
  0202تعرفوا على نتائج بحث في عام : المريخ، الزكاة، والمانجو
 

عمليات البحث "لهذا السبب، إّن قوائم . من مختلف دول العالم بدافع استكشاف أمر ما أو للحصول على معلومة هامة Googleيأتي الناس إلى محرك بحث 

 .0202واألسئلة التي استحوذت على فضول وتفكير عدد كبير من النّاس على مدار سنة  تكشف لكم عن األحداث واألشخاص" 0202األكثر رواًجا خالل العام 

 
من فهم  Googleمن الضروري جدًا بالنسبة لنا أن يتمّكن محرك بحث . طرح الماليين من المتحدثين باللغة العربية عددًا كبيًرا من األسئلة على محرك البحث

، إال أنه سيبقى Googleوعلى الرغم من أن محرك البحث هو أوّل منتج أطلقناه في . عتمد على فهم داللة السؤال المطروحما تبحثون عنه، ألّن اإلجابة الجيدة ت

 .أساسيًا وسنواصل باستمرار ابتكار حلول جديدة للتحديات التي تواجهنا وتطوير ما بنيناه في السابق

 
لة واالستفسارات المطروحة باللغة العربية بشكل أفضل اعتمادًا على تقنية جديدة أعلنّا عنها في شهر شهدنا هذا العام تحسينات كبيرة في قدرتنا على فهم األسئ

؛ والتي كانت قفزة فارقة في الذكاء االصطناعي ساعدت محرك MUM، أو (Multitask Unified Model)يونيو السابق، تسّمى النموذج الموحد متعدد المهام 

على نتائجها،  MUMوكانت اللغة العربية إحدى اللغات األولى التي تم تطبيق تقنية .  دقيقة ألسئلة قد ال تكون واضحة وبسيطةفي تقديم نتائج  Googleبحث 

 .حيث ساعدت ماليين األشخاص في العثور على إجابات ألسئلتهم مثل تلك المتعلقة باللقاحات

 
ام شهد هذا الع. ون مجموعة متنوعة مدرجة في القوائم أدناه تلّخص اهتمامات الكثير من األشخاصبالنسبة إلى عمليات البحث األكثر رواًجا لهذا العام، ستالحظ

 .أيًضا عمليات بحث غير مسبوقة قد حققت أكبر شعبية في تاريخها على محّرك البحث

 

، وذلك مع 0222منذ عام  Googleث على أعلى مستوياتها على اإلطالق من حيث البح"  الزكاة"في المملكة العربية السعودية، فقد سّجلت كلمة  ●

 .اقتراب شهر رمضان ورغبة الناس في إيجاد طرق مختلفة لمساعدة مجتمعاتهم

أكثر من أي وقت مضى في شهر أغسطس الماضي، بسبب تأثير موجة الحر السلبية على بعض محاصيل الفاكهة " مانجا"في مصر، انتشرت كلمة  ●

 .الشهيرة

حدة، نظر الناس إلى السماء عندما شقّت أول مهمة فضائية بقيادة عربية طريقها في مدار كوكب المريخ، دافعةً كلمة في اإلمارات العربية المت ●

 .إلى قائمة أعلى الكلمات الشائعة" المريخ"

 
ت واًء تلك التي ترتبط بمباريالنساعدكم في إيجاد أدّق اإلجابات ألسئلتكم المتعلقة بمختلف المواضيع، س Googleسوف نستمر في رحلة تطوير محرك بحث 

 .كرة القدم أو نتائج الثانوية العامة وغيرها الكثير

 

 .أبحروا في شغف البحث عن الجديد

 
 

 مصر
 

 المسلسالت
 مسلسل نسل االغراب .2
 0مسلسل االختيار  .0
 مسلسل ملوك الجدعنة .3
 مسلسل موسى .4
 مسلسل لؤلؤ .5
6. squid game 
 رامز عقله طار .7
 مسلسل النمر .8

 الشخصيات
 بسنت شوقي .2
 بيرسي تاو .0
 دينا داش .3
 عمر مرموش .4
 وائل االبراشي .5
 كارلوس كيروش .6
 هشام عاشور .7
 مصطفى محمد .8

