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من نحن
•يضم مركــز التجــارة اإلليكترونية والتكنولوجيــا فريق من االستشــاريين والمتخصصيــن والمحاضرين
في مجــاالت تدريب التســويق اإلليكتروني والتجارة اإلليكترونية والتصدير واالســتيراد داخل الشــركات
والمؤسسات والمنظمات العربية.
•منذ تأسيسه في عام  2001بمدينة اإلسكندرية تمكن المركز من دعم العديد من الشباب في بناء مستقبله
المهني الصحيح من خالل إيجاد العمل الرابح في مصر أو دول الخليج والعالم العربي ومساعدتهم على تعلم
أفضل الممارســات والحلول العالمية في التسويق اإلليكتروني من خالل تطوير القدرات وشحذ المهارات،
ومساعدة الشركات على تنمية استثماراتها وزيادة رأس مالها وتحويل منتجاتها ومخازنها إلى أرقام رابحة.
•يقــدم المركز خدماته ضمن فروع المركــز التدريبية المتخصصة بتعليم التســويق اإلليكتروني والتجارة
اإلليكترونيــة علــى امتــداد المحافظات المصريــة باإلضافة إلى مؤسســة إجادة للتنميــة ونقابة التجارة
اإلليكترونية والتسويق اإلليكترونى التي تعطي المصداقية بالعمل واالحترافية في التقديم ،بالتعاون مع
الجامعات المصرية والعربية ونادى التجارة اإلليكترونية المصري واألمريكي والصيني.
•يتبــع المركز منهجية تدريبية صنفته ضمن أفضل المراكز ،حيث ترتكز جهوده على بناء الشــباب الواعي
لمســتقبله المهني الرابح من خالل تصميم البرنامج التدريبي المحقق لهذه األهداف من الناحية التقنية
في التسويق اإلليكتروني والتجارة اإلليكترونية والمنهجية العلمية فى تقديم هذا العلم ،وتقديم البرنامج
وفق أعلى المعايير ،ومن ثم يقوم مستشــارونا بمتابعة كل متــدرب للتأكد من التطبيق العملي للتدريب
الذي تلقاه وتقييم النتائج على أرض الواقع .وإضافة إلى ذلك يتلقى متدربنا الدعم الكامل إليجاد الوظيفة
المالئمة داخل الشركات المصرية المحلية أو الشركات العالمية.
املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا
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رســالتـنـا
بناء قادة المســتقبل في كافة المجــاالت التخصصية
في التســويق اإلليكتروني والتجــارة اإلليكترونية من
حيث الدرايــة والمعرفة والمهــارة الالزمة ألداء مهام
المسوق اإلليكتروني وفق أفضل الممارسات العالمية
من خالل الدورات المكثفة التي يتم فيها شــرح كيفية
البيع والشــراء عبر مواقع أســواق اإلنترنــت المختلفة
ومواقع المــزادات ومواقــع الويب وكيفية االســتيراد
والتصدير وتعلــم كل ما بينهما عبر شــبكة اإلنترنت
وكيفية الحصول على منتجات عبر مواقع هامة بالويب
وشرح التسويق والتجارة عبر أهم آالت البحث والدالئل
وشرح طرق الشحن المختلفة وطرق الدفع اإلليكترونى
عبر شــبكة اإلنترنت ،كما نعمل على بث روح المعرفة
وتطوير القــدرات وشــحذ المهارات وتقديــم الحلول
التنافسية لتســويق الشركات وتمكين المتدربين من
احتــال موقع الصــدارة في أداء العمل مهما اشــتدت
المنافسة وتضاءلت ظروف العمل.
املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا
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نقاط التميز
•أي متــدرب جديد هو عضو في فريق المركز ونقابة

تسويق الشركات واألفراد وبهدف طرح حلول عملية

التجــارة اإلليكترونيــة والتســويق اإلليكترونــي

وليست نظرية تساعد في عملية البناء والتطوير.

والمؤسســة ،له حق اإلعادة واالســتزادة واألولوية

•إضافــة إلى القاعــات التدريبيــة المتميــزة للمركز

العلميــة والفكرية لالســتفادة من مكتبــة المركز

والمجهزة بأحدث تقنيات التعليم والتطوير.

