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 ااأل)دداا علددو ائددال  الاتا)دداي االتتتا اتددا   تددن  تدد  التع)ددو التعددر   ال راسدد تهدد         
 Dublinاالا)اء ,االتعاتتر تع التركتز علو تعتار  الن كار  ااألهتت االاظال  االخئالص 

core  لت سدتن كاداءا اتسدتر ا  ت ااي الا د  الائد  القتاسدي اتق)دتن قتدا  , ثم ا)اء الفي
 أل)ظت  .االتساع ا في التشغتل التت اخل اتن ا

عددن تئددا ر الفهرسدد   لفددي ت ددا ال)تدداا الاكددر ت لتددل لاعتتدد ي ال راسدد  التدد)ها الاثددالقي      
لثتدان ق)دااي تلاددزا اسدتخ ام تد)ها  راسد  ال الدد  لت لتدل التتتا اتدا , اات)تر)دي ا ار التتتا اتدا 

زتددرا , العراتدد  , ا ال  CNNالعراتدد  , ا  BBCا  ادد    عالتتدد  علددو ات)تر)تددي االتددي تتتثددل
 METAااستخ ام ار)ات ي ااذلك      فتل ها  اتتش ,  العالم , العرات  , ال را , راستا التام

TAG ANALYSIS اا  META CHECKER ,   
 :أهتها)تالا ع ا  إلواتائلي ال راس        
ا ا  )ا  تدن التتثتدل  إلوااتفتقار , الضع  في العتلت  الت)ظتتت  لع)ائر التتتا اتا  -1

 التعتار  التق)ن .
 تد  ه)الدك اتا)داي الائد  ضدتن تا داي التتتا اتدا  إلوالتلازا العالتت   ق)اايافتقار  -2

 .األساست كاتر لع)ائر الائ   إهتال
ه)الددك فراقدداي ذاي  تلدد  تع)اتدد  تددااتن الئددا اي الرلتسددت  االئددا اي الستاسددت   -3

 تا اي االع)اان,الائ  ,الكلتاي التاتا ت   .ااتن الت تاى تاعا ل الق)ااي التلاز
 BBCا ددددا  ضددددع  كاتددددر فددددي ع)ائددددر الائدددد  للتتتا اتددددا لكددددل تددددن ق)ددددااي ا -4

 العرات  ,ال زترا , العرات  . CNN,العرات 
الق)ددااي االعددالم ,ال ددرا   تدد ا لع)ائددر ائدد  التتتا اتددا لكددل تددنال تلدد  تسددتاى ان  -5

 . ,راستا التام , اتشه فتله 
ل راس  ع  ا تن التقتر داي تدن شدا)ها زتدا ا كاداءا ع)ائدر ائد  التتتا اتدا ا ق تي ا    

   التلازا .ق)ااي ارفع تستاى ال تل  في عتل 
 
 


