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 مقدمة

 ، والصالة والسالم على رسقوله األمني، وبعد:احلمد هلل رب العاملني

م  مقوع  الحث  يف املدونة اللغقوية ملتعلمي اللغة العربية، النسخة األوىل من قدم هذا الدليل تعريفًا بي
 شرح مصقور لطريقة استخدامه واالستفادة من وظائفه.

ى احملددات اليت حيتاجها، يهدف املقوع  بشكل رئيس إىل متكني املستخدم من الحث  يف املدونة بناء علو 
فمعايري تصميم املدونة تشمل ستة وعشرين حمددًا ميكن استخدامها للمقارنة بني عدة جممقوعات من 

. كما ميكن للمستخدم تنزيل أي جممقوعة فرعية من نصقوص املدونة )مدونة فرعية( أو النصقوص الطالب
 بناء على هذه احملددات.

مت إنشاء مقوع  الحث  يف املدونة بشكل مستقل عن مقوععها الرئيس وهقو 
(http://www.arabiclearnercorpus.com والذي حيتقوي تفاصيل عنها، وعن مطقوريها، وكذلك ،)

 األحباث املنشقورة حقوهلا، وغري ذلك من املعلقومات.

 

  



 www.alcsearch.com                           دليل املستخدم ملقوع  الحث  يف املدونة اللغقوية ملتعلمي اللغة العربية 

4 

 تعريفات

 كل منها.اإلشارة إىل املقصقود بخالل هذا الدليل م   القواردةنستعرض هنا عائمة لحعض املصطلثات 

جممقوعة من النصقوص املكتقوبة ، وتشمل هذه املدونة اللغقوية ملتعلمي اللغة العربية املدونة يقصد هبا املدونة:
والتسجيالت الصقوتية اليت مت مجعها من متعلمي اللغة العربية يف اململكة العربية السعقودية يف عامي 

بعد جتزئة الكلمات،  481.576كلمة )  282.742، وحتتقوي يف جممقوعها على هـ6345و 6343
مقسمة على نقوعني أدبيني األول: نصقوص و  ،نصاً  6585كلمة بدون تكرار(، مضمنة يف   29.127و

 17طالحًا من  932عصصية سردية، والثاين: نصقوص ملناعشة عضية معينة. شارك يف كتابة النصقوص 
درس هؤالء الطالب يف مرحلتني: ما عحل اجلامعة واملرحلة اجلامعية. متقوسط لغة، وي 11جنسية، ميثلقون 

كلمة، وتتكقون النسخة الثانية من املدونة من ثالثة أجزاء: نصقوص مكتقوبة   678 النص القواحدطقول 
%(، ونصقوص مكتقوبة على احلاسب اآليل بشكل محاشر 71يدويًا مت إدخاهلا إىل احلاسب اآليل )

 %(.7) كذلك  قوتية مت إدخاهلا إىل احلاسب اآليل%(، وتسجيالت ص67)

عن طريق الرابط التايل الحث  يف املدونة، وميكن القوصقول إليه هقو مقوع   مقوع  الحث  يف املدونة:
(http://www.alcsearch.com). 

، مثل )مدونة فرعية( بغرض الحث  يف جزء معني من املدونة اختيارهاهي مقواصفات يتم  احملددات:
ة وعشرون، العمر واجلنس واللغة األم، ونقوع النص، ومكان تأليفه، وغريها. وعدد احملددات يف املدونة ست

 تعلق بالنصقوص.علق بالطالب، وأربعة عشر حمدداً تتمنها اثنا عشر حمدداً ت

ي جزء من أهي  -كما سحق اإلشارة إليه يف تعريف احملددات   -املقصقود باملدونة الفرعية  مدونة فرعية:
فاجلزء املكتقوب من عحل  هبدف الحث  فيه بشكل مستقل. بناء على حمددات معينة حتديدهاملدونة يتم 

معينة يسمى مدونة  كذلك اجلزء املكتقوب من عحل جنسيةالطالب الذكقور مثاًل يسمى مدونة فرعية، و 
 فرعية، وهكذا.
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 المحددات فوائد استخدام

 فرعية بناء على احملددات اليت حيتاجها املستخدم الحث  يف أي مدونة .6

اللغة العربية دون غريهم، أو الحث  يف غري مثال ذلك الحث  يف نصقوص الطالب الناطقني ب
 املقواد املسمقوعة دون املكتقوبة، وهكذا. 

