
 

  
 هـ [1443]اإلصدار اجلديد 

 

 
 إعداد : 

 ( 2طالبات مركز الدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى )دبلوم 

اف :   د. أمل بنت عبدهللا المرشدإشر

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arabdt.shamla
https://shamela.ws/search


 

 

 انقر هنا للتحميل 

 

 

 انقر هنا للتحميل 

 

 

 انقر هنا للتحميل 

 

 

حهنا للتانقر 
ّ
  صف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 احلديثة طُرق الوصول إىل املكتبة الشاملة

 المكتبة  الشاملة ألجهزة الحاسوب

 آليفون واآليبادلالمكتبة  الشاملة 

 المكتبة الشاملة ألجهزة األندرويد

نت  المكتبة الشاملة عىل اإلنتر

https://apps.apple.com/app/id1589857697
https://archive.org/download/shamela1443/shamela1443.105.zip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arabdt.shamla
https://shamela.ws/search


 (لدلكتور: خادل إلش نيرب فهرسة لرشح آ خر إ صدإر عىل إليوتيوب) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

طريقة تثبيت ونقل وحذف 

 المكتبة الشاملة . 

(4) 

طريقة البحث والنسخ من 

  القرآن الكريم. 

(6) 

ح قائمة لوحة التحكم. -  شر
ح قائمة المفضلة-  .شر

(8) 

إعدادات المظهر والنسخ من 

 الشاملة . 

(1) 

مقدمة حول المكتبة الشاملة 

  .والنسخة الجديدة لها

(3) 

ح  ح  شر
ّ
قائمة اختيار وتصف

 كتاب محدد أو عدة كتب. 

(5) 
 

 

 

 . طريقة البحث داخل المكتبة-

 .إعداد مجاالت خاصة  -
 

(7) 

ي قائمة 
 
طريقة البحث ف

 المؤلفي   وبيانات الكتب . 

 شرح املكتبة الشاملة احلديثة للحاسوب

 المرادعنوان  لمتابعة الشرح انقر على ال 

https://youtu.be/4ehDYjhD2G8
https://youtu.be/4ehDYjhD2G8
https://youtu.be/v9cj5WDCA4E
https://youtu.be/v9cj5WDCA4E
https://youtu.be/nmzeItRdfIQ
https://youtu.be/nmzeItRdfIQ
https://youtu.be/Hz2RMMeLKwM
https://youtu.be/Hz2RMMeLKwM
https://youtu.be/b6knz2v4NYg
https://youtu.be/b6knz2v4NYg
https://youtu.be/g4iXDkKAPzY
https://youtu.be/g4iXDkKAPzY
https://youtu.be/Q1xpA5ytIV0
https://youtu.be/Q1xpA5ytIV0
https://youtu.be/j3oIhwur-Is
https://youtu.be/j3oIhwur-Is


 

 

 
[هـ 1443رجب شهر  /حتديث] 

 
 

 .، وإضافة الكتب ومصوراتهاالتحميل والتحديثإمكانية  -1
 
 

 بسهولة  حتميل الربانمج وتثبيته وحتديثه. 
 .إضافة الكتب ومصوراهتا 
 .التحديث والتحميل التلقائي 
 .قائمة التجاهل 

 

ات  -2 ز ي هذا اإلصدار النوعي  المي 
ز
 ."اإلصدار الرابع" .الجديدة ف

 
 

 

