، العلــوم الدادريــة ،25التنظيمية لقطاع الصــنامعات الهندســية فــي الدردن، مجلــة ددراســات، مجلــد 

.1998الجامعة الدردنية، 
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 تصــنيف مصــاددر المعلومــات معلــى أســاس مــدى فائــدتها لغــراض التصــدير: ددراســة تحليليــة فــي•
 ، العلــوم الدادريــة ، الجامعــة الدردنيـة،25الصــنامعات الغذائيــة المصــددرة، مجلـة ددراســات، مجلــد 

1998.

 التجالهات والواقع التسويقي في المؤسسات الخدمية الصحية: ددراسة تحليلية، مجلــة مؤتــة للبحــوث•
.1997، مشادركة مع د. فريد نصيرات.1والددراسات،  المجلد الثاني معشر، العدد

 مدى التباين في ممادرسـة النشــطة التســويقية فــي مستشـفيات القطــاع الخـاص الدردنـي فــي ضــوء•
 إنتاتجيتها وقياسها: ددراسة تطبيقيــة، مجلــة مؤتـة للبحــوث والددراســات، المجلـد الثـاني معشــر، العـدد

.1997الرابع ، مشادركة مع د. فريد نصيرات 

 مستوى التوتجه السوقي: ددراسة تحليلية للشركات المسالهمة العامة في الدردن، مجلة مؤتــة للبحــوث•
، ، مشادركة مع د.  فايز الزمعبي.1999 2 العدد ،14والددراسات المجلد 

 مدى التشابه والتباين بين المرضى والدادرييــن حــول مكونــات تجــودة الخدمــة الستشــفائية: ددراســة•
 )، المجلــد1تطبيقية معلى مستشفيات القطاع الخاص الدردني، ، مجلة تجامعة الملــك ســعود، العــدد (

م مشادركة مع د. فريد نصيرات.2000الثاني معشر، 

 اتجالهات المسؤولين في المؤسسات الحكومية الدردنيــة نحــو تبنــي المفهــوم الحــديث للتســويق، قبــل•
 م  تجامعــة آل الــبيت، مشــادركة مــع د. معقلــة2000،ــ 2 العــدد 6للنشر فــي مجلــة المنــادرة، المجلــد 

مبيضين.

 ، العلــوم الدادريــة، الجامعــة2 العــدد26الداء التصــديري للصــنامعات الدردنيــة، مجلــة ددراســات •
، مشادركة مع د. وليد الشواقفة.1999الدردنية، 

 العوامل المؤثرة معلى قرادر اختيادر أطباء الختصاص للمستشــفى كمكــان للممادرســة الطبيــة:ددراســة•
 )2، العدد (13تطبيقية معلى القطاع الخاص الدردني: تجامعة الملك سعود، العلوم  الدادرية، المجلد 

م، مشادركة مع د. فريد نصيرات.2001

 اللهمية النسبية لدلئل الجودة المددركة للسلع المعمرة : ددراسـة تطبيقيـة مـن وتجهـة نظـر المسـتهلك•
 م، مشادركة مع د. فايز2000 ) 2 العدد ( 23الدردني. مجلة الملك سعود، العلوم الدادرية المجلد 

الزمعبي.

•Effects of Transactional and Transformational Leadership Styles of 
Sales  Managers  on  Job  Satisfaction  and  Self-Perceived 
Performance of Sales People: A Study of Jordanian Manufacturing 

Public  Shareholding Companies ،  مجلــة ددراســات ، ، مشادركة مع درائــد العواملــة 
م الجامعة الدردنية.2002 ، 1، العدد 29العلوم الدادرية المجلد 

ــة•  اتجالهات مديري التسويق نحو البعد التسويقي لتفاقية الشراكة الدردنية الودروبية: ددراســة تطبيقي
 معلى قطامعات الصنامعات النسيجية، مشادركة مع طــادرق لهاشــم ومحمــد الطراونــة، مجلــة ددراســات،