بني نتائج الحث  يف مدونتني فرعيتني )جممقوعتني خمتلفتني من املقواد بناء على حمددات  املقارنة .2
 متقابلة(

،  الدراسيةستقويات املمثال ذلك املقارنة بني الطالب الناطقني بالعربية والناطقني بغريها، أو بني 
 املرحلة ما عحل اجلامعية م  املرحلة اجلامعية.كاملقارنة بني طالب 

على جممقوعة معينة من نصقوص املدونة بناء على احملددات املطلقوبة وبأكثر من صيغة  احلصقول .4
(TXT, XML, PDF, MP3.) 

فيمكن مثاًل تنزيل نصقوص الطالب الناطقني بالعربية فقط، أو النصقوص املكتقوبة يدويًا من عحل 
 جنسية أو جنسيات معينة، وهكذا.
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 المحدداتجدول 

 بالطالب:احملددات املتعلقة أواًل: 

 المقارنات الممكنة المحدد م
  أعمارهمميكن املقارنة بني فئات خمتلفة من الطالب بناء على  العمر 6

 (32إىل  61)من 
 ميكن املقارنة بني الذكقور واإلناث اجلنس 2
 جنسية خمتلفة 11ميكن املقارنة بني الطالب من  اجلنسية 4
 لغة أم خمتلفة 17ميكن املقارنة بني الطالب من  اللغة األم 3
 ميكن املقارنة بني الطالب الناطقني باللغة العربية والناطقني بغريها ناطق باللغة العربية أو بغريها 5
 6املقارنة بني فئات خمتلفة من الطالب بناء على عدد اللغات اليت يتثدثقون هبا )من  ميكن عدد اللغات املتثدث هبا 1

 لغات( 61إىل 
ميكن املقارنة بني فئات خمتلفة من الطالب بناء على عدد سنقوات اليت عضقوها يف تعلم  عدد سنقوات تعلم اللغة العربية 7

 سنة( 26إىل  1اللغة العربية )من 
ميكن املقارنة بني فئات خمتلفة من الطالب بناء على عدد سنقوات اليت عضقوها يف بلدان  بلدان عربيةعدد السنقوات يف  8

 سنة( 69إىل   1عربية )من 
 ميكن املقارنة بني الطالب من مستقويني خمتلفني  املستقوى العام للتعليم 9

 )ما عحل اجلامعة واملستقوى اجلامعي(
 بني الطالب من مخسة برامج دراسية: ميكن املقارنة الربنامج الدراسي 61

 برنامج عام يف اللغة العربية 
 دبلقوم يف اللغة العربية 
 املرحلة الثانقوية 
 بكالقوريقوس لغة عربية 
 ماجستري لغة عربية 

 على السنة أو املستقوى الدراسي أثناء كتابتهم للنصقوصميكن املقارنة بني الطالب بناء  السنة أو املستقوى 66
د لتعليم همعو مؤسسة تعليمية خمتلفة ما بني جامعة  25ميكن املقارنة بني الطالب من  التعليمية املؤسسة 62

 مدرسة ثانقويةو اللغة العربية 
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 احملددات املتعلقة بالنصقوص:ثانياً: 

 المقارنات الممكنة المحدد م
نقوعني أدبيني من النصقوص )نصقوص عصصية سردية،  ميكن املقارنة بني النقوع األديب للنص 6

 ونصقوص ملناعشة عضية معينة(
 ميكن املقارنة بني مكانني لكتابة النصقوص  مكان الكتابة 2

 )الكتابة يف الصف، والكتابة يف املنزل(
 هـ6345هـ و6343العامني  خاللميكن املقارنة بني النقوص املكتقوبة  السنة 4
النصقوص املكتقوبة مجعت يف اململكة العربية السعقودية، وعند إضافة  مجي  الدولة  3

 نصقوص من دول أخرى سيتم إضافتها للمقارنة
 مدن خمتلفة 8ميكن املقارنة بني نصقوص الطالب من  املدينة 5
مكتقوبة ميكن املقارنة بني نقوعني من النصقوص حسب التقوعيت )نصقوص  تقوعيت الكتابة 1

يقوم  -ونصقوص غري حمددة بقوعت  -ساعة تقريحاً  - خالل وعت زمين حمدد
 أو أكثر(

ميكن املقارنة بني نقوعني من النصقوص )نصقوص مكتقوبة م  استخدام مراج   استخدام املراج  أثناء الكتابة 7
، تشمل كتب الققواعد واملعاجم األحادية والثنائية أو أي مراج  أخرى لغقوية

