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سنـــ الثاني مسار ع التسيير زيـــع الــــزمــنـــي ل التـــ
2020-2019السداسي الثالث 
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ـــــ التسييـــر  ــ اإلقتصــــادي  التجـــــاري  ع يــــ العــ ـــــ التسييــر- ك -قســـ ع
سنـــ الدراسيـــــ  زيـــع الــــزمــنـــي ل 2020-2019التـــ
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سنـــ الدراسيـــــ  زيـــع الــــزمــنـــي ل 2020-2019التـــ
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