ا هي خدمة كتابة المقاالت؟
قبل الشروع في وصف عمل الخدمة نفسها  ،يجدر بنا أن نفهم لماذا قد يحتاج شخص ما إلى كتابة مقال .في نظامنا التعليمي ،
مثل هذه المهمة نادرة .في األساس  ،يُطلب من المعلمين كتابة مقال أو ملخص .يختلف المقال عن المهام المذكورة بقدر أكبر من
الحرية  ،على الرغم من أنه يحتوي أيضًا على بنية معينة يجب اتباعها .في المؤسسات التعليمية األجنبية  ،تعد كتابة مقال مهمة
مألوفة لن تفاجئ أي شخص .يمكن أن يطلب من المدرسين أن يكتبوا مواد مختلفة  ،ليس فقط األدب واللغة .تكون المهمة شائعة
أثناء جلسات االختبار ولها تأثير قوي جدًا على الدرجة النهائية في الموضوع .هذا هو السبب في أن العديد من طالب المدارس
.والطالب في الخارج يستخدمون خدمات كتابة المقاالت
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نظرا ألن
خدمة كتابة المقاالت وتوفير الوقت أثناء االختبارات  ،يتعين على الطالب كتابة  7-5مقاالت في مواضيع مختلفةً .
عملية الكتابة شاقة للغاية  ،فليس لدى الجميع القوة والوقت للتعامل مع جميع المهام .في هذه الحالة  ،يلجأ الطالب إلى الكتاب
المحترفين  -الكتاب للحصول على المساعدة .يتخصص الكتاب المختلفون في مواضيع مختلفة وأنواع مختلفة من المقاالت .تجد
بعض الخدمات نفسها كاتبًا مناسبًا للعميل بنا ًء على طلباته الفردية .يمنح البعض اآلخر العميل الحق في اختيار مساعد من القائمة.
تقوم العديد من الشركات أيضًا بتقسيم الكتاب إلى فئات مختلفة :متحدث أصلي  ،وكاتب كبير متخصص في موضوع المقال
.المطلوب  ،وما إلى ذلك .كل هذا يتوقف على أهمية المهمة والمبلغ الذي يرغب العميل في دفعه مقابل الخدمات
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لبدء عملية كتابة مقال  ،يحتاج العميل إلى ملء نموذج طلب واإلشارة إلى تفاصيله .بعد ملئه  ،ستظهر تكلفة الطلب على الشاشة
ويمكن للعميل أن يقرر ما إذا كان هذا المبلغ يناسبه أم ال .بمجرد أن يضغط على زر "األمر"  ،يبدأ العد التنازلي حتى التسليم
المخطط للمقال النهائي .يعمل العميل والكاتب معًا  ،ونتيجة لذلك  ،يكون لدى العميل مثال على نص منظم جيدًا .يمكنه استخدام
هذا المقال كنموذج لكتابة أوراق أخرى  ،أو كأحد مصادر المعلومات .أهم شيء في هذا النوع من الخدمة هو عدم وجود سرقة
أدبية .بعد كل شيء  ،نسخ المحتوى على اإلنترنت ليس باألمر الصعب  ،لكن كتابة شيء أصلي ليس بالمهمة السهلة .تحظى
خدمات كتابة المقاالت بشعبية ألنها تسمح للطالب بإكمال مهامهم بشكل أسرع والحصول على درجات عالية لهم .باإلضافة إلى
ذلك  ،فإن تكلفة الخدمات في معظم الحاالت ال تسبب أي إزعاج للطالب .سيزداد المبلغ بشكل كبير فقط إذا طلبت أعمااًل واسعة
.النطاق  -أطروحات وتطورات بحثية