 أي مراج (استخدام ونصقوص مكتقوبة دون 
ميكن املقارنة بني نقوعني من النصقوص )نصقوص مكتقوبة م  االستعانة بكتب  استخدام كتب عن عقواعد اللغة العربية 8

 (اعن عقواعد اللغة العربية، ونصقوص مكتقوبة دوهن
نقوعني من النصقوص )نصقوص مكتقوبة م  االستعانة مبعاجم  ميكن املقارنة بني استخدام معجم أحادي 9

 أحادية، ونصقوص مكتقوبة دوهنا(
ميكن املقارنة بني نقوعني من النصقوص )نصقوص مكتقوبة م  االستعانة مبعاجم  استخدام معجم ثنائي 61

 ثنائية، ونصقوص مكتقوبة دوهنا(
املقارنة بني نقوعني من النصقوص )نصقوص مكتقوبة م  االستعانة مبراج   ميكن استخدام مراج  أخرى 66

 أخرى غري كتب الققواعد واملعاجم األحادية والثنائية، ونصقوص مكتقوبة دوهنا(
 ميكن املقارنة بني نقوعني من النصقوص )نصقوص مكتقوبة وأخرى منطقوعة( شكل النص 62
املقارنة بني ثالثة أنقواع من النصقوص )نصقوص مكتقوبة باليد، ونصقوص  ميكن وسيط النص 64

 مكتقوبة على احلاسب اآليل، ونصقوص منطقوعة عحارة عن مقابالت مسجلة(
ميكن املقارنة بني عدة جممقوعات من النصقوص بناء على طقوهلا )عدد  طقول النص 63

 الكلمات(
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 أقسام الموقع

 تسجيل الدخقول إليهو أواًل: صفثة التسجيل يف املقوع  

  التسجيل يف املقوع 
 تسجيل الدخقول 
 استعادة كلمة املرور 

 

 ثانياً: صفثة الحث  يف املقوع 

  احملددات 
   الحث 
 النتائج 
 تنزيل امللفات 
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 تسجيل الدخول إليه وأواًل: صفحة التسجيل في الموقع 

 التسجيل في الموقع

 

من خالل هذه الصفثة إنشاء حساب الستخدام مقوع  الحث  يف املدونة، ومن املهم التأكيد  ميكن
بعد إمتام عملية  .كلمة املرور  نسيانعلى أمهية كتابة عنقوان بريد إلكرتوين صثيح الستخدامه يف حال 

 ، م  التنحيه إىل التسجيل ستثتاج السم املستخدم وكلمة املرور عند كل عملية تسجيل دخقول للمقوع
  ليتمكن النظام من التعامل معهما بشكل صثيح. حبروف التينيةضرورة كقوهنما مجيعاً 
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 تسجيل الدخول

 كتابة اسم املستخدم وكلمة املرور بشكل صثيح.تسجيل الدخقول يتم عرب الشاشة التالية، وذلك ب

 
صقوص املدونة، ويف حال وجقود بعد تسجيل الدخقول ستنتقل محاشرة إىل الصفثة الرئيسة للحث  يف ن

إعادة أي خطأ يف املعلقومات املدخلة فسيتم تنيه املستخدم إىل ذلك، ويف حال نسيان كلمة املرور ميكن 
 " املقوجقود يف أسفل النافذة.نسيت كلمة املرورمن خالل الرابط " تعيينها
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 استعادة كلمة المرور

" املقوجقود نسيت كلمة املرورنسيان املستخدم لكلمة املرور ميكنه استعادة حسابه من خالل الرابط " عند
يف أسفل نافذة تسجيل الدخقول، وبعد الضغط عليه ستظهر النافذة التالية اليت تطلب كتابة الربيد 

 اإللكرتوين املدخل عند عملية التسجيل.

