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 عزام محمد أحمد زكريا.د.أ

 

zazzam@zu.edu.jo 

 الدقيق التخصص/ العام التخصص
 الدولي التسويق/ التسويق

: األكاديمية الرتبة
 أستاذ

: العضويان
 .الهاشمية األردنية المملكة – األردنيين المدربين جمعية عضو .1

: العممية المؤهالت
    1994     :الدكتوراه أطروحة الهند،- ناكبور جامعة التسويق، في الفمسفة دكتوراه   .1

                    " Marketing of Phosphate and Potash In Jordan , A Case of Jordan Phosphate 

Mines Company And Arab Potash Company   "  
 

2.   
 دالهن – ناكبور جامعة ممتاز، بمعدل التجارة في الماجستير 0199

دارة التسويق في العالي الدبموم       .3 BVB معهد ،ممتاز بمعدل المبيعات وا     .الهند –  1989

  – ناجبور مدينة  في الشامبو لسمعة المستهمك سموك حول ميدانية دراسة – العالي الدبموم بحث عنوان                

. الهند                    " Consumer Survey on Shampoo Product In Nagpur City - India. " 

4.   
 الهند – ناكبور جامعة جدًا، جيد  بمعدل التجارة في البكالوريوس 1988
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 .األردن 77,5 بمعدل العممي الفرع العامة الثانوية 1985  .5

: المهنية األهداف
 

: التدريسية الخبرات
1.  20/09/

2017 
 العليا الدراسات /التسويق قسم رئيس  أالن

2.  30/08/
2016 

 التسويق أستاذ   أالن

 2011من  .3
30/08/

2016 
 الزرقاء جامعة العليا للدراسات التسويق قسم /مشارك أستاذ

 الزرقاء جامعة/التسويق قسم /مساعد أستاذ 2011الى 2003من  .4

5.  
 2003 الى 1999

- المعلومات وتقنية الصناعية اإلدارة معهد األعمال، وإدارة التسويق قسم

السعودية العربية المملكة- الظهران  

 الزرقاء جامعة /األعمال إدارة قسم /مساعد أستاذ 1999الى 1997من  .6

 حطين كمية /األعمال وإدارة التجارية المهن قسم رئيس 1997 الى   1994  .7

: لمنشر والمقبولة المنشورة االبحاث
 السنة النشر جهة البحث عنوان ت

 واإلصدار

1- Internal Marketing As A tool for 
Maintaining High Quality 

Services Provided By Services 
Firms- A Case Of Hospitality 

Firms In Jordan  

International Journal of 
Economics, Commerce ,and 
Management . International 

Indexed Journal with ISSN and 
impact factor. UK 

Published:
Vol.4, 

Issue. 4, 
Pp.380-

394. 
April  
2016 

1.   

"Factors Affecting The Level Of 

Customer Satisfaction Towards 

Banking Services Industry- A Case Of 

Jordan " 

Dr.Eyad Khanfar,Dr, Mustafa Alshiekh, 

International Journal Of Sales and 

Marketing Management  

Research and Development 

.Tranns  Stellear. Canda  

International Indexed Journal with 

ISSN and Impact Factor. 

 للنشر

Jan.  

2016 
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Dr.Zakaria Azzam 

 

Canada .  

 

2.  

The impact of Customer                

Relationship on Customer 

Satisfaction in The Banking Industry 

– A Case of Jordan" 

Dr. Zakaria Azzam 

European Journal Of Business 

Management ,International 

Institute for Science, Technology  

and Education,(IISTE)-UK 

Indexed Journal with ISSN and 

Impact Factor.  

Vol.6 .No. 32 

Pp.(99-112) 

 منشور

2014 

 

 

3.  

 جودة تطوٌر فً العالً التعلٌم مؤسسات دور" 

 الجامعات فً التعلٌمٌة الخدمات مخرجات

"األردنٌة  

عزام زكرٌا. د  

  الجامعً التعلٌم جودة لضمان العربٌة المجلة

 عن تصدر فصلٌة محكمة علمٌة عربٌة مجلة

.العربً الجامعات التحاد العامة األمانة  

  العاشر العدد –السابع المجلد

(162-142)ص  

  منشور

2014 

 

 

4.  

"Evaluating The Impact Of Words of 

Mouth On Consumption Behavior Of 

Jordanian Customers " 

Dr. Zakaria Azzam. 

