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 المحاضرة االسبوعية لمادة / تخطيط استراتيجي لطالب الفرقة الرابعة لغة للسيد أ.د/ أحمد اللحلح 

-gh-https://drive.google.com/file/d/15U

ldaTvkXSywFcOu4SzufJMoyFvtkY0d_2P3LK/view?fbclid=IwAR0L0OD_ivg3SINGLay2OJ

ElRQQDYS9rAH4zKncBI2AlxPqJo 

 المحاضرة االسبوعية مادة / نظم معلومات محاسبية فرقة رابعة لغة للسيد أ.د/ دمحم وهدان 

https://drive.google.com/file/d/1kNIxoNRsIvv9MxJvi_EZRF4uwB2ioyO7/view?fbclid=I

kv5GU4-3iWUwCTQPRjArZ1LzkLYW0dATQKQHN2PlUBL1muhkkT-wAR22AEb_ 

 

 المحاضرات الخاصة لطالب الفرقة الرابعة شعبة اللغة اقتصاد مادةEconometrics  للدكتورة / والء سعد 

-xumFm0wgbJIBw--https://drive.google.com/file/d/1srad

wsDfzohjAY2I5Ooti6lolu3VIuGQvIcq7AT8ok4rvkG/view?fbclid=IwAR3JcqkzkyxJHM6Qcw4g63

mWZcRk 

  

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

https://drive.google.com/file/d/1W1QLm_zz95wQYbtryagaL9l3u2DsqmXD/view?fbclid=IwA

R1Ef_iB1ftuy71iEhSAAvuaQFpp7jq2pt5WPYBPBsbadY9YfpwIF-TzluA 

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

-https://drive.google.com/file/d/1niq4McJsgztd3Eq

TLgKyKzkSohAM7e0/view?fbclid=IwAR0QHgcPCGTIyYL0hyEiQHos8KCmZmexGwaVzkT

mu5Qu8D6PdFmHzoHyblM 

 

 امد المحاضرة االسبوعية لمادة إدارة المنشآت المتخصصة الفرقة الرابعة شعبة اللغة إدارة للسيد أ.د/ أمجد ح

 عمارة

https://drive.google.com/drive/folders/1LmMmKfwFqmB7XjQ9pFc0FLCShvx0kv3i?fbclid=Iw

1I6s-F7lb7aLsQaguZgr79NyrJQ5gHoKbviTqbv-OB_RBXWcFvRLo-AR0pk 

  

  المحاضرة االسبوعية مادة / عالقات عامة واعالن لطالب الفرقة الرابعة شعبة اللغة ادارة للسيد أ.د/ أمجد حامد

 عمارة

https://drive.google.com/drive/folders/1Q5EH3Z1UztdxKq5JyVc6dfspq5H_80tY?fbcli

Ayh5s-KA8Fk2DGSPObfWlRuEYqjWPUP-O1ME1TF2HsCH3S-d=IwAR36CipE9uhj 

  

 سكشن مادة  بحوث التسويق لطالب الفرقه الرابعه ادارة أعمال شعبه اللغه أ/ أسماء وهبة 

https://drive.google.com/file/d/1e2q3tOUuFzgxI2e5bImWBVDCoV4QJ3s/view?fbclid

=IwAR1C_ddzIMB9noHWhIWf6Uss71AuirEJMliH4P_91jM1MP1G_Xk6ghez9Js 

 

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

 

https://www.facebook.com/groups/2668921023329894/permalink/2671929516362378/ 

 

 

 

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

على بيدج كلية التجارة فيس بوك 3/26وحتى  3/21  



 البدرىد/عصام  -د/سيد طه    ةمادة قضايا اقتصادية معاصر إعالن للفرقة الرابعة شعبة اللغة األنجليزية 

 :بخصوص المرجع يتم استخدام المرجع التالى

Jacquline Murray Bruxm, Economic issues & policy 

 :قبل توقف الدراسة تم تناول الفصول التالية

Ch1-introduction 

Ch2-education 

Ch3-the poverty 

موقع الكلية يوم السبت بمشيئة هللا  فى محاضرة صوتية على ch3 سوف نقوم مرة أخرى بتوضيح النقاط الرئيسية الخاصة

 .تعالى

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. 

صفحات على األكثر.ويعتبر سؤال فى االمتحان كما كان متفق عليه فى المحاضرات 5بما اليزيد عن  . 

 economicissues2020@yahoo.com ويتم إرسال البحث على األيميل التالى

0101ابريل 01واخر موعد لالرسال   

التمنيات بالتوفيقمع أطيب   

 الفرقة الرابعة شعبة اللغة للسيدة الدكتورة / نسرين المليح محاضرة دراسات الجدوى الجزء المحاسبي ا 

https://www.facebook.com/groups/379304426357028/permalink/524044475216355/  

  الفرقة الرابعة شعبة اللغة للسيدة الدكتورة / نسرين المليح ا محاسبة منشأت ماليةمحاضرة 

https://www.facebook.com/groups/379304426357028/permalink/521015692185900/ 