 

حيقوي رابطاً إلعادة تعيني كلمة املرور،  " سيتم إرسال بريد إلكرتوين إرسالبعد الضغط على زر "
 التنحيه التايل. للمستخدم ظهريوس

 

، سيتم إرسال كلمة املرور اجلديدة والضغط على الرابط اخلاص بإعادة تعيني كلمة املرور بعد فتح الرسالة،
 إىل الربيد اإللكرتوين، وسيظهر للمستخدم التنحيه التايل.
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لكرتوين للدخقول مرة أخرى حلسابك، بعد ذلك ميكن استخدام كلمة املرور اجلديدة املرسلة إىل الربيد اإل
 " يف أعلى الشاشة.تغيري كلمة املرورومن مث تغيري كلمة املرور من خالل الرابط "
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 ثانياً: صفحة البحث في الموقع

 الشكل التايل. يفصفثة الحث  يف مقوع  املدونة من أربعة أجزاء رئيسة كما  تتكقون

 

  .تنزيل امللفات ،النتائج، الحث ، احملددات: وسنستعرضها بناء على الرتتيب التايل
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 المحددات

لمثددات الحث  يف أي مدونة فرعية )انظر جدول اختيار عيم خمصصة لمن خالل للمستخدم ميكن 
 من هذا الدليل(. 5و 3احملددات يف الصفثتني 

 أنقواع: ثالثةوتنقسم احملددات إىل 

 نطاق عددي -6

 وهذا النقوع حيتاج إىل إدخال عيمتني متثالن احلدين األعلى واألدىن لنطاق الحث  املطلقوب.

 سنة. 41و 21ن تراوح أعمارهم بني الحث  يف نصقوص الطالب الذي"، العمر"مثال ذلك: 

 
م  األرعام العربية األصل  ن احملددات ال يستطي  التعامل إالعلى أن هذا النقوع مهنا وال بد من التنحيه 

(1234567890.) 

 

 عائمة متعددة اخليارات -2

 وميكن اختيار واحد أو أكثر من اخليارات املدرجة على هذه القائمة. 

"، حي  ميكن اختيار جنسية واحدة، أو عدة جنسيات للحث  يف نصقوص اجلنسيةمثال هذا النقوع: "
 الطالب املنتمني إليها.
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 )نعم أو ال( عائمة خبيارين فقط -4

 ميكن حتديد خيار واحد فقط من هذه القائمة. 

"، حي  ميكن للمستخدم حتديد إما النصقوص اليت استخدام مراج  أثناء الكتابةمثال هذا النقوع: "
"، أو تلك النصقوص اليت مل تستخدم فيها أي مراج  نعماستخدمت فيها مراج  أثناء الكتابة باختيار "

 ".المن خالل اخليار "
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 إزالة احملددات
يف أعلى  ة" املقوجقودال عيقودميكن للمستخدم إزالة اخليارات ألي حمدد من خالل الضغط على عحارة "

 اخليارات للمثدد املطلقوب فقط.عائمة اخليارات، واليت ستزيل مجي  

 
مسح مجي  الزر "الضغط على ب ذلكو ، مجي  احملددات دفعة واحدةإزالة اخليارات من ميكن كما 

 املقوجقود يف أعلى عائمة احملددات.احملددات" 

 
 عند حتديد أي خيار يف عائمة احملددات يتم إشعار املستخدم بعدد النصقوص املتاحة للحث  بناء على

 .فقوق عسم تنزيل امللفات ، وذلك يف اخلانة املقوجقودةالتثديد املدخل
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 البحث

 " إلظهار النتائج.حب " رز أيضاً و حيتقوي عسم الحث  على مرب  نصي إلدخال كلمة الحث ، 

 
: ال تستطي  النسخة احلالية من املقوع  التعامل م  أكثر من كلمة يف مرب  الحث ، وعند إدخال  مالحظة

 إذن اهلل يف إحدى النسخ القادمة.كلمتني أو أكثر فلن تظهر أي نتائج. ستضاف هذه امليزة مستقحالً ب

كانت مستقلة أ" عد تضم النتائج مجي  األمثلة اليت وردت فيها سقواء كيفعند الحث  عن كلمة مثل "
 م  وجقود سقوابق ولقواحق كما يف الشكل التايل. مأ

 
وعند الرغحة يف االعتصار على النتائج اليت تضم عحارة الحث  بشكل مستقل، فيمكن للمستخدم تفعيل 

باستحعاد تلك  " املقوجقود حتت مرب  الحث ، ومبجرد اختياره سيتم حتدي  النتائجكلمات مستقلةاخليار "
 لتحدو كما يف الشكل التايل.اليت تشمل السقوابق واللقواحق، 
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 النتائج

 كما يف الشكل التايل.فرعية  يتكقون عسم النتائج من عدة أعسام 

 

 

  يظهر السطر العلقوي العدد اإلمجايل للنتائج وعدد املعروض منها على الشاشة.