والمساعدة على الحصول على فرصة عمل مناسبة.

•يتم انتساب المتدرب إلى نقابة التجارة اإلليكترونية

•االســتفادة من المزايا المتعددة التي يقدمها نادي

والتسويق اإلليكترونى.

التجارة اإلليكترونية المصري والصيني واألمريكي.

•يتم انتساب المتدرب إلى نادى التجارة اإلليكترونية

•االســتفادة من المزايا المتعددة التي يقدمها مركز

المصري واألمريكي والصيني.

التجارة اإلليكترونية والتسويق اإلليكترونى.

•عقد ورشات عمل في مقر الشركات والمصانع بهدف

•المناهــج المعتمــدة من مركز البحوث والدراســات

تطويــر التدريــب وإيحاد فــرص العمل المناســبة

التجارية مــن كلية التجارة جامعــة القاهرة  ،وكلية

للمتدربين في كافة المجاالت التخصصية.

الحاســبات جامعة القاهرة ومركز شبكة المعلومات

•عقد الندوات واللقاءات الدورية ألعضاء نادي التجارة

جامعــة أســيوط ووحــدة االستشــارات الضريبيــة

اإلليكترونية والنقابة.

واالقتصادية كلية التجارة جامعة القاهرة والجامعات

•تقديم االستشــارات والتدريب في مجال التســويق

المصريــة األخرى والشــهادات المصدقة والصادرة

اإلليكتروني ألي محافظة من المحافظات المصرية

عن هذه الجامعات.

أو أي مــن الدول العربيــة أو الجاليــات العربية في

•يتم تكييف المناهج التدريبية وتشكيلها وفقاً ألهداف
املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا

الدول األجنبية.
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تابع :نقاط التميز
•رغم ارتفاع القيم المالية للتدريب في العالم ،إال
أن إدارة المركز تسعى جاهدة لتقديم الدورات
بأسعار تنافسية دون التفريط بالجودة أو األداء.
•تقديم الحلول االستشارية واالبداعية للشركات
بإيجاد الدراسات والقنوات التسويقية المالئمة
لكل شــركة تبحث عــن التواجــد المرموق في
الســوق المصرية وذلك بخلق جسور التواصل

» »نــادى التجــارة اإلليكترونيــة األمريكــي –
فلوريدا – أمريكا.
» »نادى التجارة اإلليكترونية الصيني – جوانزو
– الصين.
» »معهد  – Brian Wayneنيوزيالندا.
» »معهــد – Stratford Career Institute
واشنطن – الواليات المتحدة األمريكية.
» »مصفوفــة الشــرق األوســط لالستشــارات

ما بين منتجات الشركات والباحث عن المنتج.

اإلدارية والمالية – سلطنة عمان.

•الشــراكة العلمية والفكرية مع أقــوى المراكز

» »شركة  B2B Eventsدبي – اإلمارات.

االستشارية العالمية والجامعات (جامعة القاهرة
– جامعة أسيوط – جامعة المنصورة) وعدد من
المؤسســات الفكرية بهــدف تقديم كل ما هو
جديد وحديث في التسويق اإلليكتروني ..حيت
امتدت شراكات المركز إلى كثير من الدول على

» »ليبــيا سوفت للبرمجيات – بنغازي – ليبيا.
» »األكاديميــة التكنولوجيــة للتدريــب جدة –
السعودية.
» »جامعة فلسطين – غزة.
» »مركز كاريزما الخرطوم – السودان.
» »الغرف التجارية بمصر والســعودية وسلطنة

رأسها :
املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا

عمان وليبيا والعراق والسودان وتونس.
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الربامج التدريبية

املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا
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الشهادات

