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اقتصاد كمي ماستر الثانيةالسنة موجو لطلبة  اعالن  

 /2020االولللسداسي  العاديةللدورة  اتصال و تحرير اداريحول تقييم اعمال في مقياس 
2021 

 

  اتصال و تحرير اداريالمعنيين بإلزامهم بتقديم اعمال في مقياس   بعد التحية و السالم ، نتوجو الى الطلبة

 اجب على األسئلة التالية : يلي : كما

 .: أعطي مفهوم للمعلومات 1س

 : ما الفرق بين المعلومات و البيانات ؟2س

 : ماىي خصائص المعلومات ؟3س

 : ماىو االتصال ؟ 4س

 .االتصال ؟ مع شرح مبسط: ماىي العناصر االساسية التي تمثل عناصر  5س

 ؟: ماىي مهارات االتصال االساسية 6س
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يعطى ابداع الطالب اىتمام اكبر من قبل  –: اشرح باسلوبك الخاص االتصال في حياة المنظمة 7س
 .-االستاذ المدرس

 : ما ىو التحرير االداري؟ 8س

 : ما ىي انواع المحررات االدارية ؟9س

انواع من المحررات االدارية  من اختيار الطالب بمثال مجازي بتصرف من الطالب  04: ارفق كل10س
األمثلة المقترحة من الطالب ستقيم بدقة من قبل االستاذ فيما  –حيث تحترم فيو مبادئ التحرير االداري 

لمتطابقة ، االمثلة تكون اجتهادات شخصية من الطلبة لذلك األمثلة ااالداري التحرير مبادئيخص احترام 
 التصحيح .بين الطلبة تعتبر مقصاة  من 

 ؟: ما الفرق بين القرار و المقرر 11س
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 مالحظة 

يتم تبليغ الجهة المسؤولة ليتم تحديد  فيما بينهمفي حالة وجود غش  كتطابق عمل الطلبة  -
  .االجراءات العقابية من قبلها في حق الطلبة المتورطين في عملية الغش  

اعمال كل طالب تقدم في شكل ملف واحد مع احترام المنهجية  مع ذكر المعلومات الكاملة  -
السنة الجامعية ،  ،الطالب) اسم ، اللقب ، التخصص ، السنة ، عنوان العمل ، المقياس ، الدورة 

......( أي نقص في ىذه المعلومات سيعرض العمل لإلقصاء من االستاذ المعني بالمقياس 
 التصحيح 

 احترام اجال تقديم االعمال المعلن عنا من قبل االدارة  -

             

 

 االستاذة زاوي ياسمينة
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