سيرة ذاتية
بيانات شخصية :
:أ .د .صـــالح بن ســـليمان الرشـــيد
 :أستاذ ادارة األعمال والتسويق  -قسم التسويق  -كلية إدارة
األعمال  -جامعة الدمام -المملكة العربية السعودية.

االسم
العمل الحالي
بريد إلكتروني :

Email : ssalrasheed@ Hotmail.com

المؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة

موقع الجهة المانحة

التاريخ

البكالوريوس
املاجستري
املاجستري
دبلوم عايل
الدكتوراه

المشاركة في إعداد وتنظيم المؤتمرات العلمية :
اسم املؤمتر
واجلهة املنظمة
ACR 2002 AAsia-Pacific
Conference-Beiging

مكان
وتاريخ انعقاده
16 to 18 May 2002
Beiging China

عنوان ورقة العمل

22 to 25 May 2002
Hong Kong Baptist
University.

Marketing Communication
Strategies in a Changing
Global Environment

األبحاث والمنشورات العلمية:
أوال  :األحباث واألوراق املنشورة واحملكمة:
منهج مترنرل لريد ند رسنررا يجيات هافسني الننها
فال م اجج يند ات ال لمن

فنال اصارنناس السن س

"نظم الم ل مات الرس تي  :المفج م واألهمي والرطبيتات والفنر""

اسرشراف رمكانيات بهن و هفينأ لسنل ب ال من
الس س
رطار مهججال متررل لربهال و هفيأ لسل ب ال م

نن ب ند فنال المملكن ال ربين
نب د

ثانيا  :األحباث واألوراق املنشورة وغري احملكمة:
اسرشنننراف رمكانينننات طبينننل لسنننل ب ال منن
الس س

نننن ب ننند فنننال المملكنن ال ربينن

رسارة ا ات ال مي  :الطر ل للرف ق فال الم الرهافسي

ماهي الرميز فال األساء وكيفي يتيته فال مهظمات األ مال"

"ني بهاء رطار مهجج لإلبداع ولرميز األ مال فال المهظمنات ال ربين

بهال و هفيأ لسل ب ال م

ن ب د فال مهظمات األ مال السن س

" جمننا الربر ننات ننن طر ننل المتابل ن الشوننني  :الوط ن ات والمجننارات

"الهشاط الررو جال فال المهظمات الوير  :المشاك والريد ات

ثالثا  :الكتب واملؤلفات املنشورة :
كبير الرفكير  :لم لسرار الهجال -كبر لنماط فكيرك وحتنل كن شنالء كهن
ر ده سائما
رسارة منها الر ا ات  :رحل البين فنال تن ال مين
والمسريي

نن الممكنن والنن

"بهاء الثت بالهفس  :كيف ت س سنيار

بهفسن "

نتطن ربابن الجلينند  :م ننانال جد نندة سننير بال من ااسار فننال طر ننل الرميننز
" هنندما رفننل الجميننا ل ن

تنند م األفك ن  :والشننرك والم

ننف وال مي ن "

رابعا :املقررات التدريسية اليت مت تدريسها:
رسارة الرس ل /مباسئ رسارة األ مال /رسارة الم ارس البشر  /الرفاوض والر ااد
بي ث الرس ل /اا بي  /جزئ الس ق وسل ك المسرجل  /مجارات ورسارة البيا
ااسارة اصسررا يجي  /س ل الودمات

خامسا :الدورات التدريبية اليت مت تقدميها:
س ل المهشاءات النغيرة/خدم ال مالء/مجارات البيا
/الرميز ال يفال/المهافس

