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نحن؟من
1989لسنة38رقمالجمهوريبالقراراإللكترونياتبحوثمعهدأسس

.العلميالبحثلوزارةالتابعةالمتخصصةالمعاهداحدىوهو

مجاالتفيوالتطبيقيةالنظريةاألبحاثعلىالمعهدأنشطةتشتمل

االستشاراتخدماتوتقديموالمعلوماتيةواالتصاالتاإللكترونيات

.والخدماتاالنتاجأجلمنالصناعيللقطاعالعلمية

أكبرمنواحداليكونباحثعضومائتيمنأكثرتضمأقسامسبعةمنحالياالمعهدويتكون
.مصرفيالعلميالبحثكيانات

بإجراءويهتمالسبعهالمعهداقسامأحدهوالمعلوماتيةبحوثوقسم

مجالفىوالتدريبالتطبيقيةوالبحوثوالبحثيةالعلميةالدراسات

.المعلوماتونظمالحاسبوعلومهندسة

eri.sci.eg :لمزيد من المعلومات

د شيرين عبد القادر محرم .أ
القائم باعمال رئيس معهد بحوث اإللكترونيات

د غادة فاروق القباني.م.أ
القائم باعمال رئيس قسم بحوث المعلوماتية



/

أهداُف ورشِة العمل

.ديسمبر18العربيَّةاللُّغةِ بيومِ العالمي  االحتفالفيالمشاركةُ ▪

ةً،«االصطناعيالذكاءِ »مجالِ فيوالعلماءِ البارزينمننخبة  تكريمُ ▪ اللُّغةِ حوسبةِ »وعامَّ

.خاصَّة«العربيَّةِ 

عُ ▪ .المجالهذافيالتقنياتِ أحدثِ علىاالطَّلَّ

.للتعاونباحثينالاجتذابِ معالمجالِ هذافيقدَّمهُ ومااإللكترونياتِ بحوثِ معهدِ دورِ إبرازُ ▪

.للت عاونفُرص  وخلقِ الباحثينَ للقاءِ منتًدىإنشاءُ ▪





تحديات اللغة العربية 

التعاملجالالمهذافيالباحثينعليكانالطبيعيةاللغاتمعالجةمجالفيالكبيرللتطورنظراً 

وبنيتهايةالعرباللغةبطبيعةالصلةوثيقةالمعقدةالمشاكلمنالعديدوهناك.العربيةاللغةمع

:منهانذكروخصائصها

مليون 12.3: اللغة العربية . ثروة لفظية ضخمة ال يعادلها أي معجم آخراللغة العربية على تحتوي ▪

.ألف كلمة600: كلمة ، اللغة اإلنجليزية

.غ، ح، خ، ض، ظ، ث، ذ: بأصوات فقدتها بعض اللغات السامية  مثلاللغة العربية احتفظت ▪

.عالمات اإلعراب  وهي غير موجودة في اللغات السامية األخرى▪

يل، الزمان، المكان، اسم الفاعل، المفعول، اآللة، التفض: غنية بالصيغ االشتقاقية المختلفة اللغة العربية ▪

.الخ، وتصريف الضمائر مع األسماء واألفعال... واسم اآللة،

.الحركات في العربية الفتحة، الضمة ،الكسرة،  والشدة ، وحركة طويلة تسمى حروف المد▪

.تغير شكل الحروف العربية حسب موقعها في الكلمة▪

.التذكير والتأنيث والضمائر المتصلة والمنفصلة لكال الجنسين▪

.مفرد ومثنى وجمع: االسم من حيث العدد▪

كسير جمع المذكر أو المؤنث السالم ، وجمع الت: ن من صيغ الجمع ينوعتحتوي اللغة العربية على ▪

.صورة تختلف عن أنماط المفرد الخاصة بها27والذي يأخذ أنماط مختلفة تصل الي 

سماء فقط ، المستخدمة من قبل األ: يتم تصنيف السوابق واللواحق إلى ثالث فئاتفي اللغة العربية ▪

.المستخدمة بواسطة األفعال فقط  و المستخدمة بواسطة األسماء أو األفعال



/

لقسمكانو.اإللكترونياتبحوثمعهدفيكبيرباهتماماللغوياتحوسبةمجاليحظى

اثاألبحمنالعديدفيمتمثالاالهتمامذلكمناألوفرالحظ"المعلوماتيةبحوث"

إلىصالتخصذلكفيالفضلويرجع.والدكتوراهالماجيستيرورسائلوالمشاريع

بحوثبمعهدالمجالهذاأدخلمنأولفهي.هللارحمهاحجازيحامدنادية.د.أ

نظمب،الحاسبمساعدةكالترجمةالتطبيقاتبعضلخدمةوظفتهكمااإللكترونيات،

لمعاجماوبناءالمستخدم،استفساراتمعالجةالمتعددة،والوسائطالذكيةالتعليم
.العربيةخصوصااللغةمعالجةمهاممنوغيرهااإللكترونية،والقواميس

اللغة العربية بالنسبة لنا

رونياتمجاالت البحث المتعلقة بحوسبة اللغويات في معهد بحوث اإللكت

سوف تشتمل و". حوسبة العلوم المعرفية  واللغويات"وجدير بالذكر إنه سينشأ قريبا معمل متخصص باسم 

:فعلى سبيل المثال ال الحصر . المجاالت البحثية للمعمل على كثير من مجاالت حوسبة اللغة
▪ Information extraction, retrieval and Summarization.
▪ Machine translation.
▪ Social computing.
▪ Text  generation.
▪ question answering.
▪ Language technologies for education.

▪ Recommendation systems, user modeling and personalized systems.
▪ Machine learning.
▪ Web 3.0 technology.

