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 المحاضرة االسبوعية مادة تسويق لطالب الفرقة الرابعة شعبة عربى للسيدة الدكتورة / يارا عبد الواحد 

https://drive.google.com/file/d/1OPtDhDm_qclC3bigbVkPEs3OPZqypIQj/view?fbclid=

KMCWB8UcmORUiO6zTS2OLT1bNzemZIscXLz7oIwAR3Z6p8fpFKvoNxLL1kb6w 

   لمادة العالقات العامة واالعالن لطالب شعبة االدارة الفرقة الرابعة عربى للسٌد المحاضرة االسبوعٌة

  رةالدكتور/أحمد النقٌ

 باالضافة الى تسجٌالت صوتٌة إلستاذ المادة بجانب الملف  PDFالملف

-https://drive.google.com/drive/folders/1

K7p3HsE5lTGc6zqsU5NBoC0sQQKP2V7iGoeATZHNI?fbclid=IwAR0M1aaWPOixEKeXNP

4TNWyVvws9jo9JZsNV3dA-uDiAjekZP 

 (مقرر مادة دراساث الجدوى فرقت رابعت شعبت عربي للدكتورة / دعاء صبرى ) جزء اإلدارة 

-https://drive.google.com/drive/folders/1

-otAdqYjDwXW7ucVWAyl64MsZlWX8NAgMk77za4?fbclid=IwAR3BiDAFSpPecKdoDt

wRYW7mEtWfZX3PWo-FAb4tN-4uZQc84fU 

 مقرر مادة االدارة االستراجٌة فرقة رابعة شعبة عربى للدكتورة / دعاء صبرى 

https://drive.google.com/drive/folders/16vcqMwdS3h3CdL7uN0QXnFt6o_p6gK9l?fbclid=IwA

N_3XGC_KAmdBD0-RNawBEQhvoxF4_tFE7eILU-3cgR05_kp4CzVSfPNOwr 

  للسٌد الدكتور / رفعت  منشأت لطالب الفرقة الرابعة شعبة عربى مادة / منشأت مالٌة مادةالمحاضرة االسبوعٌة

 الشربٌنى

-https://drive.google.com/file/d/18M

BiaUlvRMe9FgRGCq6mhkpuwL1M2lNf9NV/view?fbclid=IwAR0S_O1rtV4EFdBpxg0whP

ks-Q_0-Q0nrOrs2cZKYBjgIGP1ZAH0W0u 

 أ. د/على شرٌف د/سٌد طهللسٌد   محاضرة مادة قضاٌا اقتصادٌة معاصرة الفرقة الرابعة  عربى الشعبة العامة 

-3oIl7I5z-TIAhrHmsV-https://drive.google.com/file/d/1UH3V_7xgh_m

crMJ3bTcAs-oaKTEzEJPCrAh-2EAU9fjIcyACj/view?fbclid=IwAR2kMc5BajxZAYXJVQF97h 

 السكشن االسبوعي لمادة المنشآث الماليت الفرقت الرابعت شعبت عربي أ/ شيماء منصور 

https://drive.google.com/file/d/1QxH3kJb5rCR7e_gpcafMmSr7FdqzPWcK/view?fbclid

xuuJI1bgyEIR1sKcX9S8dCprY_TQ0bOIMRU-=IwAR2zsMsMdXU8EqwdJ2aCivL 

 السكشن االسبوعي لمادة لإلدارة اإلستراتيجيت فرقت رابعت عربي أ/ يارا الوراقي 

https://www.youtube.com/watch?v=G3cGuw5TImQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

yEKMIzBOPfdrlPHMo3s0zZhdYeYkS5Zv3KD8n5OZT2ChcOOSEFwUgWhnR  

   

 قبل  د/سٌد طه-أ.د/على شرٌف عبد الوهاب  مادة قضاٌا اقتصادٌة معاصرة إعالن للفرقة الرابعة الشعبة العامة

 :الفصول التالٌة من الكتابتناول   توقف الدراسة تم 

 الفصل األول: الفساد المالى

 :تم توضٌح ما ٌلً

 .أوال: تعرٌف الفساد

عربى خالل الفترة من  شعبة الرابعةلينك بجميع المقررات التى تم ادراجها لطالب الفرقة 

على بيدج كلية التجارة فيس بوك 4/2وحتى  3/28  



 .ثانٌا: الدخل الفسادى ومجاالته

 .ثالثا: القٌود الخارجٌة للفساد

 .رابعا: االنعكاسات االقتصادٌة للفساد

 .خامسا: مضاعف الفساد

 الفصل الثانً: النمو االقتصادى والفكر االقتصادي

 :تم توضٌح ما ٌلً

 .أوال: المتطلبات العامة للنمو االقتصادى

 .ثانٌا: مالمح تطور النمو االقتصادى

 .(ثالثا: الفكر االقتصادى والنمو االقتصادى )الكالسٌك

 الفصل الثالث: العوامل المحددة للنمو االقتصادى

 :تم توضٌح ما ٌلً

 .أوال: رأس المال والتراكم الرأسمالى

 .راع واالبتكارثانٌا: االخت

 .ثالثا: الوفورات االقتصادٌة

 .رابعا: دور العمل فى النمو االقصادى

 الفصل الرابع: النمو والتنمٌة االقلٌمٌة

 :تم توضٌح ما ٌلً

 .أوال: المفهوم

 .ثانٌاً: تأثٌر التنمٌة األقلٌمٌة على هٌكل االقتصاد المكانى لألقلٌم

 .(د النمو األقلٌمىثالثا: مقومات النمو األقلٌمى: )شروط تول

 .رابعا: العوامل المحددة للنمو االقلٌمى

 .خامسا: تأثٌر التجارة بٌن األقالٌم على النمو األقلٌمى

 .سادسا: نظرٌات النمو األقلٌمى

مارس برفع محاضرة على موقع الكلٌة تتناول الفصل الخامس سٌاسات وأدوات 13سوف نقوم ٌوم األثنٌن 

 اإلقلٌمٌةالتنمٌة القتصادٌة 

 


