
انقرعلى البحث المتقدم
ة في البحثعن طریق القائمة الرئیسیة في منصة بروكویست، تذكر أن تستخدم المصطلحات اإلنجلیزی
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تضییق نطاق البحث/ حدد أماكن البحث  2

البحث المتقدم 
من بروكویست في أربع خطوات

توسیع نطاق البحث أوالبحث عن المرادفات
ORباستخدام العامل 

vehicle OR automobile
cloning OR genetics OR reproduction

البحث عن المصطلحات المركبة والعبارات المحددة
" " وضع المصطلحات ضمن عالمة تنصیص 

“Public health” - “social media”

*باستخدام رمز اإلقتطاع قم بتضمین بدائل الكلمات
Leader* یبحث عن

leader, leaders, leadership

إستخدم عوامل التقریب
PRE : یقوم بالبحث عن مصطلحات البحث بعددX الكلمات

التي بینھا وبنفس الترتیب المدخلة فیھا بالبحث
fiber PRE/2 glass

NEAR : یقوم بالبحث عن مصطلحات البحث بعددX الكلمات
لبحثالتي بینھا بغض النظر عن ترتیب الكلمات في نتائج ا

television NEAR/n violence

:  حقول خاصة لتختار وتحدد أماكن البحث مثل
الموضوع، الملخص، المؤلف، عنوان المستند، إلخ

كما یتوفر في صفحة البحث المتقدم خیارات متقدمة أخرى
در، كفلترة النتائج ذات النص الكامل، تاریخ المطبوعة، المص

نوع المستند وغیرھم

!نصیحة

س رابط بحث فھرنحن ننصح باستخدام 
:عند اختیار البحث عنبروكویست 

المؤلف، الموضوع، عنوان المطبوعة، 
المؤسسة وغیرھم/الشركة

أدخل مصطلح البحث في خانة البحث

إستخدم خیارات الحقول من القائمة المنسدلة

:الحقول والخیارات المتوفرة لفلترة النتائج
.تختلف باختالف قاعدة البیانات المتوفرة

ینمن الیسار للیم: ترتیب األوامر في حالة التنفیذ
PRE> NEAR> AND> OR> NOT



حدد أماكن البحث
البحث باستخدام المكنز: اإلنتقال إلى مستوى متقدم 

إختر المكنز المناسب

إبحث عن المصطلح من المكنز وأضفھ لبحثك

Visite aka.ms/WordHelp

Essas experiências estão disponíveis no Word 2016 
para área de trabalho e no Word no Office 365.

الخاصة بقاعدة البیانات) المواضیع(قائمة أبجدیة بكل الواصفات : المكنز
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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 تنبیھیتم عرض الفالتر في صندوق البحث
: 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 

:الفالتر المستخدمة
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