د نادية حامد حجازى.أ
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خضر محمد زكي محمد. د.أ

جامعة أستاذ الذكاء اإلصطناعي 

سابقًا األردن 

على على فهمي. د.أ

أستاذ الذكاء اإلصطناعي والتعلم اآللي 

وعميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة 

القاهرة سابقًا

سلوى الرملي. د.أ

رئيس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت 

جامعة عين شمس سابقا -بكلية الهندسة

ورئيس جمعية المصرية لهندسة اللغة

سامح االنصاري. د. أ

أستاذ اللغويات الحاسوبية بكليه االداب 

جامعه االسكندرية

ووكيل كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية سابقا

يوي أستاذ الهندسة اللغوية هدمعمر. د.أ

/كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

المملكة المغربيةجامعة موالي اسماعيل

نائل محمد إسماعيل. د

علوم الل غةهدكتورا

معل م لغة عربي ة في مدارس وكاله 

غزة فلسطينالغوث الدوليَّة 

محمد  فهمي طلبه. د.أ

كلية الحاسبات -أستاذ الحسابات العلمية

جامعة عين شمس –والمعلومات 

قاسابنائب رئيس جامعة عين شمس و

محسن رشوان. د.أ

بائية أستاذ  اإللكترونيات واالتصاالت الكهر

و مؤسس جامعة القاهرة –بُكل ِيَّة الهندسة 

 RDIشركة 



 . د.أ  
ف 
حمد 

م
هطلب  ي  م ه 

-والمعلوماتالحاسباتكلية-العلميةالحساباتبقسمأستاذ➢

(حاليا  -1996)شمسعينجامعة

.األسبقشمسعينجامعةرئيسنائب➢

.للجامعاتاألعلىبالمجلسالحاسباتقطاعللجنةرئيسوأولوالمعلوماتالحاسباتكليةمؤسس➢

.2007لعامالتقديريةشمسعينجائزةعلىحاصل➢

.(2019)عامفيالعربيةاللغةمجمععضو➢

.العربيةاللغةبمجمعاالصطناعيوالذكاءالعربيةاللغةلجنةأنشأ➢

.(2020)عامالمصريالعلمي  المجمععضو➢

م1995اللغةلهندسةالمصريةللجمعيةالتأسيسيةاللجنةعضو➢

.للجامعاتاألعلىبالمجلساألساتذةلترقيةللحاسباتالدائمةالعلميةللجنةالسابقالرئيس➢

.المعلوماتتكنولوجيالنظمالمركزيالبنكومحافظالماليةلوزيرالسابقالمستشار➢

ACM)المعلوماتلتكنولوجياالعالميةالجمعياتمنالعديدفىعضو➢ – IEEE).

.2015حتى2008منوالمعلوماتيةالحاسبعلومقطاعلجنةرئيس➢

والمعلوماتاالتصاالتبوزارةالبرمجياتهندسةواعتمادتقييممركزعضو➢
➢Software Engineering Competence Center – SECC.



Informationالبحثيةوالمراكزالمعلوماتتكنولوجياصناعةبينللتنسيقاإلشرافلجنةعضو➢
technology Academic Collaboration - ITACوالمعلوماتاالتصاالتبوزارة.

قواعدفىوالموثقة2021عامحتىالمعلوماتونظمالحاسباتمجالفىبحث310منأكثرنشر➢
.العالميةالبيانات

منوعددشمسعينجامعةفىدكتوراةرساله45ماجستيررساله70عنيزيدماعلىاإلشراف➢
.المصريةالجامعات

المجالتمنلعددوذلكللنشرإلجازتهاالحاسباتعلوممجالفىبحث350منأكثرتحكيم➢
.والدوليةالمحليةوالمؤتمرات

.علوماتالموتكنولوجياالحاسباتمجالفىالعالميةالتقديروشهاداتالجوائزمنالعديدعلىحاصل➢

.المعلوماتوتكنولوجياالحاسباتمجالفىالدوليةالمؤتمراتمنالعديدبرئاسةقام➢

ITAC)للجامعاتاألعلىوالمجلساإلتصاالتبوزارةاللجانمنالعديدورئاسةعضوية➢ - SECC -
ICTP).

Seniorبارزعضو➢ MemberاإللكترونيةوالهندسةاإللكترونياتمعهدفيIEEE،فيوعضو

.األمريكيةالمتحدةالواليات(ACM)اآلليالحسابجمعية

دوة   الب  اركة  ب  اعي  : أسم المس  كاء ألاصطن 
ه  والد  ب  ه  العرب  أللغ 

ي  
رون  د ألالكب  رب  fahmytolba@gmail.com: الب 



لي   . د.أ  
سلوى الرم

شمسعينجامعة-الهندسةبكليةاالتصاالتواإللكترونياتهندسةبقسممتفرغستاذأ➢

نانسيجامعةمنوالدكتوراهشمسعينهندسةمن1972والماجستير1967البكالوريسعلىحصلت➢

.1976بفرنسا

عينجامعة-الهندسةبكليةالهندسيةاألستشاراتلمركزالتابعةاأللكترونياتبحوثلوحدةمديراعينت➢
.31/7/2004حتى1/2/2004منالفترةفىشمس

رساله دكتوراة فى الجامعات المصرية تتناول موضوعات 46رسالة ماجستير و 103أشرفت على ➢

ارات  متنوعة في مجال نظم و شبكات األتصاالت الرقمية و الالسلكية وتأمين المعلومات ومعالجة االش

.رساله فى تطبيق معالجة االشارات على إشارات اللغة المكتوبة والمنطوقة14منها 

.نهامثالثةفيالرئيسي  الباحثوكانتمصريةجهاتمنممولةعلميةبحوثأربعةبتنفيذقامت➢

اراتاإلشومعالجةاالتصاالتبحوثمعملكذلكوالبكالوريوسلمرحلهاالتصاالتهندسةمعملأنشأت➢
مرحلهلاالتصاالتهندسةمعملوأنشأت.شمسعينجامعة–الهندسةبكليةااللكترونياتهندسةبقسم

الهندسةليةبكااللكترونياتهندسةبقسماإلشاراتومعالجةاالتصاالتبحوثمعملكذلكوالبكالوريوس

.شمسعينجامعة–



ISSNمطبوعة)تصدر"اللغةهندسةمجلة"للجمعيةالعلميةالمجلةأنشأت➢ 2356-8208
ISSNوالكترونية المصريالمعرفةبنكموقععلىمنشورة2356-8216

https://ejle.journals.ekb.eg/)،لهاتحريررئيس  وتعمل.

