
قم بإدخال مصطلحات البحث

ع اللغات المتوفرة في قم ببناء استراتيجية للبحث باستخدام مصطلحات باللغة اإلنجليزية، ستحصل على النتائج من جمي
بروكويست

استخدام العوامل البولينية واألحرف الخاصة
:تستطيع إستخدام

 AND, OR, NOT: عوامل بولينية مثل•
)" "(أو التنصيص )*( أحرف خاصة مثل النجمة •

PREو NEARعوامل متقدمة مثل •

عرض النتائج من المواد المحّكمة أو النص 

*الكامل فقط
اعد بعض القو. تعرض فقط للقواعد ذات النص الكامل*  

تحوي ملخصات و قائمة بالمراجع فقط

مصطلحات مقترحة
هامقترحات بحث ناجحة تم عمل

تمن قبل مستخدمي بروكويس

البحث البسيط
خطوات4في 

http://proquest.libguides.com/proquestplatform/tips

http://proquest.libguides.com/proquestplatform/tips


حدد بحثك

صفحة النتائج

:للمساعدة في عملية البحث، الخيارات التالية متوفرة

(على يمين الشاشة):الكتب المطابقة لعملية البحث

اقتراحات منصة بروكويست

خاصية عرض الملخص والمتاحة لكل النتائج: عرض

يقونة قم بالتحقق من األ)بجانب كل مستند :نوع المصدرأيقونة

(المقابلة في عمود الفالتر

ائج فالتر متعددة لتحديد النت

ة العالقيتم عرض النتائج حسب 

بموضوع البحث

للمساعدة في فهم النتائج والعوامل والحقول؟

أسفل صورة العدسة المكبرة باللون األخضر في صندوق البحثتلميحات البحث يرجى الضغط على 

proquest.libguides.com/proquestplatform

https://search.proquest.com/help/academic.ar-EG/webframe.html?Search_Tips.html
http://proquest.libguides.com/capes
http://proquest.libguides.com/proquestplatform


!نصيحة

لترة لفالموضوعقم باستخدام فلتر 

النتائج التي تحوي مصطلحات البحث

تحت الموضوع وليس داخل أي مكان في

المستندات 

نوع المصدر
ادر باإلضافة للدوريات األكاديمية، هناك الكثير من المص

األخرى المتاحة

النص الكامل
كاملة هذا الخيار متاح لقواعد البيانات التي تحوي نصوص

(بعض القواعد تحوي ملخصات ومراجع فقط)

خيارات أكثر
موجودة في آخر كل فلتر، قم بالضغط لرؤية خيارات و

عناصر أخرى

تاريخ المطبوعة
ييمكن تحيد تاريخ المطبوعة أو إدخاله بشكل يدو

حدد بحثك

فلترة النتائج

http://proquest.libguides.com/proquestplatform
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Veja mais dicas, vídeos, ajuda e treinamentos

Visite aka.ms/WordHelp

Essas experiências estão disponíveis no Word 2016 

para área de trabalho e no Word no Office 365.

عمل تنبيه

حفظ بحثك في ملف بحثي 

RSS إنشاء تغذية

:  يمكنك منتنبيه / حفظ البحث خيار 

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة

http://proquest.libguides.com/proquestplatform/education

التعامل مع النتائج والمستندات

(  ستندالصندوق بجانب كل م)المستنداتيمكنك اختيار 

:  لكي

إرسال المستندات عن طريق اإليميل

عمل استشهادات مرجعية للمستندات: إقتباس

(بحثي)حفظ المستندات في ملف 

ج حفظ المستندات بأنواع متعددة، تصديرهم إلى برنام

ريفووركس إلدارة المراجع وخيارات أخرى

http://proquest.libguides.com/proquestplatform/education

