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 تاريخ التخرج اسم الجامعة لغة الدراسة التقدير التخصص

 دكتوراة 1
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 التواصل االجتماعي 
 2019 الجامعة االمريكية في قبرص إنجليزي امتياز
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 التسويق الرقمي التخصص الدقيق للدرجة العليا:

 في االردن تأثير وسائل التواصل االجتماعي على ثقافة المستهلك ونوايا الشراء عنوان أطروحة الماجستير:

ة في هواتف الذكيجارية للعالمات التتأثير التواصل الشفهي اإللكتروني على نية الشراء وصورة العالمة التجارية: ال: الدكتوراه عنوان أطروحة 

 شمال قبرص

 
 ()االدارية واالكاديمية الخبرات العملية

 مدة العمل مكان العمل الوظيفة الرقم
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 االهتمامات البحثية
جتماعي منصات التواصل اال  

 العالمة التجارية االلكترونية

 االعالنات االلكترونية

 التسويق الرقمي عبر منصات التواصل االجتماعي 

 المواثرين االجتماعيين عبر منصات التواصل االجتماعي

 
 اللجان الوطنية والدولية

 ATLASTIعضو في 

 journal of innovation in digital marketingعضو في مجلة 
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 الخبرات والمشاركات المهنية

 المشاركة في الجودة المحلية 

 
 الناشر والتاريخ(            البحوث المنشورة )

The effect of electronic word of mouth communication on purchase intention and brand image: An 

applicant smartphone brands in North Cyprus , Management Science Letters 9 (4), 505-518, 2019. 

The effect of market-sensing capability on knowledge creation process and innovation Evidence from 

SMEs in Jordan, Management Science Letters 9 (5), 727-736, 2019. 

 

Data to model the effects of perceived telecommunication service quality and value on the degree of user 

satisfaction and e-WOM among telecommunications users in North Cyprus , Data in brief 28, 104981, 

Publisher Elsevier ,2020. 

 

 Assessing the nexus between knowledge management and firm performance: A data article Data in brief, 

Volume32, Publisher Elsevier,2021. 
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  اللغات
 الغة االم  ةـــــــالعربي

 جيد جدا ةــاإلنجليزي

 التركي, الماني . لغات أخرى

 
ل ــــــمصحيحة وأتح لطلبي هذا اـــــواردة فــــات الــــع المعلومــــأن جميــــد بـــأشه (     منير مجلي الرواشدة)  الموقع أدناه  أنا
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