19آلناحتىعقد.اللغةلهندسةالمصريةالجمعيةتنظمةالذىاللغةلهندسةالسنوىالمؤتمرمقرر➢
.مؤتمرا

هندسةمجاليفالمجتمعتخدمالتيالبشريةالمواردوتنميةالتدريببرامجمنالعديدبتنفيذقامت➢

اراتاإلشمعالجةبرمجياتعلىللتدريباللغوياتلطالبدوراتمنهااالشاراتومعالجةاالتصاالت
.الحاسوبباستخداماللغةهندسةفىتطبقالتى

مقترحاللفحصللجامعاتاألعلىبالمجلساآلدابقطاعلجنةمنمشكَّلةبلجنةعضوااختيرت➢

كليةبينجديدجكبرنامالحاسوبيةاللسانياتفىالدوليةالماجستيرببرنامجاألسكندريةجامعةمنالمقدم
.سويسراجنيف،-الرقميةالعالميةالشبكاتلغةومؤسسةبالجامعةاآلداب

IEEEعضو➢ Senior Member(جمعيةمنكلفىعاما20منذعضو

Communicationاألتصاالت Society))االشاراتمعالجةجمعيةو(SignalProcessing
Society)للجمعيةالمصرىبالقسماإلشاراتمعالجةفصلرئيسو.

مصرناعي  الصالقمرعلىالفنيةاالختباراتحضورفىشاركتوالمصرىالفضاءببرنامجعملت➢

.2004عامبأوكرانيا1-سات

دوة   الب  اركة  ب  ه  : أسم المس  ب  ه  العرب  دمه  أللغ  ي  خ 
ه  ف  غ 

دسه  أللُّ هب 

ي  
رون  د ألالكب  رب  Salwahelramly@gmail.com: الب 

https://ejle.journals.ekb.eg/


مي  . د.أ  
ه
ف 
علي علي 

.اآلليوالتعلماالصطناعي  الذكاءأستاذ➢

.سابق االقاهرةجامعةومعلوماتحاسباتكليةعميد➢

.والتكنولوجياللعلومالعربيةلألكاديميةالتابعةاالصطناعي  الذكاءكليةعميد➢
فيE.N.S.A.Eالعلياالوطنيةالمدرسةمناالصطناعيالذكاءفيوالدكتوراهالماجستيرعلىحصل➢

الفنيةالكليةمنالحاسبهندسةبكالوريوسعلىحصولهبعدوذلك.1976،1979فرنساتولوز،

.1972عامالعسكرية

األنظمةلىعالتدريبخاللمنالعلميةالخبرةفهميعلىدكتوراكتسباألكاديميةالخبرةإلىباإلضافة➢
يستمزسليتونبشركةواسع،نطاقعلىالبرمجياتأنظمةتطويروعلىبألمانيا،IntelliCorp،الخبيرة

.األمريكيةالمتحدة،بالواليات

بالحاسونمذجةالبياناتاستخراجمجالفيمصرفيللتميزمركزمديرأولفهميالدكتوروكان➢
(DMCM)باحث ا40منأكثريضمللألبحاثافتراضياالتميزمركزوكان.2005-2010منالفترةفي

.والصناعةالجامعاتمن



الذكاءاستخدامأجلمن(ALTEC)العربيةاللغةتقنياتمركزالبارزينزمالئهمعفهميالدكتورأسس➢

.األوسعهابمعناواآللةاإلنسانبينالواجهةفيالدوليالمستوىإلىالعربيةاللغةلرفعاالصطناعي

،المجالفياآلليالتعلمالبحثيةاهتماماتهوتشمل➢ اآلليالتصحيحوالنصوفهمالبيانات،وتعدينالطبي 

.والروبوتاتالمستقلةواألنظمةواآللةاإلنسانواجهةوتقنياتلإلجابات

ربيالعالمركزإنشاءمنهااالصطناعي،الذكاءمجالفيالمتعددةاألنشطةفيعليالدكتوريشارك➢
.الجديدةالع ل مينمدينةفياالصطناعيللذكاءللتمييز

دوة   الب  اركة  ب  م: أسم المس  حح 
ال
ه   ق  ائ  ه  ف  َّ سب  ا سي  ج  الن  ماد 

َّ الن 

ي  
رون  د ألالكب  رب  a.fahmy@fci-cu.edu.eg:الب 



وأن  . د.أ   حسن  رش 
م

.هرةالقاجامعة–الهندسةُكل ِّيَّةفيالكهربائيةواالتصاالتاإللكترونياتبقسمأستاذ  ➢

ج  ➢ سمالقِّ مناألولىالماجستيردرجةعلىوحصل  دفعته،علىاألولوكان1977عامالقِّسمِّ هذافيتخرَّ

ثمبكندا،ونكارلتجامعةمنالكهربائيةالهندسةفيالثَّانيةالماجستيردرجةعلىحصل.1980عامذاته

فيالماجستيردرجةعلىحصل  كما؛1987عامبكنداكوينجامعةمنالدُّكتوراهدرجةعلىحصل  

بِّيَّةاألكاديميةمن2002عاماألعمالإدارة ي  الب  والنَّقلوالتكنولوجياللعُلُومالع ر  رِّ صرفيح  .مِّ

