
 الملف المساعد والتدريبي لقاعدة بيانات شركة التراث للبرمجيات

 :تعريف مختصر بالق اعدة وخدماتها
 2000تحتوي القاعدة على مجموعة كتب الرقمية تصل في إجمالها نحو 
التفسير : )عنوان كتاب مقسمة على العلوم اإلسالمية والعربية وموضوعاتها

وعلوم القرآن ـ الحديث النبوي الشريف وعلومه ـ الفقه وأصوله ـ العقائد 
والملل ـ التاريخ اإلسالمي والسيرة النبوية ـ األدب العربي ـ النحو 

( والصرف ـ األخالق والتزكية ـ المعاجم والغريب ـ دواوين الشعر العربي
 .معزوة إلى الجزء والصفحة والطبعة المعتمدة في قاعدة بيانات التراث

البحث والتصفح والنسخ والطباعة في كافة النصوص : وتشمل خدمات
 .المتاحة مربوطة بالعزو الدقيق

وتتوفر خدمات أخرى مساعدة لتسهيل وتوفير وقت الباحث مثل خدمات 
التخريج لألحاديث النبوية وخدمة التفسير وخدمة األعالم والتراجم والبحث 

 .الموضوعي والبحث في معاجم اللغة

 شاشة التصفح

 شاشة البحث

 شاشة التخريج

 شاشة التفسير

 شاشة األعالم

 شاشة المعاجم

 شاشة المراجع

 شاشة المقارنة

 الشاشة الرئيسة

 نتائج البحث

 أزرار ومفاتيح



 الشاشة الرئيسة للجامع الكبير

يتم من خالل هذه الشاشة 

الدخول لخدمات الجامع وذلك 

عن طريق كتابة اسم الدخول 

وكلمة المرور ثم الضغط على 

 (دخول)

 رجوع



 شاشة خدمات الجامع
تحتوي هذه الشاشة على 

العناصر األساسية 
لخدمات الجامع مثل 

التصفح والبحث وخدمة 
الحديث والتفسير 

وبالضغط على أي من 
هذه الخدمات تنقلك 

لشاشة منفصلة والتي 
سيتم شرحها بالتفصيل 

 .فيما يلي

 

 رجوع



 التصفحشاشة خدمة . 1
تنقسم هذه الشاشة إلى قسمين 

 :أساسين

قسم اختيار الكتاب المراد 1.
تصفحه وذلك عن طريق 

الضغط على عنوان العلم لفتح 
قائمة بأسماء الكتب 

المتخصصة فيه ثم اختيار 
 .الكتاب

بعد اختيار الكتاب سيتم عرضه 2.
في القسم الثاني مع امكانية 
التنقل بين صفحات الكتاب 

بالسابق أو التالي أو االنتقال 
إلى صفحة في جزء محدد عن 

أو البحث في ( انتقال)طريق 
 (بحث)نفس الكتاب عن طريق 

1 

2 

 رجوع



 شاشة خدمات البحث العام

هذه الشاشة تخدم البحث عن 
النصوص في جميع أو بعض الكتب 

حسب ما يحدده المستخدم عن 
طريق تحديد نطاق البحث أو البحث 

 .في جميع الكتب

 أوال يجب الجامع كتب في للبحث
 ثم عنه البحث المراد النص كتابة
 باللواصق ـ كلمة) البحث نوع تحديد

 بحث أو ـ متباعدة مفردات ـ
 (بحث) على الضغط ثم (جذري

 رجوع



 شاشة نتائج البحث
وكنتيجة للخطوات السابقة في 

شاشة البحث تظهر نتائج 
البحث كما في الشاشة على 

 :اليسار مقسمة كالتالي

 معلومات البحث1.

 اسم الكتاب 2.

 المؤلف3.

 تصفح نتائج البحث4.

