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Westlaw Middle East   

يع  ةساسيالبحث ال يقدم هذا الدليل معلومات حول إجراء  وباإلضافة  Westlaw Middle East ات عىل موقع وبحث متقدم عن التشر

 .عبر أمثلة البحث القائمة عىل المهام المفيدةيوضح بعض النصائح إىل ذلك،  

يعات   التشر

والنواع   يعات  التشر عن  بحث  المختلفةإلجراء  يعات  للتشر توفر    ،الفرعية 
يعات" نموذج بحث يوفر حقول بحث أساسية ومتقدمة  .عالمة التبويب "تشر

 

 البحث األساس  
"  ،للتنقل  -1 التبويب  عالمة  ي    عحدد  بجوار  التشر الموجودة   "

 "عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية 
حقل   -2 ي 

 
ف البحث  )مصطلحات(  مصطلح  الحر أدخل    النص 

للمستندات عي    )ي   الكامل  النص  عىل  ي 
اض  االفبر   ، التحديد 

ويمكنك تعديل التحديد إىل العنوان أو اللغة الطبيعية حسب  
 ( الرغبة

 
استخدام حقول رقم القانون  عبر  تحسي   البحث    بإمكانك اختياري:  

ي    ع  .ومجاالت الموضوع ونوع التشر
 
كل    اخبر  -3 أو  بعض  أو  من    االختصاصاتأحد  قسم  المتاحة 

 االختصاص حديد لتالتصفح 
 لتشغيل البحث   بحثانقر  -4

 البحث المتقدم 
حمل  .    ي  النشر سنة  يسىم  ي 

إضاف  بحث  حقل  الخيار    بإمكانك هذا 
 .تحديد سنة معينة بناًء عىل تركب   البحث الخاص بك
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 ام البحث القائم عىل المه

ي وسنة النشر هي 
 
 .1980المهمة: أحتاج إىل إيجاد قانون. أعلم أنه يتعلق بالبنك المركزي والنظام المرصف

 .لست متأكدا من رقم القانون بالضبط

ي كيف 
 تحديد موقعه؟   بإمكان 

 :خطواتال
إىل   -1 "انتقل  التبويب  ي    ععالمة  بجوار    وتجدها "  التشر

 "عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية 
 البحث المتقدم ستخدم خيار ا  -2
ي   -3

 
ف البحث  مصطلحات  الحر اكتب  النص    حقل 

 سنة النشر وحدد 
 بحث انقر  -4

 

 من ذلك 
ً
  ، رقم القانون والسنة بالضبط كنت عىل علم بإذا    ،بدال

 :التاىلي كتب مصطلحات البحث عىل النحو ا 
1- " التبويب  عالمة  إىل  ي    عانتقل  ي  التشر

ف  الموجودة   "
 عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية 

حقل   -2 ي 
ف  القانوناكتب  "رقم  "رقم  بالصيغة   "

" ب   متبوًعا  بالسنةلالقانون"  متبوًعا  لعام    10أي    ، " 
1980 

 بحث انقر  -3
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 تصفح 

 من ذلك
ً
يعات لكل  بإمكانك   ،بدال ا عن تشر

ً
ي    ع  اختصاصالتصفح بحث  ."عن طريق طي التحديدات ضمن قسم "تصفح التشر

ا بمجال الموضوع ،االختصاص بالتصفح عبر كل المحتوى حسب   ذلكيسمح لك  
ً
 .واالختصاص الفرعي متبوع

 