 

  .من خالل زري الطحاعة والتنزيلExcel (xls)طحاعة مجي  هذه النتائج أو تنزيلها بصيغة ملف وميكن 
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بلقون خمالف، ويعرض اجلزء األمين يف جزء كشاف السياعات يتم عرض النتائج م  إبراز كلمة الحث  
 معرف النص جلمي  األمثلة املعروضة.

 

 .كشاف السياعاتميكن التنقل بني صفثات النتائج من خالل األزرار املقوجقودة حتت  

 
يف ذات اللقون املغاير وميكن مطالعة النص الكامل ألحد األمثلة من خالل الضغط على كلمة الحث  

 مرب  يف أسفل الشاشة لعرص النص م  إبراز مجي  مقواض  كلمة الحث  فيه.املثال املطلقوب، وسيظهر 
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  تغيري احملددات بعد الحث 

سينعكس ذلك على عدد النصقوص والنتائج املعروضة و  ،الحث  عملية ميكن تغيري خيارات احملددات بعد
 . القيم اجلديدة للمثددات بناء على هايتم حتديثبشكل محاشر، حي  س

" من عائمة ناطق باللغة العربيةعند حتديد "لكن نتيجة، و  6649" الرحلةيظهر الحث  عن كلمة " فمثالً 
 نتيجة. 357النتائج إىل و  ،791النصقوص محاشرة إىل  " سيتقلص عددناطق بالعربية أو بغريها"
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 تنزيل الملفات

وذلك  احملددات، املدونة باستخدامللمستخدم إمكانية تنزيل أي جممقوعة من ملفات قوع  احلايل يقوفر امل
كما يف اجلدول التايل )انظر امللثق يف هناية هذا الدليل ملعلقومات حقول هذه الصيغ م  أمثلة بعدة صيغ  

 مللفات املدونة(:

 عدد الملفات الصيغة
 6585 ( دون املعلقومات القوصفيةTXTملفات نصية )
 6585 العربية( م  املعلقومات القوصفية باللغة TXTملفات نصية )

 6585 ( م  املعلقومات القوصفية باللغة اإلجنليزيةTXTملفات نصية )

 6585 م  املعلقومات القوصفية باللغة العربية XML ملفات مرمزة بلغة

 6585 م  املعلقومات القوصفية باللغة اإلجنليزية XML ملفات مرمزة بلغة

 PDF 6257مسثها ضقوئياً وحفظها بصيغة  األصقول املكتقوبة يدوياً بعد
 MP3 52التسجيالت الصقوتية للمقابالت الشفهية بصيغة 

 

، وميكن بعد ذلك اختيار اجلديدعدد النصقوص املتقوفرة بناء على التثديد  يتغريعند تغيري عيم احملددات 
 صيغ امللفات املطلقوبة، والضغط على زر تنزيل.
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جملدات فرعية حيقوي كل واحد ، وبداخله zipيتم تنزيل امللفات املطلقوبة يف ملف واحد مضغقوط بصيغة 
 امللفات اخلاصة بإحدى الصيغ املطلقوبة.
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" يف عسم تنزيل امللفات بإزالة التثديد من أمام الصيغ اليت سحق اختيارها، وذلك لتسري  مسحيققوم زر "
 عملية التثديد من جديد.
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 مالحظات:

 لحدء عملية تنزيل امللفات. امللفات صيغواحدة أو أكثر من ال بد من حتديد  -

( ذات حجم أكرب من بقية الصيغ األخرى، MP3و  PDFامللفات اخلاصة بالصيغتني األخريتني ) -
 يستغرق إعداد امللفات وعتاً أطقول عحل بدء عملية التنزيل.عد ولذلك 

، فقد ال تتقوفر األخرى ( أعل من بقية الصيغMP3و  PDFللصيغتني األخريتني )مبا أن عدد امللفات  -
"، واختيار صيغة اجلنسية" من عائمة "أذربيجاينملفات لحعض النصقوص، فمثاًل عند اختيار "

" ستظهر رسالة تفيد تنزيل" من عائمة تنزيل امللفات، مث الضغط على زر "MP3التسجيالت الصقوتية "
هلذا التثديد  MP3بعدم وجقود ملفات ميكن تنزيلها للتثديد املدخل، فال تقوجد ملفات صقوتية بصيغة 

 نصقوص ميكن تنزيلها بأي من الصيغ األخرى. 61م  أن هناك 
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 ختاماً 

النسخة األوىل من مقوع  الحث  يف املدونة اللغقوية ملتعلمي اللغة العربية،  لشرحمت إعداد هذا الدليل 
والذي يهدف إىل مساعدة املستخدمني على الحث  يف املدونة أو جزء منها، إضافة إىل تنزيل النصقوص 

 ألي مدونة فرعية يتم اختيارها بناء على جممقوعة من احملددات اليت مت شرحها يف هذا الدليل.