لميَّةأطروحة100منأكثرعلىأشرف➢ فيثبحمائةعلىيربُوماونشر،(ودكتوراهماجستير)عِّ
صةعلميَّة  دوريَّات   ص ِّ –العربيَّةاللُّغةتقنياتحولةالب حثِّيَّ اهتماماتهوتتركز.دوليَّةومؤتمرات  ُمت خ 
يَّة فوتقنياتوالصَّوتيَّة،النَّص ِّ الصرفىالتحليل:التخصصاتهذهنوم.العربيَّةالُحُروفعلىالتَّعرُّ
الكالمعلىوالتعرف,TTSالعربيةالنصوصونطق,العربيةللنصوصاآللي  والتشكيل,العربيةللكلمة

والتصويبققالتحوكذلكالعربيةواللغةالكريمللقرانالسليمللنطقوالتصويبوالتحقق,ASRالعربى

آلليةاالترجمةمجاالتفىعديدةرسائلعلىأشرفكما,االنجليزيةللغةالعربمنالسليمللنطق
.العربيةللنصوصالداللي  والبحث



.وخارجهامصرداخلالكبيرةالبحثيةالمشروعاتمنبالعديدRDIشركةخاللمنفاز➢

عضو.(dmcm.cu.edu.eg)الحاسوبيةوالنمذجةالبياناتفىللتنقيبالتميزمركزفىأسهمكما➢

وتشمل(www.ALTEC-Center.org)"العربيةاللغةتقنياتمركز"منهاالمؤسساتمنللعديدمؤسس

اتحاد"عيةجمومنها.مصرفىالعربيةاللغةتقنياتمجالفىالمتخصصينوالشركاتاألكاديميينمعظم

باإلضافةهذا.ربمصالتعليميةللبرامجالمنتجةالشركاتمعظمتشملوالتى"التعليميةالبرمجياتمنتجي

.العالميةالعلميةالمؤسساتمنالعديدلعضوية

يَّةالنُُّظملتطويرالهندسيَّةالشَّركةومديرمؤسس➢ قمِّ صةالرَّ ص ِّ RDIالعربيَّةاللُّغةتقنياتمجاليفالُمت خ 
(www.RDI-Eg.com)،  العالميَّةائزةالج:منهاوالدَّوليَّة،المحليَّةالجوائزمنالعديدعلىخاللهامنحصل

WSA 2007 www.wsis-award.org))ورمحفىالكريمالقُرآنتالوةأحكاملتعليمحفصتقنيةعن

.اإللكتروني  التعليم

دوة   الب  اركة  ب  ه  : أسم المس  ب  ه  العرب  ات  أللغ  ن  ب 
ق  ات  : ئ  ب  حد 

ٌ ون  أت  ار  ح 
ن  أ 

ي  
رون  لكب  د ألا  رب  Mrashwan@rdi-eg.ai: الب 



ر. د.أ   ض  حمد خ 
م
كي  

حمد ر 
م

.سابق ااألردنجامعةاالصطناعيالذكاءأستاذ

:وأهمهاالمدعومةواألبحاثوالتقاريرالدراسات

عمان–نولوجياوالتكللعلوماألعلىالمجلس–اليدبخطوالمكتوبهالمطبوعةالعربيةاللغةعلىالتعرف➢

2004-2002األردن/

2005–مصنعلكلدكتورمشروع–وإليهاالعربيةمناآلليةالترجمة➢

المعرفةمجتمعونحهللتوجالعربيةباللغةللنهوضاألردنيةالوطنيةاللجنة-العربيةاللغةحوسبةدليل➢

(البحثفريقرئيس)2019–

:المنشورةاألبحاث➢

.ليزيةجنواإلالعربيةباللغتينامنشور  ابحث  120منأكثرله➢

:إليهاوالمترجمةالعربيةباللغةالمؤلفةالعلميةالكتب➢

1976–الموصلجامعةنشردار–الكهربائيةالهندسةمصطلحاتقاموس1.

2002عماردار-الكريمالقرآنفيالمتشابهةللتراكيبرسهالمفالمعجم2.

2021المعرفةكنوز-محكمةبحوث–الكريمالقرآنحوسبة3.



:أهمهاأخرىكتبفيمشاركة

الدوليعزيزالعبدبنهللاعبدالملكمركزإصدار-العربيةاللغةحوسبةفيدراسات–والتقنيةالعربيالحرف1.

2015الرياض–العربيةاللغةلخدمة

آذار–لمعرفةامجتمعنحوهللتوجالعربيةباللغةللنهوضاألردنيةالوطنيةاللجنة-العربيةاللغةحوسبةأبحاث2.

2019

2016–المعرفةكنوز–وحلولإشكاالت–العربيةواللغةالحاسوبيةاللسانيات3.

2020المعرفةكنوز–الكريمالقرآنحوسبةفيأبحاث4.

:قرآنيةفرائد

.الكريمالقرآنفيالمتشابهةللتراكيبرسهالمفالمعجم1.

.نفسهاالسورةفيوالمتطابقةالمتشابهةالعبارات2.

.متتاليتينسورتينبينوالمتشابهةالمتطابقةالعبارات3.

.العثمانيبالرسمالمصحفومالئياإلبالرسمالمصحف4.