،  لجامعة الدردنية.2001، 1، العدد28العلوم الدادرية، المجلد 

 مكونات تجودة الخدمات الستشفائية: ددراســة تحليليــة مقادرنــة لدادرات المستشــفيات والمرضــى فــي•
م.2000مستشفيات القطاع الخاص الدردني"  مجلة تجامعة الملك سعود  "العلوم الدادرية 

 العوامل المؤثرة معلى اختيادر سياسات التوســع الســوقية التصــديرية أثرلهــا معلــى الداء التصــديري:•
 ددراسة تطبيقية معلــى الشــركات الصــنامعية الكيميائيــة الدردنيــة المصــددرة، مجلــة أبحــاث اليرمــوك،

سلسلة العلوم النسانية والتجتمامعية، مقبول للنشر.
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 اللهمية النسبية للعوامل المؤثرة في السعر النهائي للمنتجات الصــنامعية المصــددرة: ددراســة تطبيقيــة•
 ، تمــوز2، العلــوم الدادريــة، العــدد 28معلى الصــنامعات الكيميائيــة فــي الدردن، ددراســات، المجلــد 

م.2001

 العوامل المؤثرة معلى درضا السائح في منطقتي الباديــة الدردنيــة الشــمالية والوســطى، مشــادركة مــع•
م.2001، تموز 2، العلوم الدادرية، العدد 28فواز الحماد، ددراسات، المجلد 

 العوامل المؤثرة معلى قرادر اختيادر نوع القناة التصديرية أثرلها معلى الداء التصديري، مشادركة مــع•
م،تجامعة مؤتة .2000، 1 العدد17امل طملية، مجلة مؤتة للبحوث والددراسات  المجلد 

 تجزئــة ســوق كبــادر الســن  حســب النمــاط الحياتيــة: ددراســة ميدانيــة تســويقية  مشــادركة مــع لهيثــم•
م 2003، 1، العدد30الشبلي ،مجلة ددراسات، العلوم الدادرية، المجلد 

 تأثير معناصر المزيج التسويقي للملبس المنتجة محليــا معلــى القــرادر الشــرائي لربــات الــبيوت  فــي•
\14\120الددرن: ددراسة تحليلية" مقبول للنشر في مجلة مؤتة للبحوث والددراســات، (كتــاب درقــم 

م2002\10\27) بتادريخ 2475

 العوامل المؤثرة معلى حجم تعامل تجــادر التجزئــة بــالتجهزة المنزليــة المعمــرة المصــنعة محليــا مقادرنــة•
 م، مجلــة2002\5\23بمثيلتها المستودردة، مشادركة مع معرفات ابو حجلة، مقبــول للنشــر بتادريــخ 

المنادرة، تجامعة آل البيت .

ــة•  المشاكل التي تعترض تصدير منتجات الزلهادر الدردنية الى السواق الودروبية: ددراسة ميدانية، مجل
م.2003 ، كانون الثاني، 1، العدد30ددراسات، العلوم الدادرية،  المجلد 

 العوامل المحفزة للستثمادر المشترك والمحددة لختيادر الشريك المحلي: مــدخل اســتراتيجي تســويقي، :•
م.2004 ، كانون الثاني، 1، العدد31ددراسة ميدانية، مجلة ددراسات، العلوم الدادرية،  المجلد 

•The impact of transformational leadership and job satisfaction and self 
perceived performance of  banking employees: The Case of Jordan 

Internationalمشادركة مع د. درائد العواملــة ،   Journal  &  Economics  Research 
Journal Nov. 2004

 اثر معناصر المزيج التسويقي فــي القــرادر الشــرائي للملبــس المحليــة الصــنع : ددراســة تحليليــة ، مجلــة•
م.2003المنادرة، 

 تأثير المزيج التسويقي معلى اتجتذاب المرضى العرب في المستشفيات الدردنيــة،  مشــادركة مــع د. فريــد•
نصيرات، مقبول للنشر في مجلة ددراسات ، الجامعة الدردنية.