 نأمل مراسلتنا على الربيد اإللكرتوين ،، أو فكرة لتطقوير املقوع ينحغي إصالحه وجقود أي خللويف حال  
 Arabic.learner.corpus@gmail.com التايل

 م  أطيب حتية..
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 ملحق

 تعريف ألنواع الملفات في المدونة

، TXT ،XML)اليت تقوفرها املدونة ملستخدمي املقوع  األربعة  امللفات فيما يلي شرح خمتصر ألنقواع
PDF ،MP3:) 

(: هي ملفات بصيغة نصية بسيطة )دون إضافة أي تنسيق للنصقوص مثل TXTأواًل: امللفات النصية )
اللقون ونقوع اخلط وحجمه(، وميكن عراءة وحترير هذه امللفات باستخدام أي برنامج لتثرير النصقوص مثل 

، حي  حيقوي من احملتقوى  . تقدم املدونة هذه امللفات بثالثة أشكالظام القويندوزعلى ن املفكرةبرنامج 
األول النص املكتقوب من عحل الطالب دون أي معلقومات عن كاتب النص أو عن النص نفسه، بينما 
حيقوي الثاين إضافة إىل النص معلقومات وصفية باللغة العربية حقول كاتب النص مثل العمر واجلنس 

واللغة األم واملستقوى الدراسي وحنقو ذلك، إضافة إىل معلقومات عن النص مثل نقوعه األديب، واجلنسية 
وشكله )مكتقوب أو منطقوق(، وطقوله، ومكان تأليفه، وحنقو ذلك. ويف الشكل الثال  من امللفات النصية 

 تكقون هذه املعلقومات القوصفية باللغة اإلجنليزية.

(، وهي لغة ميكن Extensible Markup Language) XMLاملقوسعة ثانياً: امللفات املقوسقومة بلغة الرتميز 
من خالهلا وض  عقواعد لتعريف أجزاء املستندات وحمتقوياته، م  وصفها بشكل يسمح بقراءهتا من عحل 

وعد استخدمت هذه امللفات يف املدونة نظرًا ألن بعض أدوات الحث  يف املدونات  اإلنسان أو اآللة.
 امللفات لحث  أكثر كفاءة م  خيارات أوس .تستخدم هذه الصيغة من 

(، وهي صيغة تسمح حبفظ وتحادل Portable Document Format) PDFثالثاً: صيغة القوثائق املنققولة 
القوثائق على أي نظام من أنظمة تشغيل احلاسب اآليل، وعد استخدمت يف املدونة حلفظ النصقوص 

 هلا إىل احلاسب عن طريق املاسح الضقوئي.املكتقوبة يدوياً من عحل الطالب، وذلك بعد إدخا

، وهذه الصيغة اليت تعد جزءًا من املعايري اليت طقورهتا جممقوعة خرباء MP3رابعاً: صيغة امللفات الصقوتية 
( تستخدم لرتميز امللفات الرعمية الصقوتية Moving Picture Experts Group) MPEGالصقور املتثركة 
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فقدان جقودهتا، وهلذا تستخدم يف أغلب املشغالت الصقوتية، وعد بطريقة تسمح بضغط الحيانات دون 
 استخدمت يف املدونة حلفظ تسجيالت الطالب الصقوتية.
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 أمثلة لملفات المدونة

 ( دون املعلقومات القوصفيةTXTأواًل: ملف نصي )

 

 م  املعلقومات القوصفية باللغة العربية (TXTثانياً: ملف نصي )
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 م  املعلقومات القوصفية باللغة اإلجنليزية (TXTثالثاً: ملف نصي )

 

 م  املعلقومات القوصفية باللغة العربية XMLرابعاً: ملف 
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 م  املعلقومات القوصفية باللغة اإلجنليزية XMLخامساً: ملف 

 

 لنص مكتقوب يدوياً  PDFسادساً: ملف 

 