دوة   الب  اركة  ب  ه  الرأئ  : أسم المس  َّ اعب  ورة  الصن  من  الث  ي  ر 
ه  ف  ب  ه  العرب  م أللغ  لن 

ع ئ 
غه  

ي  
رون  د ألالكب  رب  khedher@gmail.com: الب 



الحاسوبيةاللغوياتأستاذ➢

جامعة-داباآللكليةالسابقالوكيل.اإلسكندريةجامعةاآلداببكليةواللغوياتالصوتياتقسمورئيس➢

.األسكندرية

.اإلسكندريةبمكتبهالعربيةالحاسوبيةاللغوياتمركزومدير➢

.بالقاهرةالعربيةاللغةتقنياتمركزأمناءمجلسرئيسنائب➢

.اللغةلهندسةالمصريةالجمعيةإدارةمجلسعضو➢

بيناللغةزحاجلكسرالمتحدةباألممنشأنظاموهو..الحاسوبيةالدالليةالشبكاتلغةالعربيالنظامأنشأ➢

.متحدثلكلاألمباللغةنصأيقراءةيمكنحتىالشعوب؛

العربيةاللغةيوتغطصرفياُمحلَّلةعربيةمدونةأكبروهيالمعاصرةالعربيةللغةالعالميةالمدونةأنشأ➢

.العربيةالدولجميعفي

صارى   . د.أ  
ن  سامح ألا 



.اإلسكندريةبمكتبهالخاصالعربيالمصرفيالمحللوهوBASMAنظامأنشأ➢

.اإلسكندريةبمكتبهالخاصالعربيةللنصوصاآلليالمشكلوهوالسراجنظامأنشأ➢

.العربيةللغةقاموسيةبياناتقاعدةأكبريعتبرالذي”UHIT“الحاسوبيالمعاجمأنشأ➢

لغةومؤسسةاإلسكندريةجامعةاآلدابكليةبينالحاسوبيةاللسانياتفيمشتركدوليبرنامجأولأنشأ➢

..بسويسراالعالميةالشبكات

.اللغةهندسةفيباحثكأفضلالمصريةالجمعيةتكريمعلىحصل➢

.اإلسكندريةلجامعةوالمتطورةالحديثةاالبحاثوجائزةالتشجيعيةالجائزةعلىحصل➢

دوة   الب  اركة  ب  ه  : أسم المس  َّ ب  معلوماب 
ي  عضر ال

ه  ف  ب  ه  العرب  ُ أللغ  ه  حوسب 

ي  
رون  د ألالكب  رب  S.alansary@alexu.edu.eg: الب 



سماعيلإمواليجامعة/اإلنسانيةوالعلوماآلدابكليةاللغويةالهندسةأستاذ➢

.الحاسوبعلىاللسانيةوالتطبيقاتالمعجمياتفيخبير➢

.والدوليةوالندواتالمؤتمراتإلىمدعوباحث➢

م➢ .الحاسوبيةاللسانيةللبرامجومراجعمحك ِّ

:هامناللغاتوهندسةوالمعجمالحاسوبيةاللسانياتفيالكتبعشراتمؤل ِّف➢

(باالشتراكتأليف)2021ألفادوكنموذجا،العربيةاللغة:الطبيعيةللغاتامعالجة1.

(فرديتأليف)2018نشرنورالعربية،اللغةفيوتطبيقاتهااللغويةالهندسة2.

.2018إشكاالت وحلول، دار كنوز المعرفة: اللسانيات الحاسوبية واللغة العربية3.

العربية،غةالللخدمةالدوليالعزيزعبدبنهللاعبدالملكمركزومالمح،،رؤى:العربيةللغةالتاريخيالمعجم4.

.(باالشتراكتأليف)2016السعوديةالعربيةالمملكة

العربية،اللغةلخدمةالدوليالعزيزعبدبمهللاعبدالملكمركزبها،الناطقينلغيرالعربيةاللغةتعليمفيقضايا5.

(باالشتراكتأليف)2016السعودية،العربيةالمملكةالرياض،

إلىباإلضافة.إلخ....(باالشتراكتأليف)2015باألردن،العربيةاللغةمجمعالعامة،الحياةفيالعربيةاللغة6.

.والمحك مةالعلميةالمجالتفيالمنشورةالمقاالتعشرات

دوة   الب  اركة  ب  ؟: أسم المس  ن  ي  لي أ  ه  ا  ب  ه ِ العرب  غ 
ُ أللُّ ه  حوسب 

ي  
رون  لكب  د ألا  رب   o.mehdioui@flsh.umi.ac.ma:الب 

وى  ه م عمر. د.أ   دئ 



ل. د حمد أ سماعن 
م
ل  اب  ب 

.1991منالدوليَّةالغوثوكالهمدارسفيعربي ةلغةمعل م➢

ةالفلسطيني  العربيَّةالل غةمجمععضو➢ .بغز 

.بوكالفيسعلىالمدرسي  -العربي ةالل غةمجمعصفحةمدير➢

.العربيَّةمصرجمهوري ةالل غة،علومهدكتورا➢

.والنَّحواللَّغةفيالمنشورةاألبحاثمنالعديدله➢

.والنَّدواتالدراسي ةواأليامالعلمي ةالمؤتمراتمنالعديدفيشارك➢

.اإلعداديَّةللمرحلهالجديدالفلسطيني  العربي ةاللَّغةمنهاجإعدادفيشارك➢

دوة   الب  اركة  ب  ا : أسم المس  ف  م الث  لن 
ع الث 

امح   رب  ق  ب  ث  طب 
ه  ن  رب  ج 

لي   ن 
مح ع

ال
لي  طلات  المدأرس

وسب  ع

ي  
رون  لكب  د ألا  رب  dr.nael1968@yahoo.com: الب 



/ ادة   ون  من  السَّ حدئ 
المت 

عهد
لم
ا ه  ب  ب  معلوماب 

حوت  ال سم ن 
ق 

ض  

ض  

ض  

ض  



/

د إحسان مصطفي .أ
عابد

د  محمد نور السيد.أ

أستاذ متفرغ  منى حافظ 
محمود

أستاذ متفرغ  فاطمة رشاد
الغنام

د أستاذ متفرغ سلوى السي
حمادة



د. د.أ   ي عاب 
أ خسان  مصطف 

.ةالمعلوماتيبحوثبقسممتفرغباحث أستاذ➢

.رئيس قسم بحوث المعلوماتية سابقا➢

( Computer Graphics) األمريكيةالجامعةفيبالتدريسقامت➢

(والمعلوماتالحاسبعلومكلية)بالرياض سعودالملكوجامعةالبيسكلغةالقاهرةهندسةوفي

برنامجوكذلك،الصرفيةالعربيةاللغةخاصيةأساسعليالنصوصلضغطبرنامجإنجازوتم➢

.العربي  النصسريةعليالحفاظتموبذلكللمستخدموصولهعنداألصليالنصسترجاعإ➢

اعد علي وأشرفت علي رسالة دكتوراه قدمت فيها تصور لشجرة تقسم الجمل العربية علي الحاسب ليس➢

