
قم بإدخال مصطلحات البحث
قم ببناء استراتیجیة للبحث باستخدام مصطلحات باللغة اإلنجلیزیة، ستحصل على

النتائج من جمیع اللغات المتوفرة في بروكویست
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صفحة النتائج –حدد بحثك  2

البحث البسیط
من بروكویست في أربع خطوات

استخدام العوامل البولینیة واألحرف الخاصة
:تستطیع إستخدام

 AND, OR, NOT: عوامل بولینیة مثل•
" "أو التنصیص *أحرف خاصة مثل النجمة •
PREو NEARعوامل متقدمة مثل •

*عرض النتائج من المواد المحّكمة أو النص الكامل فقط
بعض القواعد. تعرض فقط للقواعد ذات النص الكامل•

تحتوي ملخصات و قائمة بالمراجع فقط

مصطلحات مقترحة
م مقترحات بحث ناجحة ت
ي انشاؤھا من قبل مستخدم

بروكویست

فالتر متعددة 
لتحدید النتائج 

:للمساعدة في عملیة البحث، الخیارات التالیة متوفرة

ب یتم عرض النتائج حس
ثالعالقة بموضوع البح

اقتراحات منصة بروكویست)على یمین الشاشة(:الكتب المطابقة لعملیة البحث

خاصیة عرض الملخص والمتاحة لكل النتائج: عرض

)رقم بالتحقق من األیقونة المقابلة في عمود الفالت(بجانب كل مستند : نوع المصدرأیقونة

:للمساعدة في فھم النتائج والعوامل والحقول

أسفل صورة العدسة تلمیحات البحث یرجى الضغط على 
باللون األخضر في صندوق البحثالمكبرة

https://search.proquest.com/help/academic.ar-EG/webframe.html?Search_Tips.html
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التعامل مع النتائج والمستندات

:  ل) ندالصندوق بجانب كل مست(یمكنك اختیار المستندات 

إرسال المستندات عن طریق اإلیمیل

)بحثي(حفظ المستندات في ملف 

امج حفظ المستندات بأنواع متعددة، تصدیرھم إلى برن
ریفووركس إلدارة المراجع وخیارات أخرى

عمل استشھادات مرجعیة للمستندات: إقتباس

عمل تنبیھ
: تنبیھ یمكنك من/ خیار حفظ البحث 

حفظ بحثك في ملف بحثي 
RSS إنشاء تغذیة

https://proquest.libguides.com/proquestplatform

للمزید من المعلومات یرجى زیارة موقع بروكویست االرشادي 

النص الكامل
ص ھذا الخیار متاح لقواعد البیانات التي تحوي نصو

)بعض القواعد تحوي ملخصات ومراجع فقط(كاملة 

نوع المصدر
باإلضافة للدوریات األكادیمیة، ھناك الكثیر من 

المصادر األخرى المتاحة

تاریخ المطبوعة
دويیمكن تحید تاریخ المطبوعة أو إدخالھ بشكل ی

خیارات أكثر
موجودة في آخر كل فلتر، قم بالضغط لرؤیة 

خیارات و عناصر أخرى

!نصیحة
فلترةلالموضوعقم باستخدام فلتر 

ث النتائج التي تحوي مصطلحات البح
تحت الموضوع ولیس داخل أي مكان 

في المستندات 

فلترة البحث–حدد بحثك 
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