ولعرض نتائج البحث يجب الضغط 
على اسم الكتاب للذهاب لنص 

الكتاب الذي يحوي نتيجة 
 البحث

 رجوع



 (خدمة التخريج)شاشة تخريج األحاديث 
تنقسم هذه الشاشة إلى ثالثة أقسام رئيسة 

 :وهي

قسم عرض نتيجة البحث عن الحديث المراد .1
تخريجه ويتم ذلك بعد كتابة نص البحث 

وبالضغط .والضغط على ايقونة البحث    
لى أين من نتائج البحث يتم النقل إلى ‘

 (.2)الشاشة رقم 

قسم عرض نتائج التخريج وهذا القسم لعرض .2
طرق الحديث المحدد من نتائج البحث 

وفيه يتم عرض جميع طرق ( 1قسم)
الحديث معزوة للجزء والصفحة واسم 

 .الكتاب

قسم عرض نص طريقة الحديث المحدد من . 3
وفيه يتم عرض نص الكتاب الذي ( 2)القسم 

 .وردت فيه طريقة الحديث

 رجوع



 شاشة خدمة التفسير
 :تنقسم هذه الشاشة إلى أربعة أقسام

قسم اختيار السورة ويمكنك اختيار .1
 .السورة بالضغط عليها

قسم اختيار اآلية وهذه الخطوة تلي اختيار .2
السورة لتحديد اآلية من نفس السورة 

 .المختارة

قسم اختيار التفسير وتلي الخطوة الثانية .3
الختيار أحد التفاسير لتفسير اآلية 

ويمكن التنقل بين التفاسير .المختارة
 لعرض تفسير اآلية على أكثر من تفسير

قسم عرض نص التفسير المختار لآلية . 4
 .المحددة من السورة

 رجوع



عالم
أ
 شاشة خدمة ال

تنقسم هذه الشاشة إلى ثالثة 
 :أقسام

قسم البحث عن علم أو 1.
ترجمة راوي بخيارات 

االسم ،الكنية، اللقب )
ثم الضغط على ( والنسب

 .بحث

القسم الثاني لعرض قائمة 2.
األعالم كاملة مرتبة حسب 
الحروف األبجدية مع ذكر 

المرجع الذي وردت فيه 
 .الترجمة

عرض ترجمة الراوي في 3.
الكتاب المختار مع ذكر 
 .العزو للجزء والصفحة

 رجوع



 شاشة المراجع ـ لعرض معلومات الطبعة

تنقسم هذه الشاشة إلى ثالثة 
 :أقسام

 .قسم قائمة مراجع المكتبة.1

قسم لعرض معلومات الطبعة .2
 (1)للكتاب المحدد من القسم 

للبحث عن كتاب من قائمة .3
 (1)الكتب في القسم 

 رجوع



 شاشة المعاجم
شاشة المعاجم وتخدم معرفة معاني 

الكلمات من خالل كتب المعاجم 
 :العربية وتنقسم إلى أربعة أقسام

للبحث عن كلمة في قائمة المعاجم .1
 ويمكن تحديد خيار جذر أو مشتقة 

طريقة الترتيب للنتائج من خالل .2
 .المرجع أو الجذر أو المشتقة

عرض قائمة المشتقات كاملة في .3
 .جميع كتب المعاجم

عرض النص بالمعجم بعد اختياره . 4
من قائمة النتائج أو قائمة المشتقات 

 (3)في القسم 

 رجوع



 شاشة المقارنة
يمكنك من خالل هذه 

الشاشة فتح كتابين في 
وقت واحد للمقارنة 

بينهما وتنقسم إلى ثالثة 
 :أقسام رئيسة

اختيار الكتاب لفتحه في 1.
 (2-1)القسم المحدد 

لعرض الكتاب األول 2.
 .المختار في هذا القسم

لعرض الكتاب الثاني 3.
 .المختار في هذا القسم

الختيار القسم المراد فتح •
 (2-1)الكتاب فيه من 



 مفاتيح وأزرار المنظومة

 لعرض تلميح سريع لبطاقة الكتاب المفتوح

 لالنتقال آلخر الكتاب

 لالنتقال ألول الكتاب

 االنتقال للصفحة السابقة

 االنتقال للصفحة التالية

 لطباعة النص المفتوح

 لتنفيذ البحث بعد كتابة النص وتحديد نوع البحث

للتنقل السريع في تصفح الكتاب بكتابة رقم الجزء       

 والصفحة والضغط على انتقال