International Journal of 

Economics, Commerce And 

Management. International 

Institute of Economics , 

Commerce And 

Management(IJECM).UK 

Indexed Journal with ISSN and 

Impact Factor.  

Volume 2. Issue. No. 4 

  منشور

2014 

 

5.  " The Relationship Between واالقتصاد لالدارة العربٌة العلمٌة المجلة - 
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Consumer's Environmental Behavior 
and Green Marketing Importance In 
Environmental Protection : A Case of 

Jordan " 

لبنان- الكسلٌك جامعة  

 متخصصة محكمة دولٌة علمٌة مجلة)

(ومفهرسة  

Vol . 7  

Pg ( 32-49) 

 

 األول  تشرين 
2013  

 

6.  
-Evaluating the impact of service 

Quality , Brand Image , Trust and 
Promotion on Customer Loyalty in 

Mobile Phone in Jordan 
Dr.Zakaria Azzam 

 

 اإلنسانٌة والدراسات للبحوث الزرقاء مجلة

 متخصصة دولٌة محكمة علمٌة مجلة– 

 بٌانات قاعدة فً مفهرسة اإلنسانٌة بالعلوم

-262)ص األول كانون/1425 صفر, اورلخ

.الزرقاء جامعة. (270  

 

  االول كانون
2013 

7.  

Managers' Perspective Towards  
Perceived Risks Associated with 

Technology Based Self Services  A 
Case Study of – Jordan  Banks. 

Dr.Zakaria Azzam 
 

Interdisciplinary Journal Of 

Contemporary Research in 

Business- 

Institute of Interdisciplinary 

Business Research –IIBR –UK 

Indexed Journal with ISSN and 

Impact Factor.  

Vol.4 ,No.11. 

Pp 46-65. 

2013 

March 

8.  Factors affecting the Adoption of E-
Marketing  Technologies In Services  
Industry – Empirical study on hotel 

sector in Jordan 
Dr.Zakaria Azzam 

 

 – االنسانية والدراسات للبحوث الزرقاء مجلة

 في مفهرسة متخصصة دولية محكمة علمية مجلة

 العدد عشر الثالث المجلد  ,اورلخ بيانات قاعدة

  2013 حزيران/1434 رجب, االول

 الزرقاء جامعة.  (224 – 209 ) ص

2013 

June 

9.  -"Effect of Electronic Interactive 

Technologies Usage on Services 

Marketing Activities Empirical Study 

 للتكنولوجٌا الدولٌة العربٌة المجلة

- المفتوحة العربٌة الجامعة- االلكترونٌة

 األردن

 منشور

2011 
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On Banking Sector in Jordan" 

الرمحي نضال. د ,عزام زكرٌا. د  

 

 متخصصة محكمة دولٌة علمٌة مجلة)

(ومفهرسة  

 حزٌران , الرابع العدد , األول المجلد

2010  

.163 – 154 صفحة  

 

 

 

 

10.  "Reasons for workers Refrain to work 

in the Qualified Industrial Zones ( 

QIZ)  in Jordan " 

 ابراهيم. د عساف, أحمد. د ,عزام زكراٌا. د

الوادي محمود. د.أ خريس,  

 لالبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة

فلسطٌن- القدس جامعة-المحكمة والدراسات  

(محكمة دولٌة علمٌة مجلة)   

 , الثانً المجلد , العشرون و الثالث العدد

 2011 حزٌران

33 -9  الصفحات  

منشور 
 

2011 

11.   -" Foreign Direct Investor's Reaction 

Towards Marketing Environmennt 

Variables Faced Iin Jordan" 

  الوادي محمود. د.أ عزام, زكرٌا. د

 جامعة- واالنسانٌة االجتماعٌة العلوم مجلة

 – 15 ص ,  22 العدد ,10,المجلد عدن

الٌمن, 43 ص  

(ومفهرسة محكمة دولٌة علمٌة مجلة)  

 
 منشور

2008 

 خرٌجً اداء كفاءة لمدى المصارف تقٌٌم" -   .12

 دراسة حالة – بها العاملٌن الخاصة الجامعات

  "والمصرفٌة المالٌة العلوم لتخصص

الوادي محمود. د.أ عزام, زكرٌا. د  

 جامعة- افرٌقٌا شمال اقتصادٌات مجلة

 – 159 ص–  بالشلف علً بو بن حسٌبة

  , 1 المجلد  182 ص

.الجزائر ,الخامس العدد  

 محكمة متخصصة دورٌة علمٌة مجلة)

( ومفهرسة  

 
 منشور

 