.تحليلها وفهمها، ونشرت مجموعة من األبحاث في مجال السؤال والجواب باللغة العربية

س، وقد تم عمل كما أشرفت علي رسالة ماجستيرفى الترجمة اآللية للنصوص العربية إلي اإلنجليزية وبالعك➢

.لغة وسطية يمكن من خاللها الترجمة ألي لغة أخرى



(صرفيمعجمبداية)العربيةللغةصرفيةبياناتقاعدةكتابة➢

والمغربياوألمانفرنسامع(األوربياإلتحادمع)والخارجيةالداخليةالمشاريعمنكثيرفياشتركت➢
.وبلجيكا

سامةوأقمعاملهبجميعللبحوثالقوميالمركزتربطداخليةحاسوبشبكةأولإنشاءفيوكذلك➢

بدايةوكانطللربتليفونيةكابالتخطمدتتطلبشارعوبينهمااإلمتدادأرضعليالموجودوالمبني

.الورقمنبدالالحاسوبعليرسائلإرسالطريقعناآلنالمطلوبهللرقمنة

.(اموعخاصكادر)بالمركزالعاملينلجميعالحاسوبيةاألميةلمحوتدريبيةدوراتبعملقامت➢

ألوللمسبالالحاسبشاشةطريقعنالهممذويلألطفالالعربيةاللغةتعليممشروععليوأشرفت➢
.المعهدفيمرة

دوة   الب  اركة  ب  محه  : أسم المس 
ه  ل ب  معلوماب 

حوت  ال سم ن 
ه  عن  ق  ب 

ح  ارن  ب 

Eabed@eri.sci.eg ي  
رون  د ألالكب  رب  : الب 



د أ حمد. د.أ   ور السب  حمد ئ 
م

نائب رئيس معهد بحوث اإللكترونيات السابق➢

1980تخرج فى قسم هندسة الحاسبات والنظم فى كلية الهندسة جامعة عين شمس عام➢

لى أن تم الدرجات العلمية إفيتدرج .  والدكتوراة فى مجال هندسة الحاسباتالماجستيري وحصل على درجت

.  م2006عام " أستاذ دكتور"ترقيتة إلى درجة 

معهد بحوث وكان أيضا نائبا لرئيس، ن رئيسا لقسم بحوث المعلوماتية وهو الرئيس الثالث للقسمعي ِّ ➢

.اإللكترونيات لمدة أربع سنوات

حوسبة نظم حاسبات الذكاء االصطناعى، والحاسبات فائقة اآلداء، و: حثية مثلبببعض المجاالت الاهتم➢

ائيا وبنائيا وبتوظيف علم هندسة اللغة فى آعمال التحليل والتوليد اللغوى للنصوص إحص. اللغة والتعريب

.ودالليا  فى التطبيقات المختلفة

شر سنوات س ع، ودرَّ (فى غير أوقات العمل الرسمية)قام بالتدريس بالجامعة األمريكية لمدة عشرين عاما ➢

عة القاهرة، بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة  عين شمس، وخمس سنوات بكلية الحاسبات والمعلومات بجام

ميرة نورة مل أستاذا فى جامعة األوع(ي  ندب جزئ)عشر عاما بالبرنامج القومى لتكنولوجيا التعليم اثني و

.  بالرياض لمدة خمس سنوات

.  تخرج فى مجال الحاسبات والمعلوماتا خمسين مشروع  نحو أشرف على ➢

، ي  بوتحاد األور، االيشترك فى تنفيذ بعض المشروعات التطبيقية لصالح المعهد، وأكاديمية البحث العلما➢

.  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراءو

اجستير مةعشرين رسالنحونشر أكثر من سبعين بحثا فى المجالت والمؤتمرات العلمية، وأشرف على ➢

.  منحت فى كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم بالجامعات المصريةهودكتورا



اليا نائب ، وهو حي  م فى سبع مجالت علمية تصدر فى مصر، وهولندا وبعض دول الخليج العربيحك ِّ ➢

springerبرعاية " ربية وتقنية المعلوماتهالنظم الك"ةلرئيس تحرير مجل

أعضاء هيئة يشارك سيادته فى تحكيم اإلنتاج العلمى لترقية بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و➢

ت، من خالل اللجان العلمية بالمجلس األعلى للجامعا" أستاذ دكتور"، "أستاذ مساعد"البحوث لدرجتى 

وهو . ديةوجامعة األزهر، والمجلس األعلى للبحث العلمى، والمجلس العلمى لجامعة الملك عبد العزيزبالسعو

.  العلمىالتابعة للمجلس األعلى للبحث" اللجنة العلمية الدائمة لترقيات أعضاء هيئة البحوث"اآلن أمين 

.  كان عضوا بالمجلس العلمى ولجنة الترقيات بجامعة األميرة نورة، لمدة أربع سنوات➢

ر، شارك فى تنظيم عشرين مؤتمرا، فى مصر والسعودية، وحضر أكثر من خمسين مؤتمرا فى مص➢

