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 د.

 

 8/9/2020 التاريخ

 

 

 هنادي أكرم شريف سلهبد. 
 

 

 الشخصية المعلومات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 استاذ مساعد في قسم االعمال:المسمى الوظيفي

 استاذ مساعد:الرتبة األكاديمية

 عمان 6/7/1977:هاومكان تاريخ الوالدة

 اردنية:الجنسية

 ممرج الحما:العنوان

 0797160933:رقم الهاتف

  hsalhab@meu.edu.jo  :البريد اإللكتروني
 

 العلمية ؤهالتمال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 لى(إ-)من

 البلد الجامعة

 االردن عمان العربية 2013-2008 التسويق بالعالقات دكتوراه

 2007-2005 التسويق الماجستير
االكاديمية العربية للعلوم 

 المالية والمصرفية
 االردن

 االردن البتراء 2000-1995 صيدلة بكالوريوس
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 التدريسية اتالخبر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الرتبة مدة العمل
 كاديميةاأل

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 السعودية التسويق جامعة تبوك استاذ مساعد سنوات6

 استاذ مساعد الى االن 2019
جامعة الشرق 

 االوسط
 االردن التسويق

 

 أخرى خبرات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

 سنة 13
ب دعاية طبية مندو

 وقائد فريق

في عدة مستودعات 

 وشركات لالدوية
 االردن 

 والمؤلفات المنشورات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المجالت
 

 

Author/s  
(In Order) 

Title Journal Vol./No. Publication Date 

 Leen S. Al-

Obaidi, Abdallah Q. 

Bataineh, Sameer M. 

Aljabaly, Hanadi A. 

Salhab 

Factors Impact Youths 

Fashion Leadership 

Behavior for Fashion 

Retailing Stores in 

Jordan 

Management Science Letters 

 

Volume 10 Issue 16 2020 

Shoter M. Amer; 

BatainehQ. Abdallah; 

Salhab A. Hanadi 

Building a Model for 

Determining the Factors 

Affecting Mobile 

Marketing Acceptance 

and Adoption 

International Review of 

Management and Business 

Research;  

Vol. 5, Issue. 3 2016 

Bataineh Q. Abdallah; 

Al-AbdallahM. 

Ghaith, 

SalhabA.Hanadi;Shote

rM. Amer(2015),  

The Effect of 

Relationship Marketing 

on Customer Retention 

in the Jordanian’s 

Pharmaceutical Sector, 

International Journal of 

Business and Management; 

Vol. 10, No. 3 2015 

Nuseir, Mohammed; 

Akroush, Mamoun; 

Salhab, Hanadi, and 

Shoter, Amer.  

The Impact of Brand 

Name Dimensions on 

Customers Satisfaction 

in the Mobile Service 

Companies: An 

Empirical Investigation 

of Customers 

Perspectives in Jordan. 

Journal of Financial and 

Commercial 

Studies/Managerial 

Sciences-Cairo University 

(Faculty of Commerce/Beni 

Sueif University), 

Vol. 2. 2008 

 

http://growingscience.com/beta/authors/Leen+S.+Al-Obaidi/
http://growingscience.com/beta/authors/Leen+S.+Al-Obaidi/
http://growingscience.com/beta/authors/Abdallah+Q.+Bataineh/
http://growingscience.com/beta/authors/Abdallah+Q.+Bataineh/
http://growingscience.com/beta/authors/Sameer+M.+Aljabaly/
http://growingscience.com/beta/authors/Sameer+M.+Aljabaly/
http://growingscience.com/beta/authors/Hanadi+A.+Salhab/
http://growingscience.com/beta/authors/Hanadi+A.+Salhab/
http://growingscience.com/beta/msl/
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 في نقابة الصيادلة االردنيينعضو 
 

 
 

 

 الجامعات في اللجان عضوية          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 عضو في لجنة المعيار الثالث 

 االعمال االلكتروني لكليةرئيس لجنة الموقع 
 

 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 دورات في البرمجة اللغوية العصبية و ادارة النجاح. -

 دوره في كيفية ادارة الفريق كمشرفة فريق. -

 دورات متقدمه في المهارات البيعية. -

 لقيادة الحاسب االلي. الرخصة الدولية ICDL  دوره  -

 حضور البرنامج التدريبي في االرشاد و التوجية ) جامعة تبوك(. -

حضور البرنامج التدريبي حول دور االستاذ الجامعي في تحقيق االعتماد  -

 االكاديمي) جامعة تبوك(.

حضور ورشة عمل حول اعداد التقرير الذاتي ضمن نشاطات لجنة التطوير  -

 ديمي.و الجودة لالعتماد االكا

 

 

 البحثية االهتمامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التسويق االلكتروني–التسويق بالعالقات 

 
 

 اللغات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 اللغة االنجليزية والفرنسية
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 أخرى نشاطات
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ت االتصال و التواصل مع الجمهور ", حيث تم توجيه هذه عقد ورشة عمل بعنوان " مهارا

 الورشه لصالح موظفات بلدية ضباء.
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