 إتقان الربجمة وحداثتها وسالستها. 
 فيها العرضة وتشاهبها، ودق   شاشات الربانمج ترتيب عرض. 
 ووضع فواصل متحركة يف بعض الشاشات ،عرض الصفحات على شكل نوافذ. 
 .مقارنة ابإلصدار السابق[ فهرسة الكتب وضغطها تلقائًيا، مع صغر احلجم[ 
 فقط هلذا اإلصدار[ .السابقة إضافة الكتب اجلديدة، وتنقيح ومراجعة الكتب[ 
 .تصنيف املواد املدخلة يف الربانمج، وإعادة الرتتيب والتصنيف لألقسام 
 .إغالق املصدر، فال يكون هناك اختالف وتعدد بني ُنسخ الربانمج 
 [أهم امليزاتمن وهذه ]. ابلنسبة لإلصدار السابق للبحث الفائقةسرعة ال 
 .تعدد إمكانيات البحث، وتصفية النتائج 
  املوس ع يف القرآن الكرمي.نسخ اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين، والبحث 
  ،كل مفضلة تعترب مكتبة كاملة تفرعها إىل أقسام.و إضافة املفضالت 
  ميزة مل تكتمل بعد[لألسانيد، والتشجري السن ةمتييز الرواة يف كتب[ . 
 .سهولة الربط والعرض للمصورات يف هذا اإلصدار  
 .خيار لتلوين عالمات الرتقيم يف عرض النصوص 
 .تعديل األخطاء واملالحظات يف اإلصدارات السابقة  

  

 املة اإلصدار اجلديداملكتبة الشَّ زاتومميِّ خصائصُ
 

 

 (هـ1443رجب  /حتديث) 



 

 

 

 

ي هذا اإلصدار.   -3
ز
 إمكانيات البحث وتصفية النتائج ف

 

 يف البحث. الفصل بني املنت واحلاشية 
  خيار االستثناء يف البحث. ]ليس[إضافة 
  أثنائها. أوبعدها  أوالبحث ابللواحق قبل الكلمة 
 .السماح بزايدة حقول البحث 
 .اجمللد[-املؤلف-القسم-]الفرتة الزمنية جمال البحث الوصفي 
 .إخفاء كتب حمددة من شاشة البحث  
 .تصفية النتائج وقصرها على قسم معني أو قرن معني بعد انتهاء البحث 
 .البحث املوس ع داخل الكتاب 
  نتائج البحث واستعراضها.سهولة التنقل بني 
 .استخدام جماالت البحث وحفظها من خالل تبويب مستقل 
 .حفظ عمليات البحث وليس النتائج  
  حتديد أي نص يف الشاملة وإمكان البحث يف )الشاملة( أو )جوجل( من خالل قائمة الزر األمين يف

 املاوس.
 

 

 .والتعامل مع النص  النسخ والعزو  أساليبتنوع  -4
 

  والصفحات داخل النص املنسوخ. أرقام احلواشيالتشكيل و حذف 
 .اختيار مكان العزو قبل النص أو بعده، أو وضعه يف سطر مستقل 
 .النسخ ابلعزو ميكن الوصول إليه من ثالثة مواضع 
 .نسخ الصفحة كاملة بدون حتديد أي جزء من النص 
  .التفريق بني حتديد النص ابلفأرة من أو ل املقطع أو آخره 
 ،استخدام أزرار )كونرتول( مع أسهم )أعلى( و )أسفل( للتنقل بني الفقرات 

 ونفس األزرار مع )شفت( لتظليل الفقرات. 
 
 

 



 
 
 
 ديد كلمات أو أجزاء من لمل )متفرقة( بزر )كونرتول( مع الفأرة،  م نسخها.حت 
  ا، وحفظها حىت تغلقها.شاشة الكتاب أو البحث أو غريمهالنص يف اختيار حجم 
 .إمكان التنقل بني املواضع، وليس الصفحات 

 
ي هذا اإلصدار. األخرى الخدمات  -5

ز
 كتمل بعد[تلم  وهي ] ف

 

 .خدمة مقارنة التفسري 
 .خدمة الربط ابملصورات 
 .خدمة التخريج 
 .خدمة متييز الرواة 
 .خدمة تشجري األسانيد 

 

 
 ثيب القامئني علهيا،ي   سأل هللا أنن

 .بارك يف هجدمه .وي   ويكتب أجرمه، 

 

 

 