شهادة معتمدة من مركز التجارة

شهادة معتمدة من مؤسسة

اإلليكترونية والتكنولوجيا

إجادة للتنمية والتطوير

املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا

شهادة معتمدة من جامعة القاهرة

6

شهادة نادى التجارة اإلليكترونية األمريكي
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االتفاقيات والربوتوكوالت
تم عقد العديد من االتفاقيات مع عدد من الهيئات مثل:
•مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة  -جامعة القاهرة.
•مركز شبكة المعلومات بجامعة أسيوط.
•كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة.
•مركز الحساب العلمي بجامعة المنصورة.
•وحــدة االستشــارات الضريبيــة واالقتصاديــة بكليــة التجارة -
جامعة القاهرة.
•مركز تدريب التجارة الخارجية وزارة التجارة والصناعة.
•الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة  -السعودية.
•شركة الـ  - B2Bاإلمارات.
•أكاديمية التدريب التكنولوجي  -جدة.
•جامعة فلسطين  -غزة.
•مركز كاريزما  -السودان.
•مصفوفــة الشــرق األوســط لالستشــارات اإلداريــة والمالية –
سلطنة عمان.
وهنــاك الكثير من الشــركات األخــرى تم تدريبهــا عن طريــق المركز...
املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا
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ما قام املركز بتأسيسه
•نــادى التجارة اإلليكترونية بالتعــاون مع مركز البحوث والدراســات التجارية جامعة القاهرة.
•قام بتأســيس أول نقابــة عربية فى التجارة اإلليكترونية والتســويق اإلليكترونى عام .2012
•أسس أول مركز للتجارة اإلليكترونية بمدينة اإلسكندرية عام .1998
•قام بتأســيس أول مؤسســة عربية غير ربحية لوظائف التجارة اإلليكترونية (مؤسسة إجادة).
•أنشأ أول موقع مصري  B2Bيهتم بالصادرات المصرية عام .2006
•أنشأ أول دليل للمواقع التجارية والعلمية والصحية عام .2006
•أنشأ أول مجلة إليكترونية تعالج األمزجة العربية عام .2007
•أنشــأ فريق عمل مكون من  21فرد إلدارة البيع على موقــع  ebayبمدينة نيويورك أمريكا.
•مؤسس الفريق المصري للتسويق اإلليكترونى.
•قام بالمشاركة فى تأسيس مركز التعليم عن بعد بكلية التجارة جامعة القاهرة.
•شارك فى إنشاء قسم التسويق اإلليكترونى بشركة بيكسل العربية السعودية.
•شارك فى تأسيس شركة يال ماركيتنج للتسويق السياحي األون الين.
•شارك فى تأسيس شركة أحلى بيت للتسويق العقاري األون الين.
•قام بتأسيس نادى التجارة اإلليكترونية بشركة الموهوب بنغازي – ليبيا.
•قام بتأسيس نادى التجارة اإلليكترونية باألكاديمية التكنولوجية للتدريب جدة – السعودية.
•قام بتأسيس نادى التجارة اإلليكترونية بسلطنة عمان.
•قام بتأسيس نادى التجارة اإلليكترونية بمركز كاريزما – السودان.
املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا
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وظائف أوجدها املركز للشباب

•ساهم المركز بتوظيف أكثر من مليون مسوق
إليكتروني بالشركات المصرية والعربية.
•قام بتخريج  12طالب يحاضرون مادة الـ .B2B
•قام بتدريب وتخريج  40طالب أصبحوا مدربون
لمادة الـ  SEOوالتسويق اإلليكترونى.
•عمل أكثر من مليون شــاب عربي من المنزل
بواسطة شبكة اإلنترنت.
•ســاهم في تحليــل  SEO Analysisلمواقع
عربية كثيرة للشباب والشركات.
•قــام بتدريــب العديد من الشــركات واألفراد
على طرق التســويق اإلليكترونــي للمنتجات
عبر الشبكة.

املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا
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ندوات ومؤمترات
عقد العديد من الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتجارة اإلليكترونية والتسويق اإلليكترونى
في محافظات مصر و دول العالم العربي .على سبيل المثال :
•المؤتمر األول ( )2010والثاني ( ) 2011والثالث ( ) 2012للتجارة اإلليكترونية والتســويق
اإلليكترونى بمصر – برعاية جامعة القاهرة والغرفة التجارية بالجيزة والنقابة.
•الملتقى األول للتجارة اإلليكترونية بالغرفة التجارية بجدة – السعودية .2009
•المؤتمر األول للتجارة اإلليكترونية والتسويق اإلليكترونى بـرعاية الغرفة التجارية وكلية
تقنية المعلومات وشركة ليبيانا للهاتف النقال – بنغازي – ليبيا .2012
•الملتقى األول للتجارة اإلليكترونية بمدينة الخرطوم – السودان .2011
•الملتقى األول للتسويق اإلليكترونى بجامعة فلسطين – غزة .2011
•الملتقى األول للتجارة اإلليكترونية بجامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان .2011
•الملتقى الثاني للتسويق اإلليكترونى بالغرفة التجارية بسلطنة عمان .2011
•الملتقى األول للتجارة اإلليكترونية بمقر الغرفة التجارية بالجيزة – مصر .2011
•الملتقى األول حتى الملتقى السابع بكلية التجارة جامعة القاهرة من  2008حتى .2011
•الملتقى األول للتجارة اإلليكترونية والـ  B2Bبكلية تجارة خارجية جامعة حلوان .2010
•الملتقى األول للتسويق اإلليكترونى بجمعية رابعة العدوية مدينة القاهرة .2007
•الملتقى األول للتسويق اإلليكترونى بجمعية قلوب مضيئة إسكندرية .2006
املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا
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مؤلفات املركز
•كتب كمبيوتر وإنترنت ( 50كتاب) 2012-1996
•موسوعة التجارة اإلليكترونية  24كتاب 2012 – 2003
•سلسلة (ثورة وظائف اإلنترنت) 2011
•موسوعة مشاريع التجارة اإلليكترونية 2012 – 2007
•سلسلة (مشروع فى موقع) 2012
•موسوعة شنطة سفر  30كتاب 2013 – 2010
•كتب بالمشاركة مع مؤلف أمريكي يسمى 2006 L.S.Sweet
•إعداد وتحرير مجلة (ثورة اإلنترنت)  2012الصادرة من نقابة التجارة اإلليكترونية
•مجموعه قصص لألطفال بعنوان (كومبو والشاطر نت) 2001
•سلسلة (مقارنات) 2006
•كتاب لحماية األطفال من أخطار اإلنترنت اسمه (اإلنترنت وأوالدك) عام 1997
•(دليل المواقع التجارية والصحية والعلمية على شبكة اإلنترنت) 1998
•كتاب (كن داعيا عبر شبكة اإلنترنت) 2006
•كتاب (كيف تستخدم اإلنترنت لتقول للعالم من هو محمد صلى اهلل عليه وسلم) 2006
املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا
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رسائل شكر
أحمد النحاس:

الســام عليكــم  ..مهنــدس خالــد  ..أنا طالب
فــي رابعــة كليــه تجــاره أخــدت مــع حضرتــك
كــورس  B2bفــي جامعــه حلــوان مــع إنــي
مــن جامعــة المنوفيــة  ..وكنــت بحضــر
يوميــا باهتمــام شــديد  ..وأنــا عاجــز عــن
شــكر حضرتــك ألنــك فتحــت أمامــي طريــق
جديــد فــي حياتــي واهتمــام جديــد  ..وبجــد
شــخصيتك جميلــه جــدا وأتمنــى أنــي اقتــدي
بيــك فــي كل جوانــب حياتــي وشــخصيتي ..
مــش فــي العمــل فقــط  ..وأتمنــى أن اكــون
تلميــذا أتعلــم فنــون الحيــاه منــك  ..وأنــا
بجــد حبيــت هــذا العلــم جــدا ونفســي أكملــه
للنهايــة تحــت رعايــة حضرتــك  ..كلمــت
كتيــر مــن أصدقائــي عنــك وعــن التجــارة
اإلليكترونيــة والتســويق اإلليكترونــي  ..وعن
جــد حضرتــك هتفيــد نــاس كتييييييييــر جــدا
زيــي  ..وأتمنــى إنــي ادرس هــذا العلــم بــكل
آفاقــه وجوانبــه  ..شــكرا مهنــدس خالــد.

