
 مفي العال محركات البحث أشهر

 Million Short 

 01أو أول  010نتٌجة بحث وبدأ البحث من النتٌجة رقم  011مكنك فً الموقع أن تختار اختصار أول 

هذا الموقع الصحفٌٌن كثٌراً والمحققٌن الخاصٌن كذلك، ألنه فً بعض األحٌان  ٌفٌد .آالف نتٌجة وهكذا

 .لن تصل إلى معلومات غٌر منتشرة إال عبر البحث بتلك الطرٌقة

 DuckDuckGO 

خصوصٌتك، فالموقع ال ٌقوم نفسه على أنه محرك بحث ٌقوم باحترام  DuckDuckGo ٌقدم موقع
 بمراقبة أٌة أنشطة خاصة بك، سواء عبر خدماته المختلفة المنافسة لخدمات جوجل مثل خدمة خرائط

DuckDuckGo ٌقوم محرك  .والتً تعمل عبر واجهة برامج تطبٌقٌة من خدمة خرائط آبل الشهٌرة
نتائج  داخل اإلنترنت العادي فقط، ولذلكالبحث باألرشفة والبحث داخل اإلنترنت العمٌق أٌضاً ولٌس 

 Onion.  البحث أحٌاناً تظهر مواقع تنتهً بامتداد

Sourceful  

 خدمة متمٌزة وفرٌدة وهً البحث داخل كل الملفات العامة المخزّنة على جوجل  Sourcefulقدم موقع

 تصفح بعض الملفات طبقاً لموضوعه دراٌف، أو حتى ٌمكن

 Yandex  

 وهً إمكانٌة البحث عبر خوارزمٌات التعرف على الوجوه، ٌقدم موقع ٌاندكس الروسً خدمة ممٌزة

 بمعنى أنك إذا قمت بالبحث عن صورة شخص سٌقوم الذكاء الصناعً بالتعرف على هذا الشخص

 .ومحاولة إٌجاد صور أخرى من على اإلنترنت لنفس الشخص

BING  

من اقوى المحركات التً تنافس و تزاحم جوجل فً كل شٌئ ٌستخدم خوارزمٌات متطورة ٌعمل على 

والذي ٌقدم العدٌد من  ،”Live Search, MSN“ وكان بدٌل 2009 تم إنشاؤه عام .تحذٌثها باستمرار

 .مات البحث، من: صحة، صور، خرائط، أخبار، سفر، فٌدٌوخد

ولكن أفضل ما ٌقدمه هذا الموقع هو وضع خلفٌات جمٌلة تبعث الراحة النفسٌة للمتصفح، وأًٌضا ٌمكن 
أًٌضا  Bing وٌتواجد .استخدامه كمحرك بحث للعثور على نتائج قد ال تظهر لك فً موقع جوجل

 .حٌث ٌعتبر أحد أفضل المحركات بعد جوجل ”Android, iOS“ جوال كتطبٌق على

 

 

https://millionshort.com/
https://duckduckgo.com/
https://sourceful.co.uk/
https://sourceful.co.uk/


Yahoo 

لمدة كبٌرة، وٌعتبر من أكثر مزودي خدمات البرٌد  أُنشئ ٌاهو وظل ٌنافس جوجل 1997 عامفً 
وقام ٌاهو بخطة تطوٌر غٌرت من نظامه فً  .اإللكترونً وٌحتل المركز الثالث بٌن محركات البحث

، ثم قام باالتفاق مع جوجل على Bing حٌث تم تشغٌل ٌاهو بواسطة 1104لـ  1100الفترة من عام 
معاً، مما ٌساعدك فً  Bing ومن ثم أصبح ٌاهو ٌعرض نتائج جوجل و .تقدٌم خدمات مرتبطة بالبحث

ٌقدم خدمات   .”Firefox“ .فتراضً للمتصفحتجمٌع نتائج أكثر وأفضل، كما أنه محرك البحث اال
تصفح األخبار، والبرٌد اإللكترونً، ومركز التسوٌق عبر اإلنترنت، وترجمة وغٌرها، كما أنه ٌدعم 

 .للغة 23حوالً 

Ecosia 

إذا قمت اآلن بالبحث على اإلنترنت سوف تحسن بٌئة كوكب األرض، وسوف تساهم فً زراعة 
 .حٌث أنه قام بتخصٌص من خالل اإلعالنات لزراعة األشجار ،Ecosia ما ٌقدمه موقع األشجار! فهذا

