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( 10درجات )

السؤال األول  :ضع اشارة صح او خطأ امام العبارات التالية
 .1تحوي المواقع الساكنة على بعض النصوص والصور ,اضافة الى مواد نصية وغرافيكية ثابتة فقط (
 .2تتميز المواقع الديناميكية بخاصية قاعدة البيانات ( Data Base

)

)

 .3تكتفي المواقع التجارية االعالنية بالتعريف عن السلع والخدمات وال تتيح امكانية البيع والشراء عبر االنترنت ( )
 .4تظهر الهياكل الممتدة في المواقع ذات الحجم الكبير او البوابات ( )

 .5من عوامل نجاح الموقع االلكتروني التركيز على التفريغات المتعددة (
 .6يتحدد المجتمع االفت راضي بالجغ رافيا واالهتمامات المشتركة ( )

)

 .7لم تتضح معالم االعالم الجديد بعد على الرغم من احادثه نقلة نوعية بمفهوم االعالم (
 .8غالبا ما تخصص المواقع التي تستهدف جمهوريا نوعيا مادة متنوعة لعموم القراء (
 .9يستبدل االعالم الجديد الذ رات بدل البتات (

)

)

)

 .11من ممي زات المجتمع االفتراضي انه مجتمع يدوم لفترة طويلة ( )
( 02درجة )

السؤال الثاني :
 - 1اذكر الفرق بين المجتمع االفتراضي والطبيعي

(  5درجات )

 - 2تحدث عن انواع المواقع من حيث شكل العرض

(  3درجات )

 - 4تحدث عن مخاطر الشبكات االجتماعية

(  6درجات )

(  6درجات )

 - 3تحدث عن انواع المواقع االلكترونية بشكل عام

السؤال الثالث :
-

( 51درجة )

ما هي المزايا التي يقوم  Google Documentsبتقديمها للصحفيين وكيف يمكن االستفادة منها في مجال
االعالم

-

ما هي الخطوات التي يستخدمها الباحث في عمل االستبيان االلكتروني مع توضيح اهمية االستبيان االلكتروني
بالنسبة للطالب الجامعي

-

كيف يمكن للمدونات االلكترونية خدمة الطالب الجامعي
ما هو الموقع المستخدم في عمل موقع الكتروني مجاني
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( 51درجة )

تناول مركز مدار لالبحاث والتطوير للعلوم التقنية في دبي تقري ار جديدا حول مشهد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وشبكات التواصل االجتماعي في العالم العربي لعام  , 2112مشي ار الى ارتفاع معدالت النمو واالنتشار في عدد مستخدمي
مواقع التواصل االجتماعي  ,وهو ما أدى لخلق ما يسمى بالربيع العربي ..
ناقش ما يلي :
-

التوقعات المستقبلية لتطور الشبكات االجتماعية

دور الشبكات االجتماعية في احداث التغيير في المجتمعات

إنتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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