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 لغة للسيد أ.د/ دمحم وهدان  محاضرة االسبوعية مادة / نظم معلومات محاسبية فرقة رابعةفيديو لل 

-https://drive.google.com/file/d/1LVYwDL2OXHV3j

F9W3BdIDtQHgAz8dczWRPADTFOQzUU2fAJ/view?fbclid=IwAR1tlPiUzRHnDt36hsLvq7

0qsKZHffAlGMGsndxHnm8 

 فيديو للمحاضرة االسبوعية لمادة المحاسبة الضريبية الفرقة الرابعة شعبة اللغة للسيد أ.د/ دمحم وهدان 

https://drive.google.com/file/d/1SdNGrlEV9za2Jj4NQiVkbAIZ3hBhf1bq/view?fbclid=I

qPlnzFyxuK5WVmlSZtRQ8O3pKiRaF37_iMKEjE-z9pkmq-wAR0uyBWkKRwRx 

 لينك أخر

https://www.facebook.com/100006854117703/posts/2508496546055458/  

  جميع محاضرات مادة نظم معلومات ملفاتpdf فرقة رابعة شعبة اللغة 

https://drive.google.com/drive/folders/16W9AtLxOtIF_oxPr5P_YZFBLyFLYUqjS 

 السكشن االسبوعي لمادة ضريبية لطالب الفرقة الرابعة شعبة اللغة أ/ هبة الصواف 

 سكشن2لعدد وفيديو لشرح المحاضرة فقط للسكشن الثانى   pdfمرفق ملف 

 pdf لينك الملف

https://drive.google.com/file/d/10GiNdqEQVqQIfw5_aBtWKWmiJCZpfu_J/view?fbcli

0Azo6GkAj1RTHGx_9prqgctBkFHE-vvzlZ-smuAwNYT6oORLmneks-d=IwAR2v2 

 السكشن الثانى لينك الفيديو

https://drive.google.com/file/d/1pxri6Pl7mINMouMRIREmJtf3Al5ZvJR3/view 

 لينك الفيديو السكشن األول

/view-xhS_4v85716T6k-https://drive.google.com/file/d/1Xl4nCCV02HoNlEk6 

  لمادة بحوث تسويق لطالب الفرقة الرابعة شعبة اللغة للسيد أ.د/ دمحم ابراهيم المحاضرة االسبوعية 

https://drive.google.com/file/d/1ETt9Qe-

jvMDo1GBSqgDP4YYn15N6xJvk/view?fbclid=IwAR2uaNT2pnMCtW9b5o5ZF60tWCSq6cnM2H

eQhzSvUpP3wBz7S4I96DTr3qs 

  فيديو توضيحى للمحاضرة االسبوعية الثانية لطالب الفرقة الرابعة شعبة اللغة مادة بحوث تسويق للسيد أ.د/ دمحم

 ابراهيم

o4No&feature=youtu.be-?v=WixtMchttps://www.youtube.com/watch 

 فيديو توضيحى للمحاضرة االسبوعية لطالب الفرقة الرابعة شعبة اللغة مادة بحوث تسويق للسيد أ.د/ دمحم ابراهيم 

&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=Tjhli5JpRzc 

 السكشن االسبوعى لطالب الفرقة الرابعة لغة نظم معلومات محاسبية أ/ مروة صابر  

  السكشن االول                                                                     

https://drive.google.com/file/d/1VZV0weqr1na8YCNRnBSsgte-wjOHL1B_/view 

 السكشن الثانى                                         

https://drive.google.com/file/d/1ggNehEmk8CFMkej-JmpRDGczxQ_Uynrk/view 

 

 د/عصام البدرى -د/سيد طه  ة  مادة قضايا اقتصادية معاصر إعالن للفرقة الرابعة شعبة اللغة األنجليزية 

 :صوص المرجع يتم استخدام المرجع التالىبخ            

Jacquline Murray Bruxm, Economic issues & policy 

 قبل توقف الدراسة تم تناول الفصول التالية

 

 

 

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

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



Ch1-introduction 

Ch2-education 

Ch3-the poverty 

 

 . بإذن هللاالكلية يوم السبت فى محاضرة صوتية على موقع  ch3 سوف نقوم مرة أخرى بتوضيح النقاط الرئيسية الخاصة

لكن مطلوب من كل الطالب اختيار أحد القضايا االقتصادية التى تواجه االقتصاد المصرى أو العالمى وعمل بحث عليها 

 يتضمن العناصر االتية

1- Introduction about problem. 

2- Causes of the problem. 

3- The problem effects on the economy. 

4- How to solve the problem? 

5- References. 

تن كما كان متفق عليه فى المحاضراصفحات على األكثر.ويعتبر سؤال فى االمتحا 5بما اليزيد عن   

   economicissues2020@yahoo.com / ويتم إرسال البحث على األيميل التالى

0101ابريل 01واخر موعد لالرسال   

يقمع أطيب التمنيات بالتوف  

 


