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 .األردنية*عضو في جمعية حماية المستهمؾ 

 *عضو في الجمعية التعاونية لمواء المزار الشمالي.
 .2008 امعة اليرموؾ*محاضر غير متفرغ في كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية )قسـ التسويؽ( ج

 . 2008جامعة إربد األهمية )قسـ التسويؽ(والمالية *محاضر غير متفرغ في كمية العمـو اإلدارية
-1مػف جامعة جدارا برتبة أسػتاذ مسػاعد  عضو هيئة تدريس )أستاذ مساعد( في قسـ التسويؽ/*

 ولغاية أالف. 10-2008
 15/6/2015تبػػة اسػػتاذ مشػػارؾ مػػف *عضػػو هيئػػة تدريس)اسػػتاذ مشػػارؾ( فػػي قسػػـ التسػػويؽ وبر 

 .عممي والزلت عمى رأس
 ولغاية االف عمى رئس عممي. 10/2008* رئيسا لمجنة االجتماعية منذ 

 فترات. ةلعد االقتصاد واالعماؿ كميةل*عضو مجمس 
 *عضو لجنة تسويؽ لجامعة جدارا.

 .2016/2017*ممثؿ لكمية االقتصاد واالعماؿ في مجمس الجامعة 
 .1/10/2016ولغاية  1/7/2013ـ التسويؽ مف *رئيسا لقس

 .1/12/2015*عمؿ ورقة عممية تسويقية لجامعة جدارا 
 العممية عمى مستوى جامعة جدارا. واتشارؾ في العديد مف الورش والند *

 *االشراؼ عمى مشاريع التخرج لطمبة قسـ التسويؽ في جامعة جدارا.
ـ فػي جامعػة فيالدلفيػا بعنػواف) أثػر األزمػة العالميػة * قبوؿ ورقة بحثية في المؤتمر العممػي المحكػ

عمػػى األسػػاليت الترويجيػػة لمصػػادرات األردنيػػة( دراسػػة ميدانيػػة عمػػى قطػػاع المالبػػس والمنسػػوجات. 
 .14/5/2009-13الذي عقد فيها بتاريخ 



*قبػػوؿ ورقػػة  بحثيػػة عمميػػة فػػي المػػؤتمر العممػػػي المحكػػـ فػػي جامعػػة عمػػاف العربيػػة بعنػػػواف)دور 
االت التسويقية المتكاممة في ابراز الميزة التنافسية في شركات االتصػاالت االردنيػة: رشػركة االتص

 .6/4/2016-5والذي سيعقد بتاريخ  اورنج أنموذجا لمدراسةر.
أثر المواقع *قبوؿ ورقة  بحثية عممية في المؤتمر العممي المحكـ في جامعة عماف العربية بعنواف)

عينة في ميدانية عمى  ةاختيارهـ لتخصصاتهـ االكاديمية( دراس يالوافديف فالطمبة عمى االلكترونية لمجامعات 
 .2017-4-16-15 عماف العربيةو جامعتي جدارا 

* قبوؿ ورقة بحثية عممية فيرالمؤتمر االردني الرابع لمسياحةر بعنواف)مالمح إستراتيجية التخطيط التسويقي في 
دراسة استطالعية. والذي نظمة جامعة  -ي القرف الحادي والعشروفالدوؿ العربية( مدخؿ لصناعة السياحة ف

 . 2017-7-11-9اليرموؾ خالؿ الفترة مف 
دور *قبوؿ ورقة  بحثية عممية في المؤتمر العممي المحكـ في جامعة عماف العربية بعنواف)

 .2018-4-8-7 نيةدراسة ميدا -التسويؽ الريادي في تعزيز االداء التسويقي في شركات االدوية االردنية
-2017*اختاري كمناقش خارجي لمعديد مف رسائؿ التسويؽ في الماجستير لدى جامعة عماف العربية لالعواـ 

2018. 
 

 الخبرات العممية:    
 وبعدها استاذ مشارؾ حيث قمت بتدريس المواد التالية:  6/2015-1/10/2008استاذ مساعد في جدارا مف

لتسويؽ ، إدارة القنوات التوزيعية ، إدارة المبيعات ، تجارة التجزئة ، تسويؽ دارة امبادىء التسويؽ، اإل ) 
العالقات العامة، اساليت التسويؽ االلكتروني،  خدمات ، الترويج ، البيع الشخصي ، سموؾ المستهمؾ،

سويؽ، البحث العممي، اقتصاد جزئي، التسويؽ الدولي، بحوث التسويؽ، استراتيجيات التسويؽ، اخالقيات الت
 .( مشروع تخرج، التسويؽ الدوائي،التسويؽ المصرفي، إدارة التسعير

  
 المرسمة لمنشر:و  المنشورة األبحاث
اثر اإلعالنات التمفزيونية الفضائية الخارجية عمى أنماط السموؾ الشرائي لممستهمكيف *1

