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 وتشمل االتي  (مع ذكر ارقام الصفحات)Contents  تضم محتويات البحث الورقة الثانية -0

 وهكذا مع باقي المحتويات( 1ص )مثال   مقدمة -

  المفاهيم االساسية للبحث  -اوال
  الحوسبة االجتماعية -أ  

 موضوعات البحث في الحوسبة االجتماعية  -ثانيا
موجودة في الكتاب الفصل الثاني والثالث  يختار الطالب احد الموضوعات التالية وهي  

، 3-1في اخر الكتاب بالنسبة للفصل الثاني المراجع من )فصل واحد فقط كما هو ،ومراجعه 

 تكتب بعد كتابتك للفصل مباشرة 8-6والثالث مراجعه من 



 &Social Implications اهم التطبيقات االساسية للحوسبة االجتماعية -ثالثا

computing 
واحدة فقط من وتضم الموضوعات التالية يبحث الطالب عنها عبر االنترنت بمجرد كتابة    

 هذه التطبيقات 

       3.1  Social informatics المعلوماتية االجتماعية    

       3.2  The Social Mobile موبايل االجتماعي ال  

       3.3  Online Communities الجماعات االجتماعية اونالين  

          3.4  Democracy in the electronic Era الديمقراطية في العصر

 االلكتروني 

      3.5  Sustainable Societies in the Information Age 

 المجتمعات المستدامة في عصر المعلومات
 

 4الكتاب تحديدا ص تضم خمسة سطور الي سبعة سطور عن تاريخ الحوسبة من المقدمة : 

ثم بعد انتهاء من كتابتها سوف تختم  the growingخاصة الفقرة الثانية التي تبدا ب 

 المقدمة بهذا النص 

Social Context of Computing considers the three main social 

issues in computing namely, the digital divide, workplace issues 

like employee monitoring, and health risks, and how these issues 

are changing with the changing computer technology. 
 

فقط ويمكن عرض الطالب للمفاهيم من  المفاهيم االساسية للبحث وهي: تضم  الورقة الثالثة

االنترنت بمجرد كتابة الحوسبة سوف يخرج له عدة مواقع يكتفي بموقعين فقط ،يقوم الطالب 

باختيار المفاهيم القريبة وال يعتمد علي فقط القص واللصق ولكن يضع النص االجنبي علي 

عه مرة اخر علي ترجمة جوجول ومن خالل ما فهمه من الترجمة يكتبه بالعربي ثم يض

الترجمة ليترجم ما فهمه باللغة االجنبية مع ضرورة اخذ اللينك من اعلي ويوضع تحت 



. ويكتب حوالي من حوسبة االجتماعيةلمفهوم الالنص مباشرة لكي نعرف مصدر البيانات 

 بعد االنتهاء تبدا الورقة التالية اثنين الي ثالث ورقات في هذا الجزء كحد اقصي

عنوان رئيسي وهو موضوعات الحوسبة االجتماعية ،كما سبق قلت : تضم  التاليةالورقة 

أحد فصول الكتاب الثاني والثالث باعتبارهم الموضوعات الرئيسة كما هي مع يختار الطالب 

،ويمكن ان تاخذ هذه الورقة من ثالث الي اربع  ذكر المراجع كما اشرت في المحتويات سابقا  

 ورقات كحد اقصي ،وبمجرد االنتهاء تبدا ورقة تالية جديدة 

اهم احد التطبيقات للحوسبة االجتماعية كما اشرت في : تاخذ عنوان التالي  الورقة التالية

 The Social الموبايل االجتماعيوهو  واحد فقطموضوع المحتويات مثال احب اختار 

Mobile ويمكن ان ياخذ سابقة الخمس التطبيقات الوسوف اتكلم عليه مثال واحد فقط من،

من االنترنت تحت الموضوع  اللينكورقات فقط ثم بمجرد االنتهاء تذكر  3-0منك من 

 ثم ناتي الي الورقة االخيرة  مباشرة 
 : تضم المراجع للبحث التي سبق االشارة اليها سابقا ترتب ابجديا الورقة االخيرة 

 مثال علي ما سبق 
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