 العامة
 االهلي .2
 0202نتيجة الثانوية العامة  .0
 تسجيل لقاح كورونا .3
 شريهان .4
 0202األلعاب األولمبية الصيفية  .5
 جمع حليب .6
 علم فلسطين .7
 الصيني الخارج عن السيطرةالصاروخ  .8



 لعبة نيوتن .9
 بالك من زيزيخلي  .22

 حال شيحة .9
 محمد فراج .22

 سد النهضة .9
 سمير غانم .22

 
 

 اإلمارات العربية المتحدة 
 

  األسإلة
 كيف أتحقق من صالحية التأشيرة .2
كيف اغير رقم الجوال على البطاقة  .0

 الوطنية 
 كيف احسب اإلكرامية .3
 كيف انطق كلمة .4
 كيف استرجع إيميل .5
 كيفية التحقق من غرامة الشرطة الفردية .6
 روبيككيفية حل مكعب   .7
 كيفية التسجيل للحصول على لقاح كوفيد .8
 كيفية خفض ضغط الدم .9

 

 الفعاليات والوجهات 
2. Expo  
 القرية العالمية .0
 البيك .3
 معرض جايتكس  .4
 معرض دبي للطيران .5

 العامة
 مباراة كريكت انجلترا والهند  .2
 بطولة أمم أوروبا .0
 ٠٢٠٢رمضان  .3
 إعصار شاهين .4
5. Expo 2020 
6. iphone 13 
 منصة الف .7
8. Squid Game (لعبة الحبار) 
9. Olympics 2021 

 مسبار االمل .22

 

 السعودية 
 

 شخصيات وأحداث رياضية
 الهالل  .2
 النصر .0
 دوري ابطال اسيا .3
 لاير مدريد .4
 االهلي السعودي .5
 االتحاد .6
 مباراة الهالل والنصر .7
 ترتيب الدوري االسباني .8
 عادل التويجري .9

 

 الفعاليات والوجهات 
 موسم الرياض .2
 92اليوم الوطني  .0
 ساعة برمجة .3
 معرض الصقور .4
 قطار الحرمين .5
 مرسول بارك .6
 ٠٢٠٢رمضان  .7
 معرض الكتاب .8
9. india vs england 

 الدوري السعودي .22

 العامة
 مدرستي .2
 ترتيب الدوري السعودي .0
 الهالل .3
 مسلسل رشاش .4
 23ايفون  .5
 موسم الرياض .6
 األلعاب البارالمبية .7
 فوكس سينما .8
 مانجا .9

 فلسطين .22

 
 

 أبحاث عامة
 

 الجزائر
 مباريات اليوم .2
االول للدراسة في الموقع  .0

 الجزائر
نتائج شهادة التعليم  .3

 0202االبتدائي 
4. algérie – burkina 

faso 
5. squid game 
6. children's day 
7. first day of 

school 

 سوريا
 لاير مدريد .2
 0202نتائج التاسع  .0
 الهيبة جبل .3
 زهير رمضان .4
 0202مسلسالت رمضان  .5
 خلفياتصور  .6
 صباح فخري .7
 0202عيد االضحى  .8
 اغاني حزينه .9

 سوريا اكسبو .22

 فلسطين
 ايسكول .2
 برشلونة .0
 فحص كورونا .3
4. visit jordan 
 مدرسة الروابي للبنات .5
 لجنة االنتخابات المركزية .6
 ابو عبيدة .7
 زهير رمضان .8
 الهيبة جبل .9

 علم فلسطين .22

 العراق
 منصة نيوتن .2
 قوائم ال ليغا .0
العراق ضد كوريا  .3

 الجنوبية
األولمبية الصيفية  األلعاب .4

0202 
 رغد صدام حسين .5
 األلعاب البارالمبية .6
7. tiktok 

downloader 
8. squid game 



 فلسطين .8
9. roland garros 

22. jeux olympiques 
2021 

 مسلسل فايروس .9
 حجز البطاقة الوطنية .22

 
 

 


