
   

 جندة ورشة العمل ا

 "التحديات والفرص"حوسبة اللغة العربية 
 

 2022يناير  24يوم االثنين الموافق المنعقدة 
 

 قاعه الدكتور طارق كامل 
   جمهورية مصر العربية - القاهرة -النزهه الجديدة  -الهايكستب  -شارع جوزيف تيتو   –لكترونيات معهد بحوث اإل

 Webexوعبر االنترنت بتطبيق 
 

 

 االفتتاحية للورشة  الجلسة

 

9:00-9:30 
 

 تسجيل الحضور والتسجيل عن طريق االنترنت 
 

لكترونيات  بحوث اإل  معهد رئيس عمال  أالقائم ب ،ستاذ الدكتور شيرين عبد القادر محرماأل كلمة 9:30-9:40

 اإللكترونيات بحوث   وتعريف بمعهدبالسادة الضيوف    ترحيبلل
   

 ورشة العمل مقدمة و  قسم بحوث المعلوماتية عمال رئيس  أالقائم ب ، دة فاروقاأ.م.د غكلمة  9:40-10:00
 

 والمحتوي الرقمي: االنجازات والمخاطر  ةالعربي ةمعالجة اللغ :االولي الجلسة
 

10:00-10:30 

 

 

عين   ةجامع  ةالهندس ةبكليلكترونيات واالتصاالت رئيس قسم هندسة اإل ،سلوى الرملي  د.أ.

 هندسة اللغةل المصرية ةلجمعيا االسبق ورئيسشمس 

 ( Online)  هندسة اللغة في خدمة اللغة العربية  عنوان المحاضرة:

 والمعلومات  الحاسبات  كلية وعميد  اآللي والتعلم صطناعياال الذكاء ستاذ أ ،فهميعلى على  د.أ. 10:30-11:00

   األسبق القاهرة جامعة

 ( Online) النماذج التأسيسية فائقة الحجم عنوان المحاضرة:

جامعة   –ل ِّيَّة الهندسة ك  برونيات واالتصاالت الكهربائية  ستاذ بقسم اإللكتاأل ،محسن رشوان أ.د. 11:00-11:30

 RDIومؤسس شركة    القاهرة

 ( Online) تقنيات اللغة العربية: انجازات وتحديات  عنوان المحاضرة:

  اآلداب كلية بئيس قسم الصوتيات واللغويات ية ور ستاذ اللغويات الحاسوبأ  ،سامح االنصاري أ.د. 11:30-12:00

ومدير مركز اللغويات الحاسوبية العربية بمكتبة   اآلداب جامعة اإلسكندرية  لكليةالسابق  وكيلال –

 االسكندرية 

 ( Online) حوسبة اللغة العربية في عصر المعلوماتية  : عنوان المحاضرة

 
12:00-12:30 

 
 ةراحاست                            



   

 

 فكر عربيا وابتكر رقميا : الثانية الجلسة
 

12:30-13:00 

 

 لكترونيات بمعهد بحوث اإل السابق  قسم بحوث المعلوماتية رئيس  ،عابد احسان مصطفيأ.د. 

 المعلوماتية  بحوث  قسم  عن  تاريخية  لمحة : عنوان المحاضرة

 السابق  لكترونيات بحوث اإل  نائب رئيس معهد  ،محمد نور السيدأ.د.  13:00-13:30

 المعلوماتية  بقسم  والتعريب  اللغة حوسبة فى البحثية  المجاالت  : عنوان المحاضرة

 قسم بحوث المعلوماتية  ،السيد حمادة سلوىأستاذ متفرغ  13:30-13:45

 تقنية الواقع المعزز  باستخدام القصص العربية التفاعلية  : عنوان المحاضرة

 ة المعلوماتي قسم بحوث  ، فظمني حاأستاذ متفرغ  13:45-14:00

 اللغة العربية  تعليم قواعد  تطبيق الذكاء اإلصطناعي في : عنوان المحاضرة

 ة قسم بحوث المعلوماتي  ،الغنام رشاد ةفاطماستاذ متفرغ  14:00-14:15

 الحروف األبجدية  ثنائيتمثيل النص وتصنيفه باستخدام   عنوان المحاضرة:

 استراحة                                            14:15-14:45

 

 تعليم وتعلم اللغات الطبيعيه في ظل الحوسبه الجلسة الثالثة:

 

14:45-15:15 

 

  كلية - العلمية الحسابات  بقسم  وأستاذ   سابقا  نائب رئيس جامعة عين شمس  ، طلبه فهمي أ.د. محمد  

   شمس عين جامعة -والمعلومات   الحاسبات 

 ( Online)  صطناعىية والذكاء االاللغة العرب عنوان المحاضرة:

   سابق ا ية جامعة األردنال االصطناعيأستاذ الذكاء  ،محمد زكي محمد خضر .  أ.د 15:15-15:45

 (Online) تعليم اللغة العربية في زمن الثورة الصناعية الرابعة   عنوان المحاضرة:

  – س وكالة الغوث الدوليَّة ة عربي ة في مدارمعل م لغ دكتوراه علوم الل غة، ،د. نائل محمد إسماعيل 15:45-16:15

    فلسطين  -غزة

 طالب المدارس على المحوسب  التفاعليتجربة تطبيق برنامج التعليم   عنوان المحاضرة: 

(Online ) 

  جامعة موالي اسماعيل   - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  أستاذ الهندسة اللغوية  ،مهديوي  عمرأ.د  16:15-16:45

 بالمغرب 

 ( Online)  بة اللغة العربية إلى أين؟حوس نوان المحاضرة:ع

 الجلسة الختامية للورشة                      16:45-17:00

 