.  والدول العربية، وأمريكا، و أوربا، وآسيا

األميرة سموي  ستشارالمدة ثالث سنوات، ي  قدم بعض االستشارات للهيئة العامة التخطيط العمران➢

اسات لمدة عامين فى جودة التعليم، ومتابعة طالبات الدر" مديرة جامعة األميرة نورة بالرياض"الدكتورة 

. العليا السعوديات المبتعثات خارجيا

.  ، والجمعية المصرية لهندسة اللغةIEEEعضو فى جمعية ➢

التميز فى "م على مستوى المركز القومى للبحوث، جائزة 1987عام " المهندس المثالى"منح جائزة ➢

عض عشر مرات من الجامعة األمريكية، ومرتين من جامعة األميرة نورة بالرياض مع تقديمها ب" التدريس

عض خطط لتقييم بعض البرامج الجامعية بالرياض، وتقديم محاضرات وكتابه  ب" شكر وتقدير"خطابات 

.رسائل الماجستير

دوة   الب  اركة  ب   : أسم المس 
ق  ب  ئ  عري  ه  والث  ه  أللغ  ه  ف ي حوسب  ب  حب   

الات  الت مح 
ه  ال ب  معلوماب 

سم ال

ي  
رون  د ألالكب  رب  mnour@eri.sci.eg: الب 



د حمادة   رغ  سلوى السب  ف  اد  مث  أ سن 
وحوسبةاللغةهندسةتخصصفياإللكترونياتبحوثمعهدفيمتفرغأستاذ➢

الكريمالقرآننص

.2009”العربيةاللغةحوسبةمجالفيعربيمعلوماتي  باحثأفضلوجائزةلقبعلىحازت➢

.األخرىوالجوائزالدروعوبعضاللغة،لهندسةالمصريةالجمعيةمنالتميزدرععلىحصلت➢

.رةالمنوبالمدينةالحاسباتكليةطيبهوجامعةوالمعلوماتالحاسباتكليةالقاهرةبجامعةدرست➢

علميةالالمجالتلبعضاألبحاثمنعدداوحكمتوالدكتوراه،الماجستيررسائلمنعددعلىأشرفت➢
.بالخارجالترقياتلجانفيوحكمت.والعالميةالعربية

.أخرىمؤتمراتتنظيمفيشاركتكما«المعلوماتيةعصرفيالعربيةاللغة»مؤتمرنظمت➢

Readالكريموالقرآنالعربيةاللغةلتعليمموقععملفيأسهمت➢ Verseهذافيأبحاثثالثةولها
.عصورخمسةمدىعلىالشائعةلأللفاظمعجمأكبرعملفيأسهمت.المجال

.اإللكترونياتبحوثومعهدشمسعينجامعةقِّبلمنوالحاسوبللغةفيصللجائزةرشحت➢

.تفاعليةبطريقةكاركتيرإلىالقصةلتحويلنظامأولعملعلىاإلشراف➢

سكتبلها➢ .العلياوالدراساتالبكالوريوسمرحلهفي.والعربيةالمصريةالجامعاتفيتدرَّ

نخبةمعبكتثالثفيوشاركتكتبأربعةمنهاطبع«العربيةللغةاآلليةالمعالجة»كتبسلسلهلها➢
.العلماءمن
والعلومللتربيةالعربيةالمنظمةإشرافتحت«العربيةالصرفيالمحلالت»تحكيمفيوشاركت➢

.2009عاموالثقافة
.علمياومقاال  بحثا  ثمانينمنأكثرنشرت➢



.التخصصفيمحاضراتإلعطاءالعربيةبالدولالجامعاتمنالعديدفياستضافتهاتم➢

.األوربيالجانبرئيسمنوتكريمتقديرشهادةونالتاألوربيةللسوقتابعينمشروعينفيشاركت➢

حاسوبياتالمستوياجميععلىتحليلهالتسهيلالعربيةالجملةتقسيماقترحواالذينأوائلمنكانت➢

.الداللةومستوىوالمركبةالبسيطةالجملمستوىعلىعنهاسؤالأيعنواإلجابةوفهمها،

.بالمفهوموتنتهيالكونمنتبدأللداللهشجرةعملمنأول➢

.العربيةاللغةمشاكليحلعربيلمعجممقترحعملمنأول➢

.آلياالعربيةاالصطالحيةللتعبيراتاآلليللفهممحاولهقدممنأول➢

.خاصةاآلليةوالترجمةعامةاللغويالتحليلفياللبسمشاكللحلمقترحاتوضعمنأول➢

.«العربيةالثقافةسفيرة»لقبعلىحازت➢

.العالممستوىعلىالعربيةاللغةنشرفيأسهمتشخصيةمائةبينمناختيرت➢

فيعاتالمشرومنالعديدومناقشة.بالمدينةالحاسباتكليةفيللتخرجمشروع20منأكثرعلىأشرفت➢

.القاهرةجامعةالحاسباتكلية

دوة   الب  اركة  ب  َّ : أسم المس  ب  صص العرب 
ه  الق  اعلب  ف  دأم ه  الث  ح 

است  ه  الوأب  ب  ب 
ق  َّ ئ  ع المعر 

ر  ق 
رون ي د ألالكب  رب  hesalwa@eri.sci.eg: الب 



حمود
م
ي خاف ظ   رغ  من  ف  اد  مث  أ سن 

أستاذ متفرغ في مجال هندسة الحاسب اآللي  والذكاء االصطناعي  واستخدامه➢

.في التعليم بمعهد بحوث اإللكترونيات

:  قامت بعمل مشروع داخلي بالمعهد بعنوان➢

“استخدام تكنولوجيا المساعدات الذكية مع اللغات الطبيعية فى التعليم" 

Using Intelligent Agents with the aid of Natural Language in Education

ربية للسنة وهذا المشروع يحاكي العملية التعليمية باستخدام الذكاء اإلصطناعي في تعليم قواعد اللغة الع
.الرابعة للمرحلة االبتدائية