 31تصنيف الشركات الصنامعية الدردنية حسب مراحل التطــودر التصــديري،  مجلــة ددراســات  المجلــد •
م، الجامعة الدردنية2003 2العدد

 اثر معناصر المزيج التسويقي الخدمي لفنادق الخمسة نجوم في الدردن معلى الصـودرة المددركـة مـن قبـل•
.2005 1 العدد 1السياح: ددراسة مقادرنة، المجلة الدردنية في إدادرة المعمال، المجلد 

•Do  service  organizations  need  a  different  strategic  Marketing 
planning  Gap Analysis 33  مشادركة مع د. مأمون معكروش  ، المجلة الدردنية ، المجلد 

2006،  لدادرة المعمال 2العدد

•The  relationship  between  brand  –building  factors  and  branding 
benefits  in  commercial  banks  operating  in  Jordan:  An  empirical 

investigation of managers' perspectives    ,،  مشادركة مع د. مأمون معكروش  
2006المجلة الدردنية لدادرة المعمال 
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 تأثير معناصر المزيج الترويجي معلى قرادر االمستهلك الدردني  في استخدام خدمة التصال بالهاتف•
 ، الجامعة الدردنية2007الخلوي في الدردن: ددراسة تحليلية ، ، ددراسات 

•Internet Export Marketing by Jordanian and Italian Small-  Medium 
Sized  Enterprises:  Comparative  Study،مشـــادركة  مـــع د. مـــأمون معكـــروش  

م.2008 ، 8وانطونيل ، مجلة ددراسات العدد 

 م2006العوامل المؤثرة معلى الستثمادر الصيني في الدردن ، اللمجلة الدردنية فــي إدادرة المعمــال •
مشادركة ليلين لهوانج.

 اثر معناصر المزيج التسويقي معلى قــرادر شــراء الشــقق الســكنية فــي منطقــة معمــان الغربيــة، مجلــة•
.2008  كانون الثاني 1، العدد35ددراسات \ العلوم الدادرية، الجامعة الدردنية، المجلد 

 ،2العوامل المؤثرة معلى تبني المستهلك الدردني لتكنولوتجيا الخدمة الذاتية، مجلة ددراسات ، العــدد •
م.2008

 التوتجه التسويقي لدى مؤسسات التعليم العالي في الدردن: ددراسة تحليلية، المجلة الدردنية في ادادرة•
.2007 تموز 3 العدد 3المعمال، المجلد 

•Factors affecting investment  climate in  Jordanian Free Zones:  An 
empirical Study 2008 ا 2 العدد 35، مجلة ددراسات \ العلوم الدادرية ، المجلد

 اثر النشطة الترويجية للشــركات الصــنامعية معلــى ادائهــا التصــديري:ددراســة مقادرنــة بيــن شــركات•
 الصنامعات الغذائية وشركات الصنامعات الكيميائية في الدردن،  المجلة الدردنية في ادادرة المعمــال،

م.2008

•Factors  affecting  Medical  Representatives  performance  in  both 
generic  and  non  generic  pharmaceutical  companies  in  Jordan ا 

م.2009 الجامعة الدردنية2 العدد 36ددراسات \ العلوم الدادرية،  المجلد 

 اثر التوتجه السوقي معلى الداء التسويقي: ددراسة معلى مكاتب الســياحة العاملــة فــي الدردن، المجلــة•
م2009الدردنية في ادادرة المعمال، 

 اثر خصائص المعلنات التجادرية في قرادر الطلبــة الجــامعيين بالشــتراك بخدمــة التصــالت الخلويــة،•
م2009مجلة ددراسات، 

•Experiences of e.-  commerce use and perceptions of export barriers 
among Jordanian business ،م.2009 المجلة الددرنية في ادادرة المعمال

ــة ،•  اثر تطبيق التسويق الداخلي في الرضا الوظيفي لموظفي المبيعات في مجمومعة التصــالت الدردني
م.2009الملجة الدردنبية في ادادرة المعمال، 

 اللهمية النسبية لمؤشرات الجودة المددركة للملبس السلمية الدردنية، حالة تطبيقية للمستهلك الدردنــي•
 .في السوق الخادرتجية، المجلة الدردنية، مقبول  للنشر

•An Integrated Framework : Assessing Electronic Government Systems 
Success ، .2010 تموز 2، العدد 37المجلد  ،  المجلة الدردنية في ادادرة المعمال

