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أدوات بحث اإلنترنت

تقدم شركة جوجل أدوات قوية إلجراء األبحاث في اإلنترنت•

في كثير من األحيان يمكن االعتماد على هذه األدوات كمصدر أساسي للمعلومات البحثية•

األدوات•
موقع البحث األساسي–

موقع بحث المنشورات–

موقع بحث األخبار–

الباحث العلمي–



موقع البحث جوجل
COMGOOGLE.WWW.



جوجل األداة البحثية

أهم أداة بحثية مجانية موجودة في العالم الرقمي•

إمكانيات كبيرة و خيارات بحث واسعة •

فيديو،  مواقع، وسائل تواصل، صور،: يمكن استخدامها للبحث في محتوى االنترنت بمختلف أنواعه•
أخبار

كثرة النتائج و عدم دقة النتائج :مشاكل البحث •



ما الذي تبحث عنه بالتحديد؟

يمكن تحديد النص المطلوب للبحث بعدة طرق•

مثال. لتحديد جملة" " استخدام •
أو متتابع بشكل متفرق’ مجاهد’و ’ فادي’سينتج عنه كل الصفحات التي فيها كلمتي  –فادي مجاهد : البحث عن –

"جملة"تتابع بشكل م’ فادي مجاهد’سينتج عنه بشكل رئيسي كل الصفحات التي فيها  –" فادي مجاهد": البحث عن–

ينتج عنها   ”mass communication” OR “mass media“ –بين الجمل  ORللبحث عن عدة جمل نستخدم –
كل الصفحات التي فيها أحد الجملتين

مثال. إللغاء كلمة من نتائج البحث –استخدام •
سينتج عنه كل الصفحات التي فيها معلومات عن شركة أبل و عن التفاح  Apple: البحث عن –

يستثنى  سينتج عنه بشكل رئيسي كل الصفحات التي فيها معلومات عن شركة أبل و  Apple –fruit: البحث عن –
من النتائج الصفحات التي فيها معلومات عن التفاح



البحث عن األرقام

مثال . للبحث عن مجال من األرقام.. يمكن استخدام الـ •
يعطي نتائج فيها أحد األرقام ضمن هذا المجال 240..150–

مثال. يمكن إضافة وحدة بجانب األرقام•
–80kg..90kg
–$450..$650

مثال. طبعا يمكن استخدامها مع باقي كلمات البحث•
850$..450$شراء طابعة –



أين تريد البحث؟
تحديد المواقع

مثال. لتحديد الموقع الذي نود البحث فيه  :siteيمكن استخدام •
سيستخرج كل الصفحات في موقع  site:shamkuftaro.orgمجموعات التركيز •

shamkuftaro.org  مجموعات التركيز’و التي تحوي على’
مثال . لتحديد مواقع بالحقة مشتركة :siteيمكن استخدام •
site:.eduللبحث ضمن مواقع الجامعات األمريكية إضافة المقطع التالي للبحث •
site:.ac.ukللبحث ضمن مواقع الجامعات البريطانية إضافة المقطع التالي للبحث •
site:.ac.ukإضافة المقطع  للبحث ضمن المواقع الجامعية األمريكية أو البريطانية• OR site:.edu
site:.syللبحث ضمن المواقع السورية •
•site:.sy “mass communication”  ينتج عنها كل الصفحات السورية التي وردت فيها جملة

mass communication



أين تريد البحث؟
تحديد البحث في العنوان

intitleيمكن تحديد موضوع البحث بشكل دقيق عند استخدام •
هذا المحدد يقوم بتقليص نتائج البحث لتشمل عناوين الصفحات فقط دون محتواها•

يساعد في تقليل نتائج البحث لتكون دقيقة بشكل كبير•

مثال•
–intitle:”media research”   يستخرج الصفحات التي تحوي في عنوانها الجملةmedia research



موقع بحث المنشورات من جوجل
COMGOOGLE.BOOKS.



البحث ضمن المنشورات

المو لكن ليس كل المنشورات الع... يحوي أكبر موسوعة لمحتوى المنشورات الورقية في العالم•

يشمل الكتب و المجالت و الصحف•

مشابه بشكل كبير لمحرك البحث األساسي•

يشمل خيارات إضافية للبحث ضمن المنشورات•



البحث ضمن المنشورات
المحتوى المتوفر

البحث حسب المحتوى المتوفر•
–Any Books كل المنشورات المتوفرة لدى محرك البحث

–Preview Available كل المنشورات التي يمكن معاينة أجزاء منها

–Google eBooks كل المنشورات التي يمكن شراء نسخة الكترونية منها من جوجل

–Free Google eBooks كل المنشورات التي يمكن تنزيل نسخة إلكترونية منها



البحث ضمن المنشورات
النوع

البحث حسب النوع•
أي نوع–

كتاب–

مجلة–

صحيفة –



البحث ضمن المنشورات
تاريخ النشر

تاريخ النشر•
القرن الواحد و العشرون–

القرن العشرون–

القرن التاسع عشر–

اختيار تاريخ محدد–



البحث ضمن المنشورات
ترتيب النتائج

ترتيب النتائج حسب•
الصلة بموضوع البحث–

تاريخ النشر–



محرك بحث األخبار من جوجل
COMGOOGLE.NEWS.



محرك بحث األخبار من جوجل

أداة هامة للبحث في األخبار •

يوجد منها تطبيق على الموبايل•

"رصد األخبار"أداة هامة في أبحاث •

تتيح البحث عن األخبار و إرسال األخبار•

.comgoogle.wwwيمكن البحث في األخبار عبر صفحة جوجل األساسية •
• 







تحديد البحث في مواقع األخبار أم في المدونات



تحديد تاريخ نشر الخبر 



طريقة عرض النتائج بالتاريخ أم بالصلة بالموضوع



الباحث العلمي
COMGOOGLE.SCHOLAR.



الباحث العلمي

تستخدم للبحث في المواقع العلمية و مواقع المجالت التخصصية حصرا•

يمكن البحث عن براءات االختراع•

بعض النتائج ال يمكن الحصول على كامل النصوص •





كتاب أم مقال

حفظ الرابط 
في مكتبتي

نص اقتباس 
الكتاب أو 

المقال

عدد الكتب أو 
المقاالت التي 
اقتبست من 
هذا المرجع


