الباحث في المخطوطات العربية و اإلسالمية

مقدمة:
سهل على المستخدم البحث و التنصيف و األرشفة لهذه
هو برنامج مخصص لعرض المخطوطات العربية و اإلسالمية ،ي ّ
المخطوطات ،حيث يمكن فرز المخطوطات حسب المكتبة  ،أو حسب التنصيف أو حسب المؤلف.

واجهة البرنامج الرئيسية بهذا الشكل :

و تتألف من القوائم التالية:
 ملف oخروج (للخروج من البرنامج )
 بطاقات oبطاقة مكتبة ( لتصفح المكتبة بشكل إفردي )
 oبطاقة كتاب ( لتصفح معلومات الكتاب بشكل إفرادي )

 تقاريرo
o
o
o
o
o
o
 أدواتo
o

( مخصصة للبحث و االستعالم حسب حاجة المستخدم )
البحث في المكتبة
المفضلة
إحصائيات المكتبات
إحصائيات التصنيفات
إحصائيات المكتبات و التصنيفات
إحصائيات البلدان و المكتبات
بحث عن مكتبة
فحص التحديثات ( لفحص التحديثات الجديدة للبرنامج )
حول البرنامج

بطاقة كتاب
و هي بهذا الشكل

تضم هذه البطاقة كافة معلومات الكتاب  ،من عنوان و تصنيف و رابط التحميل.
يمكن عبر هذه البطاقة إستعراض الكتب بشكل إفرادي عبر األسهم العلوية و يمكن الضغط على الرمز
لفتح بطاقة المكتبة.
تحميل الكتاب .أو على الرمز

لفتح رابط

بطاقة مكتبة:
و هي بهذا الشكل

تسمح هذه البطاقة بتصفح المكتبة عبر األسهم العلوية  ،و ذلك لرؤية كل مكتبة بشكل إفرادي.

التقارير:
كافة التقارير تقبل التصدير إلى إكسل ،و يمكن تخصيص مظهرها  ،و يمكن البحث في كافة الحقول و األعمدة.
و ذلك عبر زر أدوات أسفل يمين التقرير أو عبر الضغط بزر الفأرة األيمن على رأس أي عمود.

تقرير البحث في المكتبة

يوجد طريقتين للحبث عبر هذا التقرير  ،إما بكتابة الكلمة المراد البحث عنها في مربع البحث و ضغط  Enterأو تنفيذ

و يمكن أيضا تخصيص األعمدة المراد البحث بها  ،عبر زر حقول البحث.

و بطريقة أخرى للبحث يمكن الضغط بزر الفأرة األيمن على رأس أي عمود لتصفية المحتوى  ،كما في الشكل

طريقة البحث عبر التصفية بضغط زر الفأرة األيمن على رأس أي عمود ،يمكن تطبيقها على أي تقرير ضمن البرنامج،
أمر آخر بالنسبة للتقارير يمكن الضغط على زر أدوات أسفل يمين التقرير لتخصيص مظهر االعمدة ،أو للتصدير إلى
إكسل ( .كما في الصورة )

أيضا عبر زر معاينة – ثم حفظ  ،يمكن التصدير إلى بي دي إف ،و يمكن عبر زر تصميم تغيير شكل الطباعة.

و بالضغط نقرتين على أي سطر يتم فتح بطاقة الكتاب ،و بالضغط بزر الفأرة األيمن يمكن إضافة الكتاب إلى المفضلة
للرجوع إليه فيما بعد

بالنسبة لتقارير اإلحصائيات
 oإحصائيات المكتبات
 oإحصائيات التصنيفات
 oإحصائيات المكتبات و التصنيفات
فيمكن الضغط مرتين على أي سطر إلظهار محتوى المكتبة أو محتوى التصنيف،

يعمل البرنامج على كافة أنظمة التشغيل ويندوز  ،وال يتطلب مواصفات خاصة.

 -تم بعون هللا -

