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١-)web page, complete (*.htm, *html :-  دت الرسوم او الوصالت لحفظ صفحة الويب باكملها مع مجل
ي الصفحة بصيغت ودة ف ون موج د تك ي ق ى االخرى الت رف عل امج يتع ي برن تح الصفحة ف دما تف ها االصلية . وعن

 تبدو صفحة الويب شديده الشبه بظهورها في متصفح الويب .،   htmlصيغة
٢- )Web Archive single file ( *.mht :-  ع الرسوم والنص كصفحة واحدة بغرض لحفظ صفحة الويب م

 ة للصفحة باكملها .طباعتها في صفحة واحدة . وتشبه هذه الصيغة التقاط صور
٣- web page, HTML only (*.htm, *.html) :-  لحفظ الصفحة بصيغةhtml  ا في فقط بحيث يمكن فتحه

منتصف ويب اخر او عندما ال تكون متصال" باالنترنيت . هذا وال تحفظ الرسوم او الوسائط الموجودة في الصفحة 
 االصلية .

٤- )text file (*.txt :- ف نصي فقط ، بمعنى ان صفحة الويب تعرض كنص بال رسوم او تنسيق لحفظ الملف كمل
 للنص .

 
 استخدام تقنية محرك البحث .

ة  yahoo,lycos,googleمن امثلة محركات البحث  ا تستخدم التقني تختلف الخدمات التي تقدمها هذه الشركات ولكنه
ان اوين الويب ، وكل بي ات من عن ك الشركات قاعدة بيان وان  الويب  نفسها . تمتل ى عن وي عل ذه القاعدة يحت ي ه ف

 ووصف للموقع ، وعنوانه ، وكلمات اساسية ، ومعلومات اخرى عن الموقع 
ر  دما تنق توجد خانة بحث في صفحة البداية من موقع شركة محرك البحث حيث يمكنك ادخال الكلمات االساسية . وعن

ادم للبحث في يقدم المتصفح تلك  findاو  Goواحيانا"  searchعلى زر  ى خادمالويب ، فيستخدمها الخ الكلمات ال
قاعدة البيانات ، وتجميع قائمة من عناوين الويب المتوافقة مع الكلمات االساسية . بعد ذلك يقدم لك الخادم قائمة يمكنك 

 -مشاهدتها في صفحة الويب وعادة ما تظهر القائمة بالشكل التالي :
  descriptionالوصف  - -: title) العنوان ١

  URLعنوان الويب  -                       
 -: URL) العنوان ٢

 الوصف  -                       
 عنوان الويب . -                      

 
 تضييق نطاق البحث :

 -فيما يلي بعض ادوات تضييق البحث :
افة فارغة ، : تعامل اغلب محركات البحثالفاصلة والنقطة وال عالمات الترقيم -١ ا مس ى انه خط المائل وما شابهها عل

ى اي من ال وي عل ات تحت ا مكون من وتبحث عن مطابق ى انه ا عل ا بعض المحركات فتعامله ية . ام كلمات االساس
 مكونات العبارة المكتوبة .

ذلك  عالمات التنصيص -٢ ة ل ات تام النص :اذا  وضعت نصا بين عالمتي تنصيص يقوم محرك البحث بايجاد مطابق
 كما كتبته بالضبط مثال " الجامعة المستنصرية " .

رح -٣ ع والط ا الجم اؤها ( عالمت ث او اقص ي البح ية ف ة اساس افة (+) كلم ك اض ت  -: بامكان ال : اذا كتب ) مث
RABBITS- Angora  ى فصيلة ك التي تنتمي ال ى معلومات عن اي ارنب اال تل وي عل ع تحت ك مواق ستظهر ل

angora . 
تخدام -٤ ة ) اس ة االنكليزي ي اللغ رة والصغيرة ( ف احرف صغيرة ،  -: االحرف الكبي ية ب ات االساس ت الكلم اذا كتب

ا  ستحتوي نتائج البحث على الكلمات باحرف كبيرة ايضا" ، اما اذا كنت دقيقا" واستخدمت االحرف الكبيرة في مكانه
 المناسب ، ستكون النتائج اكثر دقة .