003188برقم 11/4/2018تم تسجيل الملكية الفكرية لهذا المشروع بتاريخ ➢

.اإلشراف علي رسالة دكتوراه في مجال التلخيص اآللي للغة العربية➢

.نشرت العديد من األبحاث في العديد من المجالت العلمية والمؤتمرات العالمية والمحلية➢



والمؤتمراتالمحاضراتمنعددوحضورتنظيمفياشتركت➢

يةوتقنربيةهالكالنظممجلة”واهمهاالعالميةالعلميةالمجالتلبعضاألبحاثمنعديدالحك مت➢
.األبحاثمراجعةفىوتميزتقديرشهاداتعليوالحصولspringerبرعايةJESIT“المعلومات

للعلوممصرجامعة)مصرفيالخاصةالجامعاتفىاآلليالحاسبهندسةموادمعظمدرست➢

السعوديةربيةالعالمملكةوفى(الجديدةالقاهرةوأكاديميةطيبةوأكاديميةالحديثةواألكاديميةوالتكنولوجيا

.اآلنحتىتدرسبهاخاصةكتببعملوقامت(والدوادميالمكرمةمكةفىالبناتكليات)

.السعوديةالعربيةالمملكةمنوتميزتقديرجوائزعدةعليحصلت➢

.السعوديةالعربيةوالمملكةبمصرالتخرجمشاريعمنكبيرعددحك مت➢

دوة   الب  اركة  ب  ه  ا : أسم المس  غ 
وأعد أللُّ م ق  لن 

ع ئ 
ي  
اعي   ف  كاء ألاصطن 

ق  الد  ث  طب 
ه  ن  ب  لعرب 

ي  
رون  د ألالكب  رب  monah1957@eri.sci.eg: الب 



رغ   ف  اد  مث  امأ سن  ن  اد الغ  اطمه  رس  ف 
.لكترونياتمعهد بحوث اإل-ستاذ متفرغ بقسم بحوث المعلوماتيةأ➢

،الهندسيةللهيئات واألفراد في مجال العلوم التكنولوجية وةجائزة الدول: الجوائز➢

(اللغة العربية)ألحسن بحث تطبيقي في مجال الذكاء االصطناعي ينادية حامد حجاز.د.أجائزة

:النماذج األولية➢
(NALG).العربيةللغةالمعجميالمولد•

.العربيةالمقتبساتمتتبع•

.العربيةالنصوصمنالمفتاحيةالكلماتمستخرج•

.العربيةللوثيقةلياآلالملخص•

.المتعددةالوثائقلياآلالملخص•

:االهتمامات البحثية➢
واللغويات،التحليل-العربيةاللغةتطبيقات,اآلليالتلخيص,الطبيعيةاللغاتمعالجة,االصطناعيالذكاء•

لبياناتاوعلوم،النصوصتوليدو،القواميسو،النصوصتلخيصو،النصوصواستخراج،الحاسوبية

.المعرفةوقاعدة،

دوة   الب  اركة  ب  ي   الجروف  : أسم المس 
ان  ن  دأم ب  ح 

است  ه ب  ق  ث  صب 
ص  و ن  ل الن  ن  مب 

ه  ت  دب  ح  ن  ألا 

ي  
رون  لكب  د ألا  رب  elghannam@eri.sci.eg: الب 



/

ب   معلوماب 
حوت  ال سم ن 

ه  من  ق  مه  للورس 
ظ  من 
ال
ه   ب  لح 

أل
ه  

gelkabbany@eri.sci.egغادة فاروق القبانى القائم بأعمال رئيس القسم. د.م.أ

mnour@eri.sci.egمحمد نور السيد . د.أ

nwanas@eri.sci.egناير محمود ونس . د.أ

hesalwa@eri.sci.egأستاذ متفرغ سلوي السيد حماده

nkhodeir@eri.sci.egنبيلة أحمد خضير. د.م.أ

monah1957@eri.sci.egأستاذ متفرغ مني حافظ محمود

elghannam@eri.sci.egرشاد الغنامأستاذ متفرغ فاطمة

كمال samah@eri.sci.egسماح أسامه. د

ahmed_eltaher@eri.sci.egأحمد إبراهيم الطاهر. م

ah.gaffer@eri.sci.egأحمد فاروق جعفر. م

ibrahim_elgazwy@eri.sci.egإبراهيم روبى سيد. م

azzaelfiky@eri.sci.egعزة حسن الفقى. م



/

ه   امب  ن 
الكلمه  الح 

علمهممنلالستفادةوعلومهاالعربيةاللغةحوسبةفيساهمواممنأساتذتناالستضافةجهدنابذلنا

.زمالئناوأساتذتناخاللمنالعربيةاللغةحوسبةمجالفيجهدنامنبعضاوقدمنا.وخبراتهموآرائهم

بحوثمقس)االلكترونياتبحوثمعهدبينالتعاونمنلمزيدجيدةبدايةالعملورشةتكوناننطمح

.وحوسبتهاالعربيةاللغةمجالفيالمختصينكلوبين(المعلوماتية

:الرابطعليوخبراتكمآرائكممنلالستفادةالرابطهذاعلىالتقييمنموذجملئسيادتكممنونرجو

https://forms.gle/G67b3o4dK9QrFrgP7

التواصلمنولمزيد

:المعلوماتيةبحوثبقسمالخاصاإللكترونيالبريد

informatics_dept@eri.sci.eg

:المعهدموقععليبالورشةالخاصالرابط

https://eri.sci.eg/events/arabic-computational-linguistics/

https://forms.gle/G67b3o4dK9QrFrgP7
mailto:informatics_dept@eri.sci.eg
https://eri.sci.eg/events/arabic-computational-linguistics/

