
 

AS 

 المشروع الجیولوجى العربى
AS-GEO Project 

 

Ahmed Hassan Suror  

6/19/2012 
  
  
 
 

 
 

    

الكلیات المختلفة بالوطن العربى كأداة مجانیة خاضعة  فيخاص بكل من ھم یدرسون الجیولوجیا  .توثیق لمنتج المشروع الجیولوجى العربى
 .للتطویر والبحث
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  اھداء
 الغالیة، الحبیبة الى معطرة ورد بباقة العمل ھذا اھدي
 حقھا في آفیت وال وفیت ما صنعت مھما والتي
  ...الحبیبة يام يا الیك

 -----------------------------------------------------------------  
  الى كل من علمنى حرفا،

  ،الى اللذين لم يبخلوا على بعلمھم
  .....الى كل طلبة الجیولوجیا

  ....اھدى الیكم 
  ........المشروع الجیولوجى العربى
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  مقدمة
  

اشرف المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم بسم هللا الرحمن الرحیم ، والصالة والسالم على 
  .اجمعین ،،، وبعد

عزیزى القارئ یشرفنى ان اقدم لك ھذا المشروع راجیا من هللا ان یوفقنى وفریق العمل الى تطویره الى ابعد 
  .ما یمكن

العربى  اآلن، وبعد ثالث سنوات من بدایة المشروع اقدم لحضراتكم نموذج مطور جدا للمشروع الجیولوجى
  .وشرح وافى لكافة تفاصیلھ فى الصفحات القادمة ، امال ان تجد فیھ ما یشبع بحثك وما یفیدك علمیا وعملیا
خالل صفحات ھذا الدلیل سانتقل بك من صفحة الى صفحة وبإذن هللا عند وصولك لصفحتھ االخیرة سیكون 

  .سسھ واھدافھألدیك فھما عاما وصورة واضحة لماھیة المشروع و
  .ذا وجدت بھ قصور فمن الشیطان ومنىالكمال  وحده، فإوالعمل خالصا لوجھ هللا ، ھذا 

    .من هللا عز وجل ان یستفید كل من یقوم باستخدامھ وهللا الموفقاتمنى 
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  ھذا المشروع؟لمن 
  .فھذا المشروع الیك او دراسات علیا او مھتم بالجیولوجیادرس علوم االرض تطالب كنت اذا 

  .مجانى لكل االشخاص بعیدا عن االستخدامات التجارية وال يجوز بیعه مطلقاالمشروع 

  احصل على نسختى؟كیف 
  

عزيزى القارئ ان تحصل على نسختك المجانیة من خالل موقع المشروع بصفحة التحمیل يمكنك 
  :على العنوان

http://asgeo.wordpress.com/as-geo-download/ 

  التواصل
  :االلیكترونى وصفحته على الفیسبوك عالتواصل مع المشروع من خالل الموقيمكنك 

  :الموقع

http://www.asgeo.wordpress.com/ 

 
 صفحة الفیسبوك

https://www.facebook.com/GeoProject 

لصفحة المشروع وقم باستالم اخر اخبار وتحديثات المشروع لديك على  Likeقم بعمل اعجاب 
  .فیسبوك، ايضا قم بالتواصل والتفاعل مع اعضاء الصفحة
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  نظرة عامة
  

 

 ماھو المشروع الجیولوجى؟ 

 :الفكرة -

اتت فكرة المشروع فى البداية كقاموس متخصص فى علم الجیولوجیا ، لترجمة المصطلحات 

اللغة العربیة ، وذلك لندرة برامج المترجمات التى تختص فى ھذا  الالتینیة واالنجلیزية الى

مصطلحات عامة غیر متخصصة  العلم دون غیره ، حیث ان معظم القوامیس الموجودة تضـم

 .فى علم معین مع ندرة تواجدھا فى صورة مجانیة

بیانات ھو كیفیة جمع قاعدة  - وما زال  - ، ولكن كان التحدى االكبر لم يكن التنفیذ معقد

  .ية المشروعى احتیاجات الطالب وتضمن استمرارمرتبة ومنظمة وفـعالـة لترض

 :الرؤیة والتطویر -

 :اساسیین جزئین الى لینقسم المشروع تطوير فى فكرنا فقد ، ذلك من باكثر حلمنا لقد

 .المترجم القاموس  -١

 الجیولوجیة والرسوم والشرائح العینات يضم للمشروع تابع مستقل كبرنامج قسم انشاء -٢

 ونحن والتصنیف، والعرض البحث امكانیة ومع ، والصور المفصل الشرح مع المعادن والصخور

 فى عنه االعالن يتم وقـد االول القسم تطوير فى االستمرار مع اآلن الجزء ھذا على نعمل

