
 وصاسة انخؼهُى انؼانٍ وانبذث انؼهًٍ
MINISTERE DE L´ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 نىَُسٍ ػهٍ–2انـبـهـُـذة  جـايـؼـت
UNIVERSITE DE BLIDA 2 - Lounici Ali 

  

 

 
 
 
 

 Département des sciences commercialesقسم العلوم التجارية                                          

  

 27/10/0000العفزوى فً:                                                                                  

 

 
 

 حؼهى إداسة قسى انؼهىو انخجاسَت طهبت انسُت األونً  جزع يشخشك وانسُت انثانثت  حخصص حجاسة دونُت أَه قذ حى بشيجج االيخذاَاث

كًا  2020َىفًبش  04و  03وانخٍ سُخى اجخُاصها َىيٍ  نهطهبت انزٍَ سجهىا أسًائهى ػهً يسخىي انقسىانخؼىَضُت نهذوسة انؼادَت 

 بانخىفُق نهجًُغ  هى يبٍُ بانجذول انًشفق بهزا االػالٌ.

 يالدظاث هايت: 

 س الذورة االستذراكٍت على أى تحسة الٌقاط فً الذورة العادٌت.الطلبت الذٌي لن ٌجتاسوا أي إهتحاى ولذٌهن هبزر )كالوزض( ٌوكٌهن اجتٍا -

   لن تبزهج اهتحاًاث لتخصص السٌت الثالثت تسىٌق ألًه ال ٌىجذ أي طالة تقذم لتسجٍل إسوه على أًه غاب فً اهتحاًاث الذورة العادٌت. -

وانؼهىو  قـخـصادَـتكـهــُت انؼـهـىو اال

 وػـهـىو انـخسـُـُـشانخجاسَت 

 انشهُذ طانب ػبذ انشدًاٌ

 

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES,  
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ET DES SCIENCES DE GESTION  

Taleb Abderrahmane 

 

 
 

ألونً ػٍ بشَايج االيخذاَاث انخؼىَضُت نهذوسة انؼادَت نطهبت انسُت ا إػالٌ

  جزع يشخشك وانثانثت حجاسة دونُت



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
 اريةقسم العلوم التج

 9102/9191السداسي الثااي لدورة العاديةالتعويضية ل تمتاااا اال

 والسادسة التمجتموعة الخاتمسة LMD األولى: الساة

 جذع تمشترك: التخصص
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 انًقُاط

9 إدصاء   

 

يذاسبت 

9ػايت   

هى اجخًاع ػ

 انًُظًاث
 

يذخم إلداسة 

 األػًال
 قاَىٌ حجاسٌ

إقخصاد جضئٍ 

9َاضُاث س 9نغت أجُبُت  9 ػالو آنٍإ   

 

 األسخار

/ ػىانٍأ.   

أ. ػثايُُت   

/ أ.يىالٌ  

أ. شؼُب   

 /  أ. طىَم

 أ. نشادٌ

/ أ.ػبذ انكشَى  

أ. بىكهثىو   

 /  أ. بىشُافت

 أ. طانب

 أ. غضاصٌ
 /  أ. دَذوح

  أ. بٍ صانخ

/  أ. بىششَظ

 أ. بىػىَُت
 /  أ. أوقاسة

 أ. بىنجُاث

قاػت/ ان

 انقاػاث
 33انقاػت  33انقاػت  33انقاػت  33انقاػت  34/  33انقاػت 

 انقاػت

 33 /34 /35 
 33انقاػت  33انقاػت   34 / 33انقاػت 



 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
 قسم العلوم التجارية

 9102/9191اتمتاااا  الدورة العادية السداسي الثااي

 الثالثة : الساة
 تجارة دولية : التخصص
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 التمقياس
حقُُاث انخفاوض 

 انذونٍ

 (10/ 10انقاَىٌ )

ششوط يًاسست 

 األَشطت انخجاسَت
 نغت أجُبُت يانُت دونُت انجغشافُا االقخصادَت بىسصت انبضائغ

 أ. نهىشٍ أ. دًذٌ باشا أ.أوصال أ. بىخاسٌ صبشَُت أ.جُالنٍ شفُق األستاذ
 أ. بههايم

 46انقاػت  46انقاػت  46انقاػت  46انقاػت  46انقاػت  46انقاػت  القاعة