•European  Tourists'  Awareness  of  World  heritage  Attractions  at  the 
Middle East المجلة الدردنية في ادادرة المعمال.  مرسل للنشر ،

الصودرة المددركة للبتراء كمقصد سياحي من وتجهة نظر السياح التجانب ، ددراسات، مقبول للنشر•
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•European package Tourists’ Response to World Heritage as a Tourists 
Attraction: Exploratory Studyمقبول، ددراسات 

•'The impact of transformational leadership on job satisfaction and self-
perceived performance of banking employees: the case of Jordan', 
International  Business  &  Economics  Research  Journal,  Volume.3 

(11),  CIBER   Research Institute,  Littleton,  Coloradoبالشتراك مع درائــد 
العواملة

 العوامل المــؤثرة فــي الشــراء الدمــاني لــدى دربــات الــبيوت الدردنيــات ،   مــع احمــد معبيــدات ، مجلــة•
2010، 2، العدد 37ددراسات، المجلد 

•The Impact of Corporate Social Responsibility on Companies Perceived 
Performance:  a  Comparative  Study  between  Local  and  Foreign 

Companies in Jordan ،2009 ، مقبول للنشر،  مجلة ادادرة المعمال

•The Relative Importance of Indicators of Perceived Jordanian Islamic 
Garments Quality: An applications of Non- Jordanian Consumers in 

Foreign Marketsمقبول  للنشر لمجلة ادارة العمال، مستل مــن رتســالة ماجســتير عمــر    
2009القادري. 

 العوامل المحددة للداء التصديري للشركات الجزائرية المصـددرة للمنتجـات غيـر النفطيـة، مشـرك مـع•
/2009نودر الهدى حداد، مستل من درسالة ماتجستير ، مرسل  الى مجلة ددراسات ، 

•Examining The Psychometric Properties of Internal Marketing Concept: 
Scale  Development  and  Validation  In  Jordanian  Manufacturing 

Sector،مشترك مع د. امجــد ابــو الســمن، مرتســل للنشــر فــي مجلــة ادارة العمــال  
2009

•The Influence of Medical Sales Representatives' Work Engagement on 
Job Satisfaction and Self-Perceived Performance at the Jordanian 
Pharmaceutical     Industry  :  A  Structural  Equation  Modeling 

Perspective=بالشتراك مع د. امجد ابو السمن، مستل من درسالة ماتجستير معبير دربابعة، قبل  
 02011للنشر، مجلة إدادرة المعمال

 تقييم مدى ممادرسة المســؤولية التجتمامعيــة و الخلقيــة فــي المعلنــات التجادريــة لشــركات التصــالت•
 الخلوية في الدردن : ددراسة ميدانية من منظودر المستهلك الدردني في مدينتي معمــان وادربــد، معــدي

2012 المجلة العربية للدارة ، بطاينة، 

 العوامل المؤثرة معلى القددرة التنافسية لصنامعة الثاث في فلسطين، مع  سلوى ساق ال.، مقبول للنشــر،•
م2010مجلة غرفة تجادرة دبي 

•An extended TAM model to evaluate User's acceptance of  Electronic 
Cheque Clearing Systems at  Jordanian  Commercial  Banks  ",  the 

Journal  of  Internet  Banking and Commerce,،بالشتراك مــع د. لهيثــم شــبلي   
م2010 مجلة ددراسات ، مقبلو للنشر 2009
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•The  effect  of  relationship  marketing  on  customer  loyalty  in  the 
Jordanian pharmaceutical industryمع غادة سويدان ، مجلة أفاق القتصادية، دولة  

م2012المادرات العربية المتحدة، 

•The influence of the characteristics of pharmaceutical advertising upon 
the level of physicians acceptance of drugs in Jordanفي للنشر  مرسل    

2012المجلة الدردنية في إدادرة المعمال،

•An empirical  examination  of  inter-organizational  factors  influence  on 
green marketing adoption in Jordanian industrial sectorsالعملية المجلة     