ديل (؟) اذا  -الرموز البديلة : -٥ ر منتصريف ، استخدم الرمز الب ة امالء او اكث ر من طريق كان للكلمة الرئيسية اكث
ى  ة . عل مكان حرف معين من الكلمة، او استخدم الرمز البديل (*) بدال من اي عدد من الحروف او الكلمات المحتمل

ال  بيل المث ن  *coloس ث ع خ واكت Colombiaو  colonو  colourو  colorللبح ن  colo?rب ، ال ث ع للبح
 .  colourوcolorالعناوين التي تحتوي على 

 
 ) Boolean Terms( استخدام معامالت بوليين 

  -او عالمة & : ANDالبحث باستخدام  -١
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او عالمة & عندما تبحث عن اكثر من كلمة في مستند واحد ، وبذلك ستحتوي نتائج بحثك فقط  ANDاستخدام عالمة 
 المستنصرية . ANDتتضمن كل كلماتك . وكما يلي في المثال التالي الجامعه على المستندات التي 

 -او عالمة ^ : ORالبحث باستخدام  -٢
ال  ORاستخدم  بيل المث ى س ا . عل ي ادخلته او عالمة (^) للبحث  عن المستندات التي تحتوي على احدى الكلمات الت

ى المستنصرية ، ستظهر لك مستندات ت المستنصرية  ORاكتب :  الجامعة  وي عل ة واخرى تحت حتوي على الجامع
 وربما اخرى تحتوي على االثنين معا" . 

 -: NOTالبحث باستخدام  -٣
ة  ANDمع  NOTتستخدم  تندات  tennis AND NOT Wimbledon. مثال" يمكنك كتاب ة مس ى اي للحصول عل

 . Wimbledonدون ان تحتوي على كلمة  tennisتحتوي على كلمة 
 -خدام القوسين :است -٤

 استخدم القوسين لجمع الكلمات والحصول على نتائج اكثر ارتباطا" ببحثك . على سبيل المثال ، اكتب 
(coffee OR decaf) AND cream . 

  -وبامكانك الجمع بين القوسين والمعامالت االخرى . مثال" :
Symptoms AND NOT ( shingles NEAR roof) ير طبية تحتوي على معلومات مما يقصي اية مستندات غ

 . roofing shinglesعن 
 

  -هناك بعض الصيغ المستخدمة في البحث ومنها .: -بعض صيغ البحث :
ة) او (   :Intitleالجامعة المستنصريةه -١ ة ( الجامع ا توجد كلم ي عنوانه ي ف ع الت ع المواق معناها البحث عن جمي

 المستنصرية) او كالهما .
وب  leALLintitرية :الجامعة المستنص -٢ ي البحث المطل ة ف ر من كلم ة وجود اكث ي حال ذه الصيغة ف تستخدم ه

 لجامعة المستنصرية ) .والبحث عن جميع المواقع التي تحتوي في عنوانها عبارة ( ا
 
 
  allintitleو  intitleالفرق بين  

 
intitle  

allintitle

 
٣- Inurl: computer :-  ا ه له ة    URLتستخدم هذه الصيغة للبحث عن المواقع التي في صيغة العنون توجد كلم

computer . 
٤- l: computer designALLinur :-  ارة) في البحث ة ( عب تستخدم هذه الصيغة في حالة وجود اكثر من كلم

 . computer designتوجدعبارة  URLالمطلوب ، والبحث عن جميع المواقع التي في صيغة العنونه لها 
 

 allinurlو  inurlالفرق بين 
nurl 
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allinurl  

 
 

 كيفية البحث عن الكتب واالطاريح والمشاريع الطبية والبحوث :
 :  chapterالبحث عن الكتب  -١ 

 . compter design" chapter"نكتب الصيغة التالية مثال للبحث عن الكتب  في موضوع معين  ف
 -: Opticalالبحث عن المشاريع الطبيه -٢

 . computer design"optical"نكتب الصيغ التالية 
 -: thesisالبحث عن االطاريح  -٣

 . computer design " thesis "للبحث عن اطاريح الدكتواره في موضوع معين  نكتب الصيغة التالية 
 -: pdfلبحث عن البحوث ( مشروع معين ) ا -٤

 ". computer design"pdfنكتب الصيغة التالية  computer designاذا اردنا البحث عن مشروع معين يخص 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