أحمد خيرى:

إن كلم ــات الش ــكر والثن ــاء والعرف ــان لتق ــف
حائ ــره عاج ــزه أم ــام م ــا تقوم ــون ب ــه م ــن
جه ــد أكث ــر م ــن رائ ــع ف ــى حش ــد وتجمي ــع
كل هـــذه المـــواد والمعلومـــات والبرامـــج
الزاخـــرة بـــكل مـــا هـــو مفيـــد للمهتميـــن
والعامليـــن والباحثيـــن فـــى مجـــال الربـــح
مـــن األنترنـــت بشـــتى فروعـــه ومجاالتـــه
والت ــي جميعه ــا باإلضاف ــة إل ــى م ــا تقوم ــون
بتدريس ــه ف ــى قاع ــات العل ــم ف ــى القاص ــى
والدانـــي مـــن أرجـــاء وأصقـــاع مصـــر
والوط ــن العرب ــي ليع ــد مرجع ــا ال غن ــى عن ــه
لتحدي ــث المفه ــوم العرب ــي ع ــن االس ــتفادة
م ــن ش ــبكه المعلوم ــات العنكبوتي ــة وع ــن
نفس ــى لق ــد اس ــتفدت أيم ــا اس ــتفادة م ــن
االلتحـــاق واالنتســـاب بـــدورات المعهـــد
وتصفـــح صفحـــات موقعكـــم واطـــاع علـــى
كل تل ــك الكتب.ق ــراري بااللتح ــاق كان م ــن
أهـــم القـــرارات المصيريـــة فـــى حياتـــي.

أحمد رسالن:

الســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه ..
ال نعلــم كيــف نشــكرك يــا د/خالــد علــى
مجهــودات العظيمــة وعلــى عملــك البــارع
فــى مســاعدتنا ومســاعدة الشــباب حيــث أننــا
نعلــم أن هدفكــم األســمى ليــس جمــع المال
ولكــن هــو تقديــم الخيــر لآلخريــن وتوصيــل
رســالة العلــم لهــم .ونحــن ال نملــك إال أن
ندعــو اهلل لكــم أن يبــارك لــك فــى عمــرك
ويبــارك لــك فــى أوالدك ويحفظــك مــن كل
شــر وان يديــم عليــك النعمــة .ولكــم جزيــل
الشــكر.

محمد زينهم:

اهــدي الشــكر إلــي صاحــب الفكــر العظيــم
وصاحــب الرؤيــة المســتقبلية المهنــدس
 /خالــد محمــد خالــد ولجهــده المبــذول
لرفــع مســتوي الشــاب العربــي كان الســبب
الرئيســي فــي نجاحــي وأرباحــي.

طارق أمين:

أســـتاذي  /خالـــد محمـــد خالـــد الموقـــر ..
أســتاذي  /عبــد الــرازق محمــد خالــد الموقر ..
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
أنـــا حضـــرت معكـــم الـــدورة  ،ال أعـــرف
كيـــف أشـــكركم جزيـــل الشـــكر والتقديـــر
واالحت ــرام عل ــى المجه ــود ال ــذي ب ــذل معن ــا
فـــي الـــدورة..
وكان جهدكـــم لـــه النفـــع والفائـــدة بـــكل
معانـــي الكلمـــة ،وكان نتيجتهـــا موقعـــي
البس ــيط وال ــذي ت ــم تنفي ــذه ف ــي خ ــال 7
ســـاعات فقـــط ال غيـــر.
والفضـــل بالتأكيـــد يعـــود إلـــى ضميركـــم
الـــذي أدعـــو اهلل أن يكـــون كل المصرييـــن
مثلكـــم أو حتـــى نصـــف مـــا لديكـــم...
أدعـــو اهلل بـــدوام التوفيـــق والنجـــاح لكـــم
ولشـــركتم...
واهلل الموفق.

للمزيد  ..الرجاء زيارة هذا الرابطhttp://ect.ect2all.com/testimonials.html :
املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا
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مواقعنا على الشبكة
www.ect2all.com
موقــع بــه كافــة المعلومــات عــن التجــارة
اإلليكترونية والتسويق اإلليكتروني

www.workathomeegypt.com
موقع نقابــة التجارة اإلليكترونية والتســويق
اإلليكتروني فى مصر

www.yallaarabi.com
موقــع التعليــم عن بعــد لــدورات ودبلومات
التجــارة اإلليكترونية والتســويق اإلليكتروني

www.ect.ect2all.com
أول دبلومــات عربيــة للتجــارة اإلليكترونيــة
والتســويق اإلليكتروني والتصدير واالستيراد