2011للدادرة والقتصاد تجامعة قطر، 

•Perceived  service  quality  and  customers  satisfaction:  An  empirical 
investigation  of  the  rebranded  telecommunication  companies  in 

Jordan 2012, مع معنود حداد قبل للنشر المجلة الدردنية في إدادرة المعمال

 اثر تجودة الخدمة المصرفية في ولء الزبائن للبنوك الدردنية،  مع فاطمة حلوز، مجلـة ددراسـات ، قبـل•
2011للنشر 

ــل للنشــر•  محددات الستثمادر العقادري في منطقة العقبة الخاصة،  مع ايمن معفشيات،  مجلة ددراسات، قب
2011

•The effect of market orientation on service innovation: A study on the 
information and communication technology sector in Jordanالمجلة  ،  , 

2012الدردنية في إدادرة المعمال، قبل للنشر في 

 اثر تجودة الخدمات الصحية معلى ددرتجة ولء المرضى فــي مستشــفى الجامعــة الدردنيــة، ددراســة حالــة،•
2011مجلة مؤتة للبحوث والددراسات ، قبل للنشر 

 دوافع مشادركة دربات البيوت الدردنيات في حملت مقاطعة شراء السلع والخدمات، مرســل الــى  مجلــة•
2012العلوم الدادرية تجامعة الملك سعود، 

•A study of Jordanian's television viewers habits، مرسل للنشر في مجلة أفاق 
2012المادرات 

•The effect of service marketing mix element on customer based brand 
equity on mobile telecom service recipients in Jordanقاقيش دانا  مع   ،  ,   

2012مرسل للنشر للمجلة العملية في الكويت، تجامعة الكويت ، 

•The impact  of  innovation in  Jordanian  chemical  and  pharmaceutical 
industries on export  performance iمــع ابرالهيــم ، مرســل للنشــر لمجلــة ددراســات  

2012

•The effect of internal marketing implementation upon the organizational 
buyers'  satisfaction ،2011 مرسل للنشر في المجلة الدردنية للمعمال

•The impact of social networking sits advertising message on student 
buying behavior ، 2012 مقبول للنشر مع دروز غرابية، تجامعة ابحاث مؤتة

•Investigating the effect of pharmaceutical companies gifts on doctors' 
prescribing behavior in Jordan ،2012 مرسل للنشر مجلة ددراسات الجامعة الدردنية
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•Factors affecting SMS adoption of internet-based information systems 
in B to B and the value-added on organization's performanceمرسل   

2012للنشر، المجلة العلمية للعوم التطبيقية ، 

عناوين رتسائل الماجستير التي أشرفت عليها
،العوامل  المؤثرة معلى قرادر شراء المســتهلك الدردنــي  لبوليصــة التــامين معلــى الحيــاة ، درائــد تيــم 

1995

،اثر السياسات الحكومية التصديرية معلى التوتجه التصــديري للصــنامعات الغذائيــة، ثــروة الطروانــة 
1996

،اتجالهات مديري التصدير نحو البعد التسويقي لتفاقية الشراكة الدردنية – الودربيــة،طــادرق لهاشــم 
1998

العوامل المؤثرة معلــى قــرادر اختيــادر نـوع القنــاة التصــديرية أثرلهــا معلــى الداء   التصــديري، امــل 
م.2000طملية،

، م2000العوامل المؤثرة معلى المزيج التسويقي السياحي في البادية الدردنية، فواز حماد

،العوامل المؤثرة معلى مبيعات التجهزة المنزلية المعمرة  لدى تجــادر التجزئــة، معرفــات ابــو حجلــة 
م2001

 ،2003اثر معناصر المزيج الترويجي معلى استخدام الهواتف الخلوية في الدردن، محمد الشريدة

 ،2003تاثير المزيج التسويقي معلى الداء التصديري: ددراسة مقادرنة، نانسي افرام

 ،2003تقييم المستثمرين لمقومات الستثمادر في منطقة العقبة القتصادية الحرة، إيهاب الرواشدة

،تــأثير معناصــر المزيــج التســويقي معلــى الداء العــام للصــنامعات الدوائيــة الدردنيــة، درشــا حنــاوي 
2003.