سوف تقوم بزراعة شجرة مع كل عملٌة بحث، وبهذه الفكرة المتمٌزة  Ecosia موقع فمع كل نقرة على
ٌستطٌع تقدٌم نتائج ممٌزة ومختلفة، قد تستطٌع كما أنه  .ذهب بعٌد عن زحمة المنافسة وأنه متفرد بنوعه

 استخدامها كنتائج بحث غٌر جوجل

ASK 

وٌستخدمه كثٌر من .“ASK“ ثم تم تغٌٌره إلى ،”ASK Jeeves“ تحت اسم 1997 عامتم تأسٌسه 
ولذلك ٌرى معظم   مستخدمً اإلنترنت، حٌث أنه ٌعتمد على أن تقوم بالسؤال وهو ٌجٌب

أنه ٌقدم النتائج بشكل أسهل، وٌقوم باإلجابة على كل ما ٌحٌرهم بخالف جوجل  ”ASK“ مستخدمً
كما أنه جعل نفسه متمٌز فً عملٌة البحث، ولن تندم   .لذي هدفه هو جعل الخبراء فً المراكز األولىوا

 .عندما تجربه كمحرك بحث غٌر جوجل

Yandex 

وٌقدم نفس الخدمات التً ٌقدمها جوجل بل أكثر  ، 1997ممحرك روسً تم إطالقه عا Yandex ٌعتبر
وال ٌقتصر استخدامه على روسٌا فقط، فٌتم استخدامه فً تركٌا وكازخستان أًٌضا، وٌحتل  .ماً تنظٌ

 .المركز الرابع فً محركات البحث العالمٌة، حٌث أصبح المنافس األكبر لموقع جوجل
كما أنه ٌقوم بتقدٌم خدمات مماثلة لجوجل، مثل: تطبٌق الجوال، والمتصفح، والترجمة، والخرٌطة، 

قد ٌكون مشابه لموقع  .ٌن السحابٌة، وخدمة البرٌد، هذه الخدمات تجعل منه محرك بحث متقدموالتخز
 .جوجل ولكنه ٌقوم بتقدٌم نتائج مختلفة وأكثر تنظٌماً عنه، فإذا كانت فً روسٌا لن تستطٌع االستغناء عنه

Baidu 

، ٌقوم بما ٌعادل ملٌار عملٌة بحث شهرٌاً، وٌعتبر المحرك األول 2000 ، تأسس عاممحرك بحث صٌنً
فلو كنت فً الصٌن لن تستطٌع االستغناء عنه،  .فً الصٌن وٌنافس جوجل فً معدالت البحث العالمٌة
 .ألنه ٌقدم أفضل النتائج وهو المحرك الوحٌد فً الصٌن

 

 

https://search.yahoo.com/
https://search.yahoo.com/
https://www.ecosia.org/
https://www.ecosia.org/
https://www.ask.com/
https://yandex.com/
https://www.baidu.com/
https://www.baidu.com/


Aol 

وٌعتبر هذا  .دمة اإلنترنت واإلعالموهً شركة عالمٌة تقوم بخ ، “America online“هً اختصار
محركات بحث، وذلك رغم تشابهه مع ٌاهو فً كثٌر، مثل: تقدٌم األخبار  01المحرك من أفضل 

إلى تقدٌم محتوى خاص به لذلك ٌمكن معرفة  Aol ٌسعى .والبٌزنس وخدمة البرٌد اإللكترونً المجانٌة
أخبار النجوم والفن من خالله، وكذلك تستطٌع البحث عن الفٌدٌوهات والصور والخرائط، وٌوجد به 

ا ًٌ  .أًٌضا خاصٌة إكمال الكلمات تلقائ
 

Indeed 

، تصفح الموقع إذا كنت تبحث عن عمل، أو تعمل وتبحث عن فرصة عمل أفضل فكل ما علٌك هو
وستحصل فً هذا الموقع ٌقدم العدٌد من النتائج على خدمة عرض  .وكتابة اسم الوظٌفة ثم اختٌار المدٌنة

كما أنه ٌوفر الموقع خاصٌة البحث من خالل  .الوظائف والتً ٌمكن التقدٌم علٌها مباشرًة من خالله
 .السٌرة الذاتٌة كً ٌساعد أصحاب الشركات فً العثور على األشخاص المؤهلٌن ثم توظٌفهم

Mawdoo3 

لٌكون أكبر محرك بحث عن محتوى عربً وذلك بسبب احتوائه على العدٌد من   2010أسس عامت
ٌعتبر مصدر  .المقاالت فً مجاالت مختلفة، وبالتالً أصبح مصدر للمعلومات فً معظم المجاالت