  .هللا شاء ان الثالث االصدار
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  ھیكل المشروع
 
 
 
 

  
  :جزئینالمشروع يتكون من 

  الحالة  االسم
  جاھز  القاموس

  قید التطوير  ).اسم برمجى غیر ثابت(عارض العینات 
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برنامج لترجمة المصطلحات االنجلیزية واالتینیة الى اللغة العربیة لدارسى الجیولوجیا، وھو فى 

  .)لقاعدة البیانات(تحديث مستمر 

فى قاعدة البیانات وسیتم تحديثھا باستمرار من خالل سجل  ١٤٧٠يضم القاموس حالیا اكتر من 

  .لصغر حجمھا وسھولة تحمیلھا) Patches(تحديثات 

  
  "تم ایقاف تطویره"من المشروع  ١.١االصدار رقم ) ١(شكل 

  .وقد تم ايقاف تطويره نھائیا) ١.١رقم (اصدار من المشروع ثانى 

  

  األولالجزء 
 القاموس
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  من المشروع   Betaتجریبى  ٢رقم الثالث االصدار ) ٢(شكل 

، وھى ٢٠١١ا منذ ديسمبر بھوتم العمل  الثانىبیة من االصدار النسخة ھى اول نسخة تجريذه ھ

من ھذه النسخة ھذا  ٢.١متاحة للتحمیل مجانا وسیتم ايقاف العمل بھا بمجرد نزول االصدار النھائى 

  .)٢٠١٢یو يول(مقبل الشھر او فى بدايات شھر يولیو ال
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  من المشروع   النسخة النھائیة ٢.١رقم الرابع االصدار ) ٣(شكل 

التجريبیة اكثر  بنسختهالنسخة النھائیة من االصدار الثانى التى استمرت تجربته والعمل  ھىھذه و

  .نھاية يونیو او قبل منتصف يولیو كأقصى تقديروالتى سیتم االعالن عنھا قبل  شھور ٦من 

ھم ممیزاتھا عن االصدار التجريبى تجدونھا على أتوثیقھا، و وتعتبر تامة ولكن يتم تجھیزھا النسخة 

  .Facebook.comفى موقع  صفحتهللمشروع او على  الموقع االلیكترونى
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  العامة للقاموسالخصائص: 
 
التطوير والتحديث تحت  –عبارة عن برمجیة تعتمد على قاعدة بیانات منظمة لقاموس ا -

العديد من المصطلحات االنجلیزية والالتینیة والعربیة الخاصة بعلم الجیولوجیا بھا  – دائما

  .وعلى رأسھا كلیة العلومیوجیا لختلفة التى تدرس علم الجیولطلبة الكلیات الم

ه مظھر جذاب وسھل االستخدام الى اقصى حد للبعد عن تعقیدات البرمجیات لالقاموس  -

 .والتركیز على المحتوى او المضمون من البرمجیة

 .او العكس التینى –يبحث عن الكلمات سواء عربى القاموس  -

 .ا تريدهكثیرة للبحث وسھولة ايجاد ممعايیر  -

 .بايتحكم فى جمیع خصائص البرنامج تقرادوات  -

 .الصوتى للكلمات والجمل النطق -
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  من الجزء الثانى من المشروع )١رقم ( Prototypeنموذج اولى ) ٤(شكل 

الجزء ھو األكثر تشويقا فى ، ھذا اسم رمزى او برمجى  Code name  اضح من كلمةھو وكما 

  .المشروع ولم يتم انھاؤه وامامه فتره لیست بقلیلة

 والرؤيةة الفكر: 

للمعادن والحفريات والصخور وغیرھا من الرسوم والنماذج  Samplesيعرض عینات برنامج  -

 .الجیولوجیة التى يدرسھا طالب الجیولوجیا بكلیاتھا المختلفة

 .العینة مع وصف مفصل لھااسم  -

 .العرض والبحث والتصنیف للنماذجامكانیة  -

   

  الثانىالجزء 
Code name: Samples viewer 
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  النھایةوفى 
  .من هللا عز وجل ان يوفقنا واياكم الى سواء السبیل، وان يحوز المشروع على اعجابكمارجو 

  .كان العمل كامال فمن هللا وحده وان كان به قصور فمن الشیطان ومنىان 

  