،تــأثير معناصــر المزيــج الــترويجي معلــى اســتخدام الهواتــف الخلويــة فــي الدردن، محمــد الشــريدة 
2002.

 ،2004الستثمادر الصيني في الدردن، الدوافع والرضا،  ليلين لهوانج.

اثر المزيج التسويقي للصاددرات معلـى الداء التصــديري: ددراسـة مقادرنـة بيـن شـركات الصـنامعات 
م2002الغذائية والصنامعات الكيماوية في الدردن نانسي افرام، 

الصودرة الحقيقيــة المددركــة  مــن قبــل الســياح الودربييــن للمنتــج الســياحي الدردنــي، أســامة شــهاب 
2001.

اثر معناصر المزيج التسويقي الخـدمي الســياحي معلــى الصــودرة المددركــة مــن قبـل السـياح ،  لهــدى 
.2002معايش، 

التسويق التصديري معبر شبكة النترنت للمشادريع التجادرية والصنامعية الصغيرة والمتوسطة الحجم 
.2004الدردنية واليطالية، انطونيل بيرادينوتشي، 

 02006العوامل المؤثرة معلى الستثمادر في المناطق الحرة الدردنية،  بان معلوي

التوتجه التسويقي لدى مؤسسات التعليم في الدردن (ددراسة تحليليـة)،  مشـادركة مـع حمــزه الشـمايله
.2007المجلة الدردنية في ادادرة المعمال 0
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معوقات تسويق أزلهادر القطف في الدردن (ددراسة ميدانية مــن وتجهــة نظــر المنتجيــن)، اســامة ابــو 
02006ليلى، 

أثر المزيج التسويقي للعقادرات السكنية معلى القرادر الشرائي فــي الســوق الدردنــي (ددراســة تطبيقيــة 
02006معلى منطقة معمان الغربية)، تجمانا الخودري، 

أثر السياسات الترويجية التصديرية معلى الداء التصديري في الشركات الصنامعية:  ددراسة مقادرنــة 
ــام معلوي، ــي الدردن، وس ــة ف ــة وشــركات الصــنامعات الكيماوي ــن شــركات الصــنامعات الغذائي  بي

02006

اللهمية النسبية لمؤشرات الجودة المددركة للملبــس الســلمية الدردنيــة : حالــة تطبيقيــة للمســتهلك 
2006غير الدردني في السواق الخادرتجية، معمر قاددري 

العوامل المؤثرة معلى أداء منــدوبي الدمعايــة الطبيــة فــي الشــركات المصــنعة للدويــة اســتناد ًا معلــى 
ــادرا مصــلح، اتجالهاتهم في كل من شركات الدوية، التجنبية والمحلية في الدردن: ددراسة مقادرنة، ي

02006

،تاثير التجادرة اللكترونية معلى الداء التصـديري للشــركات التصــديرية الدردنيـة : ددراسـة مقادرنـة 
2006فادروق الجريري، 

م2007، احمد معبيدات، العوامل المؤثرة في الشراء الدماني لدى دربات البيوت الدردنيات

 ،2008اثر تطبيق التسويق الداخلي معلى درضا المشتريين المؤسسين، لهالة تجوينات

 ،2007 اثر السياسات الترويجية التصديرية اللكترونية معلى الداء التصديري في الشركات الدردنية

اثر مستوى التوتجه السوقي لدى مكاتب الســياحة العاملــة فــي الدردن معلــى ادائهــا التســويقي، لهمــام 
2007ملكي، 

الصودرة الذلهنية المددركة لجودة خدمات شركات التصــالت الددرنيــة بعــد امعــادة تســمية معلماتهــا 
 م2008التجادرية، معنود حداد،

اتجالهات المســتهلكين لتقييــم المســؤولية التجتمامعيــة والخلقيــة فــي المعلنــات التجادريــة لشــركات 
م2009التصالت الخلوية في الدردن، معدي بطاينة، 

،تاثير ادرتباط مندوبي البيع الطبي بعملهم معلى الرضا الوظيفي والتقيم الذاتي للداء، معبير الربابعـة 
2009

 ،م2009 تطبيق التسويق الخضر في القطاع الصنامعي الدردني

 ،2010 دوافع مشادركة دربات المنازل الدردنيات في حملت المقاطعة للسلع والخدمات، زيد معبيدات.