 .العالمٌة ومنهم جوجلموثوق للمعلومات لدى العدٌد من محركات البحث 
 

YouTube 

وكان اختراع فً عالم اإلنترنت، حٌث أنه ٌعتبر محرك البحث الثانً بعد جوجل  2005 تأسس عام
أكبر مكتبة فٌدٌوهات على اإلطالق، كما أنه ٌعتبر  YouTube ٌمتلك .علماً أنه تابع لشركة جوجل

ٌزداد عدد  .أول وأكبر محرك بحث للفٌدٌو فً العالم، وتستطٌع من خالله البحث عن أي فٌدٌو ترٌده
الفٌدٌوهات والمحتوى اإلبداعً علٌه وذلك عن طرٌق جوجل، حٌث أنها تقدم ربح لمصممٌن الفٌدٌوهات 

 .من أجل تشجٌعهماإلبداعٌة عن طرٌق جوجل أدسنس 
 

WolframAlpha 

والذي  “WolframAlpha“ إذا كنت تبحث عن معلومات دقٌقة علٌك االعتماد على محرك البحث
ل حٌث أنه ال ٌقتصر على البحث من خال .ٌعد من أفضل المحركات المعروفة فً مجال أمن المعلومات

البحث فً الوٌب فقط، لكن من خالل إجراء عملٌات حسابٌة دٌنامٌكٌة استناًدا إلى مجموعة كبٌرة من 
كما أنه ٌعمل من خالل قاعدة بٌانات علمٌة ومعلوماتٌة ورٌاضٌة وتحلٌلٌة ضخمة  .البٌانات المضمونة

عن معلومات وبٌانات  وبالتالً ٌعتبر مصدر مهم جداً لكل من ٌبحث .مما ٌجعله دقٌق جداً فً نتائجه
 .دقٌقة وموثوق فٌها

 
Yippy 

عن طرٌق أنه ٌجلب لك مدونات ومعلومات غٌر  بداًل من جوجل الفائدة هنا أنك تستطٌع االعتماد علٌه
 .واضحة ولٌس لها هواٌة، وكذلك أخبار ٌصعب الحصول علٌها

 

https://search.aol.com/
https://indeed.com/
https://indeed.com/
https://mawdoo3.com/
https://www.youtube.com/
https://www.wolframalpha.com/
https://www.yippy.com/
https://www.yippy.com/


Gibiru 

 NSA Search“ وٌعتبر من أسرع محركات البحث األمرٌكٌة التابع إلى 2009 تأسس عام
Engines”أفضل مٌزة له هو أنه ال ٌقوم بالتجسس وال  .، وال ٌقوم بتتبعك فتستطٌع التصفح بدون قٌود

 .تتبع ملفات تعرٌف االرتباط على النظام الخاص وهذا ٌجعل منه بدٌاًل لجوجل

Startpage 

نتائج جوجل دون حٌث ٌقوم بعرض  وجوجل، lxqui عملٌة دمج بٌن عن طرٌق 2009 تأسس عام
كما أنه ٌقدم لك خدمة  .القٌام بعملٌة التتبع، مما ٌجعله بدٌاًل ممًٌزا إذا كنت تبحث عن الخصوصٌة

بروكسً التً توفر لك تصفح المواقع بأمان وبشكل مجهول، وأًٌضا ال ٌقوم بتخزٌن المعلومات الخاصة 
 .بك، وٌتوفر به النظام اللٌلً المظلم

Archive 

نوع خاص، فهو محرك بحث لتارٌخ صفحات الوٌب. فهو ٌسمى أرشٌف اإلنترنت،  محرك بحث من
ملٌار  221ألنه حقاً ٌمثل مكتبة لحفظ أرشٌف اإلنترنت. ٌحتوي هذا الموقع على أرشٌف ألكثر من 

ٌمكنك محرك البحث هذا من اإلطالع على تارٌخ أي موقع وٌب، فمثالً ٌمكنك اإلطالع  صفحة وٌب.
هذا الموقع أٌضاً ٌحتوي على أرشٌف  .1100فبراٌر سنة  02قع جوجل فً تارٌخ على نسخة من مو

لمالٌٌن الصور والفٌدٌوهات والكتب، إنه محرك بحث رائع لكل مهتم بتارٌخ اإلنترنت، وٌرٌد التجول 
 فً أرشٌفه.