2008 

 عن االسالمٌة المصارف عمالء رضا قٌاس- "   .13

 اإلسالمً البنك حالة . اخدماته جودة مستوى

"واالستثمار للتموٌل األردنً  

سمحان حسين. د عزام, زكرٌا. د  

 خٌضر محمد جامعة اإلنسانٌة, العلوم مجلة

 – 9 ص  , 13 المجلد ,13 العدد– ةبسكر

الجزائر ,27  

(ومفهرسة محكمة دولٌة علمٌة مجلة)  

 منشور
2008 

 مجلة )اإلنسانية الدراسات و للبحوث الزرقاء مجلة   .14
 بيانات قاعدة في مفهرسة  متخصصة محكمة علمية

منشور           
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"Constraints Facing Garment 

Industrial Sector Operating Within 

The Qualified Industrial Zones In 

Jordan" 

 

، عزام زكريا. د ، خريس إبراهيم. د  

العساف أمحد. د   

( اإلنسانية العلوم في أورلخ  

 1431 الحجة ذو ، الثاني العدد ، العاشر المجلد
، 

 2010  أول كانون 

.الزرقاء جامعة / 91 – 82 صفحة  

 

 

2010 

December 

: المؤلفة الكتب
  السنة النشر جهة الكتاب عنوان ت

 ومقيم محكم ،والتطبيق النظرية بين الحديث التسويق مبادئ  .1
.ععمياًا   

 

 – والتوزيع للنشر المسيرة دار
 األردن/ عمان– الرابعة الطبعة

 م2011

 العامة المالية  .2
 – والتوزيع للنشر المسيرة دار

 األردن/ عمان- الثانية الطبعة
 م2005

 الثاني اإلدارية والععوم االقتصاد كعية مؤتمر أبحاث مجعد محرر  .3
  "االقتصاد كعيات أداء في وأثره الجودة ضمان " بعنوان

 

 الزرقاء جامعة منشورات
 الخاصة

 م2004

4.  
دارية تسويقية حاالت دراسة  .ععمياًا  ومقيم محكم  .وا 

 – التوزيع و للنشر المسيرة دار
 األردن /عمان- األولى الطبعة

2011 

5.  
 التسعير سياسات

 – التوزيع و للنشر المسيرة دار
 األردن /عمان- األولى الطبعة

2012 

6.  
 التسويق في الحاسوب تطبيقات

 – التوزيع و للنشر المسيرة دار
 األردن /عمان- األولى الطبعة

2012 

7.  
 العوجستية األعمال إدارة

 – التوزيع و للنشر المسيرة دار
 األردن /عمان- األولى الطبعة

2012 

 
 

: المترجمة الكتب
  السنة النشر جهة المؤلفين الكتاب عنوان ت
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 واالتصاالت اإلعالن مبادئ اإلعالن عصر  .1

 زكريا. د ترجمة/ العمل فً التسوٌقٌة

الشيخ مصطفى. د،عزام  

 عزام زكريا. د
 مصطفى. د

 الشيخ

 للنشر الفكر دار
 الطبعة والتوزيع

 األولى

2015 

2.      

: العممية المؤتمرات
 المؤتمر فترة البحث عنوان المنظمة الجهة المؤتمر اسم ت

1.  " 

Global Conference On 

Business Management 

And Social Sciences 

(GCBMS-2015) 

Dr. Zakaria Azzam. 

 

Global Conference 

On Business 

Management And 

Social Sciences 

(GCBMS-2015) 

24TH-25TH-April /2015 

Abasyn University 

Duabi –UAE. 

www.abasynrak.ae 

-"Impact of 

Corporate Social      

       responsibility 

On Marketing 

Performances Of 

Mobile Companies 

In Jordan 
 

مشاركة بالمؤتمر 
24TH-25TH-April 

/2015 

 
 

24TH-25TH-

April-2015 

2.  2. Asia-Pacific Business 

Research Conference .  

 

Pacific Business 

Research 

Australia   

"The Impact Word 

Of Mouth On 

Consumer Behavior 

– Empirical Study of 

Jordan . 