اثر المزيج التسويقي الخدمي معلى قيمة العلمة التجادرية بالسناد إلى المســتهلك ددراســة تطبيقيــة معلــى  
م.2010متلقي خدمة التصالت المتنقلة في الدردن، دانا قاقيش، 

المؤتمرات والندوات العلمية:

م1999 تجمعية حماية المستهلك الول في الدردن معام مؤتمر.1

2001مؤتمر الكاديمية العربية للعلوم المصرفية معام .2

م2002المؤتمر القتصادي الوطني الول للستثمادرات الوسع انتشادرا .3

1997السبوع العلمي الدردني الخامس، تنمية القددرة التنافسية، .4
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 )، ندوة حول التطوير والمنافسة في السوق العالمية، كلية الهندسة، الجامعة2صنع في الدردن (.5
م2002الدردنية، 

 اقتصاديات العالم في ظل معالم متغير، المؤتمر العلمي الول ، كلية القتصاد والعلوم الدادرية،.6
م2003تجامعة العلوم التطبيقية، معمان 

م2003المؤتمر القتصادي الوطني الثاني، الكرك، .7

 مؤتمر التجادرة العربية البينية والتكامل القتصادي،  المنظمة العربية للعلوم الدادرية والجامعة.8
2004الدردنية، 

 معضو في اللجنة التحضيرية ، المؤتمر الوطني للمنالهج وأساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي.9
، وزادرة التعليم العالي.2010في الجامعات الدردنية، آذادر، 

 مؤتمر الجودة الشاملة في ظل إدادرة المعرفة وتكنولوتجيا المعلومات، تجامعة العلوم التطبيقية،.10
. 2006المؤتمر العلمي الثاني، نيسان، 

 مؤتمر دمعوات الصلح في إطادري تجامعة الدول العربية والمم المتحدة، الجامعة الدردنية،.11
م.2006

-15-13المؤتمر الدردني الول في المعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، .12
م.2005

2007-12-11منتدى تطوير التعليم العالي، البحر الميت، وزادرة التعليم العالي، .13

 تحقيق المواءمة بين مخرتجات التعليم الجامعي المتوسط ومتطلبات سوق العمل، وزادرة التعليم.14
م معمان.2007-19-18العالي 

2008المؤتمر الول للبحوث الرسائل الجامعية ، كلية الددراسات العليا، الجامعة الدردنية، .15

 ، تجامعة نايف للعلوم المنية، المملكة العربية41مؤتمر اتحاد الجامعات العربية،  الدودرة .16
2008السعودية ، الرياض، 

 المؤتمر الثاني لكلية المعمال، القضايا الملحة للقتصاديات الناشئة في بيئة المعمال الحديثة،.17
2009الجامعة الدردنية ، 

 المؤتمر العلمي السابع، تدامعيات الزمة القتصادية العالمية معلى منظمات المعمال: التحديات،.18
2009الفرص والفاق، تجامعة الزدرقاء الخاصة، 

19.Regulation and competition policy for development : practice and 
challenges 2010,  مؤتمر معقد بالتعاون  بين الجامعة الدردنية وكلية الودروبية

2010المؤتمر العربي للتجادرة اللكترونية"تجادرة بل حدود" غرفة تجادرة الدردن، .20

 مؤتمر تسويق السكنددرية من مزادر سياحي إلى مقصد دولي، السكنددرية، المعهد العالي للسياحة.21
.م2010

 التستشارات والدراتسات

 تحديد السوق المحتمل لجنوب مدينة معمان لصالح شركة بيتنا من خلل مركز.1
.1995الددراسات والستشادرات بالجامعة الدردنية، 
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1996ددراسة القددرة التنافسية للصنامعات الدردنية، الجمعية العلمية الملكية \.2

 ددراسة معادات وأنماط المعلم المرئي في مدينة معمان، مركز الددراسات.3
.2004والستشادرات، 

