دليل البحث في مكتبة قطر الوطنية
البحث األساس ي – البحث بالكلمات املفتاحية

ً
عند البحث بالكلمات املفتاحية ،يضاف معامل/محدد البحث ( ANDواو العطف) تلقائيا .إذا كنت تبحث عن عبارة تاريخ قطر سيجري
البحث عن كلمتي "تاريخ" و"قطر" وليس هناك داع إلضافة معامل/محدد البحث ( ANDواو العطف).
 استخدم "عالمات التنصيص" للبحث عن الكلمات كعبارة واحدة.
 ال يتم التعامل مع األقواس ( ) وكلمتي "أو" ( )ORأو ( NEARيشابه) كمعامالت أو محددات للبحث
اكتب كلمة أو عبارة البحث في مربع البحث ،واضغط على "مفتاح اإلدخال" ( )Enterأو "زر اإلرسال" ( .)Submitسيبحث النظام عن أي
سجالت تحتوي على كل الكلمات املطلوب البحث عنها في أي مكان في السجل.

بعض أمثلة البحث
البحث بالعنوان
أدخل أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تعرفها في العنوان
كتاب
التنمية االقتصادية واالجتماعية في قطر
دوريات وحوليات
دورية "أخالقيات الزراعة والبيئة"
مقاالت
خطأ :املاض ي والحاضر واملستقبل (؟) ملنهجية املحاسبة القضائية املتعلقة بالجريمة
 إذا لم تحصل على أي نتائج ،جرب البحث بدون استخدام األقواس
الصواب :املاض ي والحاضر واملستقبل ؟ ملنهجية املحاسبة القضائية املتعلقة بالجريمة
البحث باسم املؤلف
ً
ُ
للبحث عن اسم مؤلف واحد ،يرجى إدخال االسم األخير/اللقب أوال:
العقاد ،عباس محمود

نصائح عند البحث:

استخدم * لالختصار
ثقاف*


استخدام * سيوسع نطاق البحث ليشمل الكلمات :ثقافة ،ثقافي ،الثقافة ،الثقافي

البحث املتقدم
اضغط على رابط "البحث املتقدم" ( )Advanced Searchعلى صفحة "البحث األساس ي" (.)Basic Search

يمكنك اختيار طريقة البحث باستخدام كلمة/كلمات مفتاحية ،أو البحث بالعنوان ،أو البحث باملوضوع أو املؤلف من القائمة
املنسدلة.

على سبيل املثال :البحث عن الدوحة من خالل "العنوان" (.)Title

ال ُيتيح "البحث املتقدم" الكتابة املباشرة ملحددات/ملعامالت البحث البوليانية ("... "AND" ،"ORإلخ) .يمكن استخدام محددات/معامالت
البحث " "ANDو" "ORو" "NOTفي البحث املتقدم باستخدام أي ترتيب من خالل الضغط على عالمة الزائد ( )+إلضافتها وعالمة إكس (×)
لحذفها.

تنقيح النتائج
يمكن حصر نتائج البحث من خالل استخدام الفالتر املتنوعة املتاحة على صفحة البحث.

البحث البولياني  -بالعنوان :الدوحة واملوضوع :تاريخ

"إجراءات إضافية"
تتيح لك أيقونة "إجراءات إضافية" ( )Additional Actionsإضافة العناوين إلى قائمة بحثك وإرسالها بالبريد اإللكتروني وإضافتها إلى
حسابك في أداة االستشهادات املرجعية "ريفوركس" (.)RefWorks

