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 انثنُح انتحتُح  .12

 انقزاءاخ انمطهىتح:
 كتة انمقزر 
 اخزي  

مبادئًالتسويقً)ابيًسعيدًالديوهًجي(ًو)رضوانًمحمودًً-
العمر(،ًالتجارةًااللكترونيةً)جاريًشنايدر(،ًتطبيقاتً

الحاسوبًفيًالتسويقً)زكرياًأحمدًعزام،ًنضالًمحمودً
ً.الرمحي(

 الجامعيةاالنترنت،ًالرسائلًواألطاريحًوالبحوثًً-

   حمتطهثاخ خاص

وتشمم عهً سثُم انخذماخ االختماعُح )

انمثال محاضزاخ انضُىف وانتذرَة 

 انمهنٍ وانذراساخ انمُذانُح( 

 
 
 
 
 

 انقثىل  .13

  انمتطهثاخ انساتقح

 25 أقم عذد من انطهثح 

 61 أكثز عذد من انطهثح 