 ددراسة انطبامعات منطقة النصر لخدمة الكابل التلفزيوني،  مركز  الددراسات.4
م.2005والستشادرات في الجامعة الدردنية 

07-05-2006معضو مشادرك في إمعداد لخطة قسم التسويق لجامعة معجلون .5

م.2006معضو مشادرك في إمعداد خطة قسم التسويق لجامعة معمران، اليمن .6

الوراق والمحاضرات العلمية
 المشادركة في السبوع العلمي الدردني الخامس " تنمية القددرة التنافسية: الشفافية والجودة.1

.1997والنتاتجية، الجامعة الدردنية 

 المشادركة في تقديم محاضرات معلمية لطلبة الماتجستير في تجامعة الجزيرة حول طرائق البحث.2
م.2002العلمي، تجامعة الجزيرة، السودان، 

 المشادركة في حلقة النقاش " نحو آليات ضاغطة لتحسين أداء الدادرة العامة في الدردن" المركز.3
م.1999الوطني الدردني للددراسات والمعلومات، 

 المشادركة في تقديم محاضرة بموضوع " الدادرة الستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي".4
م.2000درابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي، الدردن، 

 تقديم محاضرة معلمية بعنوان" تكنولوتجيا المعلومات والتسويق الحديث، السبوع العلمي لكلية.5
.2006القتصاد والعلوم الدادرية، تجامعة معمان اللهلية، 

 تقديم ودرقة معلمية حول " ثقافة المعتماد في التعليم العالي: دودرلها وألهميتها" السبوع العلمي ،.6
م.2006معمادة الددراسات العليا والبحث  العلمي، تجامعة معمان اللهلية، 

 تقديم معدة محاضرات في التخطيط الستراتيجي في كلية الدفاع الوطني الملكية الدردنية.7
م2010وأكاديمية الشرطة 

-2008تقديم معدة محاضرات في مهادرات التفاوض، المجلس المعلى للشباب، وزادرة الشباب، .8
2009.

 الدورات التدريبية التي قدمتها من خلل عدة مراكز تدريبية في الردن و‘عمان
واليمن والمارات ولبنان والكويت وتونس ولبيا والسعودية هي:

مهادرات القيادة الفعالة.2تنمية مهادرات المديرين                   .1

التخطيط الستراتيجي للقيادات العليا.4الدادرة الستراتيجية.3

مهادرات التفاوض التجادري.6تخطيط الحملت الترويجية.5

أدادرة الموادرد البشرية  .8التسويق لغير مددراء التسويق           .7
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التسويق والمرحلة القادمة.10إدادرة الشراء والمخازن               .9

إدادرة العلقات العامة              .12مهادرات البيع الحديثة               .11

الطرق الحديثة في الشراء.14التجراءات الدادرية للتصدير             .13

إدادرة معلقات الزبائن.16تنمية مهادرات مندوبين البيع        .15

أساليب متقدمة في إدادرة المبيعات.18فن البيع المتميز والترويج          .17

 مهادرات التصال والعرض البيعي.20استراتيجيات الشراء الدولي        .19
المؤثر

 التمييز في بيع  وتسويق خدمات.22تجودة الخدمة للعملء                .21
التصالت

حل المشكلت واتخاذ القرادرات.24إدادرة المخازن الحديثة              .23

 كيفية اختيادر السواق الدولية لغايات.30إدادرة تسويق الخدمات            .29
التصدير

إمعداد وتخطيط الحملت المعلمية .32فن اللقاء والعرض المؤثر        .31

التخطيط التسويقي المصرفي.34إدادرة الحملت الترويجية          .33

                 

مركز الجهود المشتركة.2

الخبراء  العرب.4معهد الدادرة العامة                             

شركة لهايل السعيد (اليمن).6المستشادرون العرب                              

شركة قتزنر (الدردن).8مدينة التجمعات الصنامعية في الدردن           

الكاديمية العربية للعلوم المصرفية.10اتحاد مؤسسات التعليم الخاص                 

مركز درويال.12مركز النظم الثقافي                        
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