Slideshare 

مجموعة من الصور المتسلسلة، والتً تحتوي على  )عبارة عن Slidesمحرك بحث متخصص فً 
نصوص مكتوبة فً الغالب. والتً تهدف إلى تغطٌة موضوع معٌن، أو توضٌح خطوات لعمل شًء 

محرك البحث هذا هو مصدر رائع لكل من ٌرٌد التعرف على فكرة  بصور توضٌحٌة وسهلة وبسٌطة(.
 أو موضوع، بصورة مبسطة وبصور توضٌحٌة شٌقة.

Vimeo 

محرك بحث رائع للفٌدٌوهات، هذا الموقع ٌعمل بطرٌقة مختلفة عن الٌوتٌوب، فهو ٌسمح لألشخاص 
والشركات بنشر الفٌدٌوهات بمقابل مادي شهري، لذلك فهو ال ٌحتاج لوضع إعالنات على الفٌدٌوهات 

لى مستوى من للمشاهدٌن، كما أن الفٌدٌوهات على محرك البحث هذا تتمٌز بأنها عالٌة الجودة، وعلى أع
 الكفاءة واالحترافٌة.

Wikihow 

محرك بحث متخصص فً كٌفٌة عمل األشٌاء. محرك البحث هذا من نوعٌة محركات البحث التً تعتمد 
على المحتوى الذاتً فً اظهار النتائج، فهو ٌحتوي على مالٌٌن المقاالت، التً تتناول كٌفٌة عمل 

المستخدمٌن أنفسهم هم من ٌقومون بإنشاء المحتوى، وهناك بالطبع نظام  األشٌاء فً كل المجاالت تقرٌباً.
لتقٌٌم الموضوعات من القراء، مما ٌمكن القاريء من التفرٌق بٌن الموضوعات من حٌث الجودة 

 والكفاءة.

 

https://gibiru.com/
https://www.startpage.com/
https://www.startpage.com/


Flickr 

الجودة من قبل هو إحدى الشركات المملوكة لٌاهو، موقع فلٌكر ٌقوم على مشاركة الصور عالٌة 
المصورٌن والشركات، فهو ٌمثل معرض للصور لكل مصور محترف، هذا جعله أفضل محرك بحث 

عٌة لخٌر ما كنز ٌحتوي على مالٌٌن اللوحات اإلبدا هو على االطالق للصور عالٌة الجودة واالحترافٌة.
 أنتج البشر فً مجال التصوٌر.

PDF Drive 

إنه كنز لمحبً  .ملٌون كتاب مجانً بشكل 111بارة عن محرك بحث للكتب ٌحتوي على أكثر من ع
 ثر فً الكتب اإلنجلٌزٌة.القراءة واالطالع. ٌوجد القلٌل من الكتب العربٌة علٌه، ولكنه متخصص أك

 

Creative Commons 

ٌمكنك من خالله البحث عن أي محتوى بال حقوق ملكٌة، حٌث ٌمكنك مشاركته او اعادة استخدامه. 
محرك البحث هذا ٌمنحك مسار مباشر للمحتوى الذي ٌمكنك اعادة استخدامه على اإلنترنت، ٌعمل 

Creativecommons .مع الكثٌر من محركات البحث مثل جوجل، ٌوتٌوب، فلٌكر وغٌرهم 

 

Indeed 

خالل محرك البحث الرائع هذا ٌمكنك البحث عن أي وظٌفة  أكبر محرك بحث للوظائف حول العالم، من
على مستوى اإلنترنت وفقاً لموقع  051فً أي مكان حول العالم، ٌحتل محرك البحث هذا الترتٌب رقم 

 .الكسا، الشًء الرائع أنه ٌغطً كل مكان فً العالم

Quora 

فً الوالٌات المتحدة من حٌث عدد الزوار وفقاً لموقع  35عالمٌاً و  011ٌحتل موقع كورة النتٌجة رقم 
الكسا. ٌعتبر موقع كورة محرك بحث له طبٌعة خاصة، حٌث أن نتائج البحث هنا تأتٌك من الموقع نفسه 

ب ٌحتوي مالٌٌن األسئلة وأجوبتها فً كل المجاالت تقرٌباً، موقع كورة هو موقع للسؤال والجوا فقط.
هناك نظام للتصوٌت  األسئلة واألجوبة الموجودة بالموقع ٌتم إنشاءها من قبل مستخدمً الموقع أنفسهم.

 على اإلجابات، مما ٌمنح المستخدم الحصول على أجوبة موثوقة من خبراء فً كل المجاالت.
حرك بحث رائع، لكل من ٌرٌد الحصول على إجابة موثوقة من خبٌر ألي الخالصة أن موقع كورة هو م

 سؤال تقرٌباً.

 