www.americanecclub.com
موقع نــادى التجــارة اإلليكترونيــة األمريكي
الذى يقــدم دبلومات في التجارة اإلليكترونية
والتسويق اإلليكتروني

www.yallaaraby.net
موقع ملتقيات وظائف اإلنترنت والعمل بالمنزل

www.yallayamasry.com
موقع يقدم منح مخفضة ومجانية لدورات التسويق
اإلليكترونــي واألرباح بواســطة شــبكة اإلنترنت

www.book4internet.com
موقع موسوعة التجارة اإلليكترونية ومشاريعها

www.webguide21.com
دليل مواقع اإلنترنت

www.ect2all.net
موقــع هام يقدم دورات التجــارة اإلليكترونية
لجميع الدول العربية

www.yallamazag.com
أول مجلــة إليكترونية تعالــج األمزجة العربية

www.workathomearab.com
أكبــر موقع لتوظيف العرب وتســويق منتجات
الشركات العربية

www.books4internet.com
موقــع به جميع الموســوعات والكتب الخاصة
بالتجارة اإلليكترونية والتســويق اإلليكتروني

www.500dropshippers.com
أول موقــع عربي لتســويق الشــباب لمنتجات
الشركات مقابل عمولة أو نسبة

www.yallaaraby.com
موقـــع المؤتمـــر العربـــي الســـنوي للتجارة
اإلليكترونيـــة والتســـويق اإلليكترونـــي

املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا

www.khaledmohamedkhaled.com
موقع مؤسسة إجادة الخيرية للتنمية والتطوير
www.emateam.info
موقع يقدم أسماء وسير ذاتية لخبراء التسويق
اإلليكتروني العرب
www.ahlajobs.com
موقع يقدم عشرات الوظائف الخاصة بالتجارة
اإلليكترونية والتسويق اإلليكتروني
www.madeinegypt.info
موقع  B2Bلجميع منتجات مصر
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www.whoismohamed.com
موقع لنصرة الرسول الكريم محمد
www.zinano.com
موقع تسويق إليكتروني للشركات ويقدم حلول
للتجارة اإلليكترونية
www.bidbidgo.com
موقــع تجــارة إليكترونية يمكن كل الشــباب
العربي من البيع والشراء من خالله
www.arabawy.info
موقــع عربــاوى الذى يقــدم األخبــار التجارية
واالقتصادية للدول العربية
www.GraphicTweets.com
موقع المصممان حازم وحاتم عرفة فى مجال
تصميمات الجرافيك ومواقع الويب
www.egypt21.info
موقع مصر القرن الواحد والعشرون الذى يقدم
معلومات عن حضارة مصر والسياحة بها
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فروعنا وطرق االتصال بنا
الجــيــــــزة  :نادي التجارة اإللكترونية  -كلية التجارة  -جامعة القاهرة
الجــيــــــــزة  :عمــارة رقــم  - 12الــدور الخامــس  -شــارع فاطمــة رشــدي  -أمــام
خــزان الميــاه  -الهــرم
الجــيــــــــزة  :نــادي تكنولوجيــا المعلومــات  -كليــة الحاســبات والمعلومــات -
جامعــة القاهــرة
 6أكـتــوبـــر  :وحــدة االستشــارات الضريبيــة واالقتصادية  -كليــة التجارة  -جامعة
القاهــرة  -مدينــة الشــيخ زايد
اإلسكـــندرية  330 :شــارع أبوقيــر طريــق الحريــة  -بجــوار مكتــب بريــد ســيدي
جابــر  -الــدور الثانــي شــقة رقــم 7
الشـرقـيـــة  :الزقازيق ميدان التحرير  2 -ش سعد زغلول بجوار التوحيد والنور
أســيــــوط  :جامعة أسيوط  -مركز شبكة المعلومات  -الجامعة الجديدة

املل ــف التعريف ــي مبرك ــز التج ــارة اإللكرتوني ــة والتكنولوجي ــا
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w w w.e c t 2 a l l .c o m
ect2all@gmail.com
fb.com/yallayamasry
youtube.com/ect2all
twitter.com/ect2all
Cairo: 01112032029
01145151198
Alex.: 01148554234
01145151196
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