
2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

سهام بودروعة: األستاذة  كلٌة االداب و اللغات

علوم االتصال: المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

03:الفوج ماستر أدب جزائري2: السنة

محضر النقاط

1,االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

12.50 12.00 مٌساء بجٌري 1

13.50 13.50 رٌمة بن رجم 2

13.50 15.50 أمٌرة بوالعٌنٌن 3

17.50 14.00 هاجر بورٌاشً 4

16.00 11.50 غنٌة بوعدٌلة 5

13.50 10.00 آمنة بوقطوش 6

16.00 13.50 شهرة تواٌسٌة 7

13.50 15.00 بسمة جافً 8

17.50 10.00 وسام حراز 9

16.00 11.50 فٌروز دغامنة 10

12.50 12.50 شامة رحامنٌة 11

13.50 10.00 الهام زٌراوي 12

13.50 10.00 أحالم سعاٌدٌة 13

12.00 17.00 بشرى ضربانً 14

13.50 12.50 أحالم ضٌف هللا 15

13.50 13.50 جهٌنة طاجوري 16

13.50 12.00 سارة عبودي 17

13.50 12.50 سهام عزاٌزٌة 18

12.50 11.50 نسرٌن عزٌزي 19

13.50 11.00 مروى عطاٌلٌة 20

16.00 16.50 سارة عفاٌفٌة 21

13.50 12.50 منال عوادي 22

13.00 اٌمان عواشرٌة 23

13.50 10.00 منى عودي 24

13.50 10.50 رمٌساء غدادة 25

13.50 14.50 ٌسرى غمرانً 26

13.50 09.00 خدٌجة مقرانً 27

17.50 16.50 علً مٌلً 28

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

سهام بودروعة: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

علوم االتصال: المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

04:الفوج ماستر أدب جزائري2: السنة

محضر النقاط

1,االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

12.50 11.00 زٌنب بركانً 1

12.50 10.50 ساسٌة بن حمودة 2

16.50 11.50 خولة بن طبولة 3

17.50 16.50 شرٌفة بودروة 4

15.00 11.00 شٌماء بوغازي 5

15.00 09.50 حورٌة بوقطف 6

13.50 10.00 مفٌدة بوقطوش 7

13.50 15.00 أحالم بومنجل 8

15.00 13.00 إٌمان جاهل 9

16.50 11.50 عبٌر جواد 10

16.50 10.00 رٌان جٌطنً 11

15.00 10.50 وفاء حجاجً 12

16.50 08.00 فاطمة الزهرة دراجً 13

13.50 12.50 هاجر دردار 14

15.00 08.00 لمٌاء سعودي 15

17.50 12.50 سهام صلعً 16

15.50 10.00 سمٌة عبدي 17

15.50 14.50 جٌهان عشاري 18

12.50 12.50 شٌماء فتٌسً 19

16.50 10.00 بشرى فرنان 20

15.00 11.50 جٌهان قراٌرٌة 21

13.50 12.50 خولة كتاف 22

15.50 10.50 خولة كرالفة 23

17.50 12.00 بشرى للوش 24

16.50 09.50 خضرة مسواكة 25

15.00 12.00 شٌماء مهدي 26

10.00 12.50 كرٌمة موفق 27

16.50 14.50 عائدة نصاٌبٌة 28

17.50 16.50 بشره نوي 29

13.50 08.00 هاجر هروال 30
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اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ق المة 1445ماي8جامعة    

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

بامتحان السداسي األول في مقياس: علوم االّتصال  اإلجابة النموذجية الخاصة  

األستاذة: سهام بودروعة                      )أدب جزائري( 2الماستر    

04 /03األفواج/  

مواطنا إلكترونيا صالحا؟ -دائما–ينتج المجتمع االفتراضي  نص الّسؤال: " هل    

 اإلجابة:

نوعية المجتمعات الموجودة ) مجنمعات  تمهيد:  وضع السؤال في إطاره العام مثال:  •
كما    + طرح جملة اإلشكاالت بدقّةاإللكتروني(محلية وأخرى افترتضية/ ماهية المواطن  

 هي موّضحة أعاله.

العرض: •  
ينتج المجتمع االفترتضي مواطنا إلكترونيا صالحا ) الّصدى اإليجابي للمجتمع  -

 االفتراضي مع التحليل والتمثيل(
ينتج المجتمع االفتراضي مواطنا إلكترونيا غير صالح في بعض األحيان) الصدى   -

تمع االفتراضي مع التحليل والتمثيل(السلبي للمج  

.التأكيد حول رأيك الشخصي في الموضوع.الخاتمة :-  



 


