السيو أوف بيج (ملحق)

السيو أوف بيج (ملحق)
بعد أن عرفنا معنى السيو أون بيج ،وارتكازه بشكل كامل على الباك لينك ،وتعرفنا إلى
معنى الباك لينك ،وكيف أن الباك لينك منه المفيد ومنه الضار ،سنتحدث في هذه المقالة،
عن مجموعة من أكثر الباك لينك موثوقية لدى محركات البحث ،حيث سنختار لكم
مجموعة متنوعة من الباك لينكات ،سواء من حيث النوع (دوفولو /نوفولو) أو من حيث
المنصة (بوك ماركينغ  / web2.0 /منتديات) والمميز في هذه المجموعة أن جميع المواقع
تمتلك بيج رانك أكبر من  7مما يعني أنها ذات موثوقية عالية ج ًدا لدى محركات البحث.

الموقع األول ()pinterest
من أشهر مواقع البوك ماركينغ يعطي باك لينك من نوع نوفولو على شكل صورة وبالك
لينك نوفولو على شكل رابط ،الدومين األساسي للموقع هو  pinterest.comوما يميز
الموقع أنه ذو بيج رانك عالي ج ًدا يبلغ ( )9ما يجعله من أقوى الباك لينك.

الموقع الثاني ()delicious
يعتبر من أشهر مواقع البوك ماركينغ يسمح لنا ببناء باك لينك رائع من نوع دوفولو على
شكل رابط ،الدومين األساسي هو  delicious.comوالموقع ذو موثوقية عالية ج ًدا لدى
محركات البحث ،والبيج رانك الخاص به هو ( )8مما يجعله من أهم الباك لينك.

الموقع الثالث ()stumbleupon
من أشهر مواقع البوك ماركينغ ،ويعطي باك لينك من نوع دوفولو على شكل نص والدومين
األساسي هو  stumbleupon.comوالبيج رانك الخاص بالموقع ( )8حيث يعتبر موقع ذو
موثوقية عالية ج ًدا لدى محركات البحث.

الموقع الرابع ()goodreads
من المواقع الشهيرة ،ويسمح لنا ببناء باك لينك في البروفايل ،نوع الباك لينك نوفولو على
شكل رابط ،والدومين األساسي هو  goodreads.comوالبيج رانك للدومين ( )8مما يجعله
من أكثر المواقع موثوقية لدى محركات البحث.

الموقع الخامس ()java
وهو من أشهر الموقع على الويب ،ويسمح لنا ببناء باك لينك على شكل بروفايل ،من
نوع دوفولو على شكل نص ،والدومين األساسي هو  java.netوالبيج رانك للموقع ()7
وهو من أفضل المواقع وأكثرها موثوقية في محركات البحث.

الموقع السادس ()slideshare
من أشهر المواقع وأكثرها موثوقية لدى محركات البحث ،يعطي باك لينك على شكل
بروفايل من نوع نوفولو على شكل رابط والدومين األساسي هو  slideshare.comمع
بيج رانك ( )8ما يجعله من أكثر المواقع أهمية في الباك لينك.

الموقع السابع ()reddit
من أشهر مواقع البوك ماركينغ ،يعطي باك لينك رائع من نوع دوفولو على شكل نص،
والدومين األساسي للموقع هو  reddit.comوالموقع يحمل بيج رانك ( )8وهو من أكثر
المواقع موثوقية لدى محركات البحث.

تعتبر هذه المواقع من أشهر مواقع الباك لينك على الشبكة العالمية ،وننصح بأن يتم
عمل باك لينك من هذه المواقع لكل مقالة جديدة يتم نشرها على الموقع ،حيث يعتبر
كل باك لينك من هذه المواقع ،أفضل من آالف الباك لينك السبام التي ال تفيد الموقع،
فضال عن الضرر التي قد تحدثه له.