 

 

 

17 – 18  

February 

2014 

 

 العربي بالمؤتمر المشاركة.  .3

 الجودة لضمان الثاني الدولي

  العالي التععيم

 ممعكة - الخعيجية الجامعة

 العام األمين نائب البحرين

 عضو و مشارك )لعمؤتمر

  (تحضيرية لجنة

تحضيرية لجنة عضو  4-5/4/2012  
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 الععمي بالمؤتمر المشاركة.4  .4

 المتميز االداء "بعنوان الدولي

 ببحث ، " الحكوماتو لعمنظمات

 Incentives As a"  بعنوان

Promotional Tools for 

Foreign Direct Investors 

in Jordan" 

 العالي التععيم وزارة

 جامعة -الععمي والبحث

الجزائر/ ورقعة  

 جعسة ورئيس مشارك)

  (دولية

Incentives As a 

Promotional Tools 

for Foreign Direct 

Investors in Jordan" 

8-9/3/2005  

 الععمي بالمؤتمر المشاركة.5  .5

 بعنوان االول العربي الدولي

 ومتطعبات الجامعات جودة"

 بحثب ،" واالعتماد الترخيص

   الععمية االصول حسب محكم

 والمنظمة الشارقة جامعة

  - اإلدارية لعتنمية العربية

 العربية اإلمارات دولة

   المتحدة

(مشارك)  

 العام االعتماد معايير دور"

 جودة رفع في والخاص

 / العالي التععيم خدمات

"األردن حالة  

23-

26/4/2006  

 كعية بمؤتمر المشاركة.6  .6

 الععمي اإلدارية والععوم االقتصاد

 قضايا"  بعنوان السادس الدولي

 في معاصرة وإدارية اقتصادية

 والعشرين الواحد القرن مطعع

  ،"واآلفاق الفرص التحديات،

 األصول حسب محكم بحث

  بعنوان  ،الععمية

" Green Marketing: 

Concepts and 

Implications , A 

Comparative Study "  

 المؤتمر بحوث مجعد في منشور

 لكعية السادس الدولي الععمي

 الجزء اإلدارية، والععوم االقتصاد

488ص- 443ص الثاني،  

 الععمية األصول حسب محكم

 -ISSN 2072 دولياًا  ومفهرس

8867 

- الخاصة الزرقاء جامعة

 األردن

(مشارك)  

 

Green Marketing: 

Concepts and 

Implications , A 

Comparative Study 

2008/أيار/6-7  

 
: الجامعية الرسائل عمى اإلشراف
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 السنة الجامعة الرسالة عنوان الطالب اسم ت

 األداء على األخضر التسوٌق تطبٌق اثر  المومنً الكرٌم عبد سامً-  .1

 قطاع على مٌدانٌة دراسة )التسوٌقً

(األردن/عمان مدٌنة فً الكهربائٌة األجهزة  

 أيار  ماجستير

2015  

 

عطٌات صالح هادي-  .2  المٌزة تحقٌق على الداخلً التسوٌق اثر 

 دراسة)اإلسالمٌة البنوك فً التنافسٌة

(األردنً اإلسالمً البنك على مٌدانٌة  

  ماجستير

  الزرقاء جامعة

 أيار

2015 

الدقس حسٌن ٌزٌد-  .3  قرار على التروٌجً المزٌج عناصر اثر 

 عٌادات أطباء لدى الطبٌة الوصفة

 دراسة/األردن –عمان مدٌنة فً االختصاص

 مٌدانٌة

  ماجستير

الزرقاء جامعة  

يناير   

2015 

الدهون عمر خالد-  .4  األداء على  االلكترونً التسوٌق اثر 

 حالة )والسفر السٌاحة لشركات التسوٌقً

 فً والسفر السٌاحة لمكاتب دراسٌة

األردن -عمان مدٌنة  

 ماجستير

الزرقاء جامعة  

 يناير

2015 

 

 

محمود حسٌن سمٌر-  .5  بالمستشفٌات الصحٌة الخدمات تسوٌق 

 المستفٌدٌن رضاء ومدى االردنٌة الخاصة

 منها

 الدكتوراه

 / درمان ام جامعة

 السودان

2014 

: المجتمع خدمة
 الفترة النشاط ت

 2015-2012  بدران شفا/ حجير ام حي / لمنطقة محمية لجنة عضو  .1

 
: الشخصية المعمومات

 عزام محمد أحمد زكريا.  : االسم

   م1/10/1967 ،األردن : الميالد وتاريخ مكان

 أردنية : الجنسية

 متزوج : االجتماعية الحالة

 سويلم أبو مصطفى شارع بدران، شفا _ عمان : السكن عنوان

 4497 فرعي 0096253821100 : العمل هاتف
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  : النقال الهاتف

 zazzam@zu.edu.jo : البريدي العنوان

 


