
قم بالضغط على البحث المتقدم

ثتذكر أن تستخدم المصطلحات اإلنجليزية في البح. في منصة بروكويستيسية ئالقائمة الرعن طريق 

المتقدمالبحث 
خطوات4في 

توسيع بحثك أو البحث عن المرادفات

OR-استخدام العامل 
vehicle OR automobile

cloning OR genetics OR reproduction

البحث عن المصطلحات المركبة

والعبارات المحددة

)" "(وضع المصطلحات ضمن عالمة تنصيص 

“Public health” - “social media”

قم بتضمين بدائل الكلمات

)*(  رمز اإلقتطاع باستخدام 

Leader*  يبحث عنleader, leaders, leadership

إستخدم عوامل التقريب

PRE : يقوم بالبحث عن مصطلحات البحث بعددX الكلمات التي بينها وبنفس

الترتيب المدخلة فيها بالبحث

fiber PRE/2 glass

NEAR : يقوم بالبحث عن مصطلحات البحث بعددX الكلمات التي بينها بغض

النظر عن ترتيب الكلمات في نتائج البحث

television NEAR/n violence
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تضييق نطاق البحث/ حدد أماكن البحث 

أدخل مصطلح البحث في خانة البحث

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

كفلترة كما يتوفر في صفحة البحث المتقدم خيارات متقدمة أخرى

لمستند النتائج ذات النص الكامل، تاريخ المطبوعة، المصدر، نوع ا

وغيرهم

!نصيحة

س رابط بحث فهرنحن ننصح باستخدام 

ؤلف، الم: عند اختيار البحث عنبروكويست 

المؤسسة /الموضوع، عنوان المطبوعة، الشركة
وغيرهم

:الحقول والخيارات المتوفرة لفلترة النتائج

.تختلف باختالف قاعدة البيانات المتوفرة

من اليسار لليمين: ترتيب األوامر في حالة التنفيذ

PRE> NEAR> AND> OR> NOT

إستخدم خيارات الحقول من القائمة المنسدلة
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حدد أماكن البحث

البحث باستخدام المكنز: الذهاب لمستوى متقدم
الخاصة بقاعدة البيانات( المواضيع)قائمة أبجدية بكل الواصفات : المكنز

إختر المكنز المناسب

إبحث عن المصطلح من المكنز وأضفه لبحثك
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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.

(  ستندالصندوق بجانب كل م)المستنداتيمكنك اختيار 

:  لكي

إرسال المستندات عن طريق اإليميل

عمل استشهادات مرجعية للمستندات: إقتباس

(بحثي)حفظ المستندات في ملف 

عمل تنبيه

حفظ بحثك في ملف بحثي 

RSS إنشاء تغذية

:  يمكنك منتنبيه / حفظ البحث خيار 

التعامل مع النتائج والمستندات

ج حفظ المستندات بأنواع متعددة، تصديرهم إلى برنام

ريفووركس إلدارة المراجع وخيارات أخرى

يتم عرض الفالتر في صندوق البحث: الفالتر المستخدمة

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة
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