 األردنييف
 )دراسة ميدانية لعينة مف سكاف محافظة مدينة اربد(

 تصدر في هولندا. 2010صيؼ   46وـ إنسانية العدد نشر في مجمة عم
2*The effect of advertising on consumer behavior for cans food 
industries. 
The Research Was Published. European Journal of Social Sciences-
Volume 16,Number 3 (2010).                                                                                              

The role of on line promotion marketing tourism in Jordan.*3 



 International Bulletin Business Administration. 
The Research Was Published. Euro Journals,Inc10.2011 
 International Bulletin of Business Administration                                                                                              
4*The Extent of Awareness of Managers of Jordanian Industrial 
Companies regarding the importance of the Commodity packaging 
Quality from the Viewpoint of the consumer. 
The Research Was Published.IJCRB, Vol.2, and No.10 
5- The extent of Hospital directors' perception of concept of marketing 
mix and its role in activating the health care "field study on the Jordanian 
public hospitals in the governorate of Irbid" 
Will be published in IJCRB December Edition 2011-IJCRB Vol.3,NO.8. 
6-The role of the university professors as a reference group in the 
promotion of the national products of Jordan.( Case study on 
universities and industrial companies in Jordan). 
The Research Was Published. International journal of cadmic research 
in business and social sciences, September 2012 Vol.2, No.9 
issn:2222-6990. 

العنؼ الجامعيرسموؾ تربوير أـ ثقافة تنظيمية. وأثره عمى تسويؽ خدمات التعميـ العالي  -7  
قميميا.  األردني محميا وا 

 الدنمارؾ.تصدر في  2011نشر في مجمة األكاديمية العربية في الدنمارؾ العدد العاشر  صيؼ 
رالمجمة العممية    صناعة الغذاء في االردف. عمى (HACCPالجودة )* اثر تطبيؽ نظاـ 8

في مقبوؿ لمنشر  لبناف جامعة الروح القدس)الكسميؾ( .لمعمـو االقتصادية واالدارية العربية
 .2015مف العاـ  15ونشر في العدد  19/5/2014

* أهمية المعرؼ التفصيمية بالعوامؿ البيئية التنظيمية في صياغة االستراتجيات اإلدارية 9
لتسويقية: دراسة تطبيقية عمى الجامعات والمنظمات اإلدارية. بحث منشور في المجمة العربية وا

 .2014ديسمبر )كانوف اوؿ(  2لالدارة مج، ع
 

مجمة جامعة العوامؿ المؤثرة عمى قرار الناخت األردني في االنتخابات النيابية األردنية.    *10
 .فمسطيف النجاح



ف خػػدمات مػػا بعػػد البيػػع لكجهػػزة الكهربائية.)دراسػػة مقارنػػة بػػيف رضػػا المسػػتهمؾ األردنػػي عػػ*11
  مرسؿ لمنشر األردنية(. sum sungو  L.Gشركة 

12- Social responsibility commitment and its impact on customers 
satisfaction “Field study on the Jordanian food industrial 
companies”.(European journal of Business and Management) 
ISSN(Paper) 2222-1905 ISSN(Online)2222-2839. 

 .2014  PP50-63(Vol.6 NO39نشر في العدد ).11/10/2014مقبوؿ لمنشر في 
13-  The Effect of Brand Awareness on Brand Loyalty: Mediating Role of Brand 

Commitment 

Fathi Alshare      

European Journal of Business and Management 9 (36), 38- 47.    2017 

  

14-  The Role of the Integrated Marketing Communications in highlighting the 

competitive advantage in the Jordanian Telecommunication Companies (Orange 

Company: Study Model)  

Author(s): Fathi Alshare      Pages: [573-593]       2018 

 
 

*أثر مواقع التواصؿ االجتماعي عمى السموؾ االخالقي واالجتماعي لطمبة المجامعات  13
 ) دراسة ميدانية عمى طالت جامعة جدارا(. مبعوث لمنشر.األردنية

* العوامؿ المؤثرة عمى إتخاذ القرار الشرائي لممستهمؾ النهائي األردني في اختيار العالمة 14
 التجارية لمجهزة الخموية. مبعوث لمنشر.
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 األرد يللللش يللللش للشللللرا   ال لللل  عيش ) تحليللللق يت للللييت اياللللتراتي ي   الترييبعنػػػػواف األطروحػػػػة

 (.الديليشاألاياق الما همش الع مش في 
 

                                                                                                                                 
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://hrmars.com/index.php/journals/archive_detail/IJARBSS/204#collapse40
http://hrmars.com/index.php/journals/archive_detail/IJARBSS/204#collapse40
http://hrmars.com/index.php/journals/archive_detail/IJARBSS/204#collapse40

