
 تجارة الدوليةل ماستر تخصص: برنامج السداسي األو 

 )الوحدات، المقاييس، المعامالت واألرصدة( 

                                          

  ن ل.م.دمسؤول ميدا                                                                           

 مالحظة : 

 ) *( تشير الى المقاييس المشروطة

 

 

 

 المقاييس الوحدات
معامل 
 المقياس

أرصدة 
 المقياس

معامل 
 الوحدة

أرصدة 
 الوحدة

 ساسيةاألتعليم ال اتوحد

 00 02 *1تسويق معمق 

 05 02 *1دراسة السوق  10 00
 05 02 *تخطيط تسويقي
 00 02 تقنيات المتاجرة

 منهجيةالتعليم ال اتوحد

 00 01 1عالقات التجارية الدوليةال

 00 02 مالية دولية  00 00

 02 01 اعالم الي
 تعليمال اتوحد

ةستكشافياال  
 1قانون التجاري الدولي

01 02 01 20  

 01 01 01 01 1 لغة أجنبية  التعليم األفقيةوحدة 

السداسي مجموع  10 30 10 00 
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 تجارة دوليةي ماستر تخصص: برنامج السداسي الثان
 واألرصدة( المعامالت)الوحدات، المقاييس،

 

 ن ل.م.دميدا مسؤول

 مالحظة : 

 ) *( تشير الى المقاييس المشروطة

 

 

 المقاييس الوحدات
معامل 
 المقياس

أرصدة 
 المقياس

معامل 
 الوحدة

أرصدة 
 الوحدة

 ساسيةاألتعليم ال اتوحد

 00 02 *2تسويق معمق 

00 10 
 05 02 *2دراسة السوق 

 00 02 *التسويق الدولي
 05 02 1المفاوضات التجارية الدولية

 منهجيةالتعليم ال اتوحد

 02 01 2عالقات التجارية الدوليةال

 00 02 االستراتيجية التسويقية 00 05

 00 02 منهجية البحث
 تعليمال اتوحد

ةستكشافياال  
 2قانون التجاري الدولي 

01 02 01 02 

 01 01 01 01 2 لغة أجنبية  التعليم األفقيةوحدة 

 00 15 30 15 مجموع السداسي
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 تجارة دوليةبرنامج السداسي الثالث ماستر تخصص: 

 )الوحدات، المقاييس،المعامالت واألرصدة( 

 

 ن ل.م.دمسؤول ميدا 

 

 

 المقاييس الوحدات
معامل 
 المقياس

أرصدة 
 المقياس

معامل 
 الوحدة

أرصدة 
 الوحدة

 ساسيةاألتعليم ال اتوحد

 05 02 التسويقية الدوليةنظم المعلومات 

00 10 
ترويج و االتصاالت التجارية 

 الدولية
02 00 

 00 02 امدادات التجارة الدولية
 05 02 2المفاوضات التجارية الدولية

 منهجيةالتعليم ال اتوحد
 05 02 مراجعة الواردات / الصادرات

 00 02 الشراكة  00 00

 تعليمال اتوحد
ةستكشافياال  

 تحليل المعطيات
02 02 20  02 

 01 01 01 01 0لغة أجنبية  التعليم األفقيةوحدة 

 00 15 30 15 مجموع السداسي
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