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  والعولمة)
  جامعة الزيتونة األردنية  2009200920092009

جامعة الزرقاء الخاصة/   2009200920092009 - تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على منظمات األعمالدورة إدارة الجودة الشاملة في تقليل المخاطر التسويقية في ظل األزمة   4444



  األردن  التحديات والفرص واآلفاق  شركات القطاع الخاص األردني (دراسة تحليلية)االقتصادية العالمية في 

5555  
قياس مدى ادراك مدراء المبيعات للجدارات البيعية في شركات االتصاالت 

  األردنية (دراسة حالة عمان)

  المؤتمر الدولي العلمي السنوي الحادي عشر
  جامعة الزيتونة األردنية  2011201120112011

6666  
  األعمال االلكترونية والتحول في اقتصاديات األعمال  تطور البنوك في ظل تكنولوجيا المعلومات واقتصاديات المعرفة

2001200120012001  
جامعة الزرقاء الخاصة/ 

  األردن
  

�ات 2222-(ب�',�
	رة �� و(�01 ا���� ا2���.3&�) ا��	ث ا��� �����  ا
No.No.No.No.    TitleTitleTitleTitle    Conference NameConference NameConference NameConference Name    Year Year Year Year     Place & CountryPlace & CountryPlace & CountryPlace & Country    

1 - - ----    - 

  
  

45�  ( ج ) ا
�  ا9��  ��	ان ا�5�ب  ا3#" (ا8#��ء)  ت:��  ا

1   -     -   -   -  

 

  

  

  
 
 


