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Abstract 

The aim of the research is to show the recent linguistic studies and artificial intelligence and 

what they include in terms of objectives and obstacles, and this is on the Arabic language as 

a model, as the research problem is represented in stating the current impact of artificial 

intelligence in the Arabic language, and how this language was affected by the events taking 

place in the world, and its ability to keep pace with These streams 

 In this research, we present a descriptive and analytical reading of the current reality of the

Arabic language, and its relationship in reality to computing and artificial intelligence, and 

what it includes in terms of goals or obstacles in this language during this new field, and 

promising prospects for its expansion, and activating its programs and applications to be on 

the tip of the iceberg, Fruitful in solving problems and overcoming obstacles, Where the 

theoretical framework came in the study to learn about language computing, which is a set 

of applications that use artificial intelligence algorithms to solve linguistic issues.  Symbolic 

systems and their use, Verbal comprehension, word fluency, relational fluency, verbal 

reasoning, verbal memory, grammar, and spelling.  

Accordingly, linguistic technology is based  on transforming everything related to the 

language, such as syntax, morphology, rhetoric, propositions, and other branches of the 

Arabic language to another aspect called computerized digital images. Therefore, it is 

necessary to have There is interest in building and organizing the linguistic technology that 

contains these arts. 

Key Words: Artificial Intelligence, Arabic Language, Arabic Language 

Digitization, Informatics Programming For Arabic. 
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 ّ ة والذكاُء االصِطناع 
َ
ِديث

َ
ة الح

ّ
وي
َ
 اللغ

ُ
َراَسات

ِّ
 الد

ات / اللغة   
ّ
ق  والُمعوِّ

ُ
 العربّية أنموذجااألهداف

 

قسمة عبيد حلواص الخفاج   

بيةبغدإدإلكرخإألوىلمديريةتربية/،م.م. إلعرإق،وزإرةإلتر



 

 الملخص

إت
ّ
ق وإلُمعوِّ

ُ
ومإتشملهمنإألهدإف ّ ةوإلذكإُءإإلصِطنإعي

َ
وّيةإلَحِديث

َ
إللغ

ُ
َرإَسإت

ِّ
وهذإعىلإللغةهدفإلبحثلبيإنإلد


 
للذكإءإلعربّيةأنموذجإ بيإنإألثرإلحإىلي ي

،حيثأنمشكلةإلبحثمتمثلةػ  ي
إللغةإلعربية،وإلكيفيةإلتر ي

ػ  إإلصطنإعي

إلعإلم، ي
وقدرتهإعىلمسإيرةهذهإلُمجريإت.تأثرتبهإهذهإللغةمنخةللإلمجريإتإلحإدثةػ 

هذإإلبحثقرإءةوصفيةتحليليةلوإقعإللغةإلعربيةإل ي
مػ 

ِّ
قد
ُ
إلوإقعفن ي

ومإلهمنعةلقةػ  بإلحوسبةوإلذكإءرإهن،

إلمجإل إللغةخةللهذإ هذه ي
منأهدإفأومعوقإتػ  تشتملعليه ومإ ، ةإإلصطنإعي وإآلفإقإلُمبشر إلُمستحدث،

 ي
إػ  ثجإءحلإلمشكةلت،وتجإوزإلعقبإت،حيبإتسإعرقعته،وتفعيلبرإمجهوتطبيقإتهليكونعىلطرفإلثمإم،ُمثمر 

 ي
وإلتر إللغة حوسبة عىل للتعرف إلدرإسة ي

ػ  إلنظري تستخدمإؤلطإر ي
إلتر إلتطبيقإت من مجموعة عن عبإرة هي

حلإلمسإئل ي
ػ  إلدرإسةإلنهنإكإلعديدمنخوإرزميإتإلذكإءإإلصطنإعي ي

ػ  ي
إللغوية،وقدتوصلإلجإنبإلتطبيؼر

ولكن منخةللهإأبحوثإلذكإءإإلصطنإعي يقدرةعىلؤنتإجإألنظمةإلرمزيةوإستعمإلهإ،يتبي   نللعقلإلبشر

إللفظيةوإلقوإعد، وإلذإكرة ي
وطةلقةإلكلمإتوإلطةلقةإإلرتبإطيةوإإلستدإللإللفظ  ي

وإلتهجئةوعليهوإلفهمإللفظ 

هإمنفروعإللغةوعروض،فؤنإلتكنولوجيإإللغويةتقومعىلتحويلكلمإيتصلبإللغةمننحو،ورصف،وبةلغة، وغت 

لهذإ إلمحوسبة، لجإنبأخرمسىمبإلصورإلرقمية  إلعربية إلتكنولوجيإفمن ببنإء إهتمإم هنإك يكون أن وري إلض 

تحتويعىلهذهإلفنونوإلتنظيملهإ ي
 .إللغويةإلتر

،إللغةإلعربية،رقمنةإللغةإلعربية،:الكلمات المفتاحية مجةإلمعلومإتيةللعربيةإلذكإءإإلصطنإعي .إلتر
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 المقدمة: 


ُّ
عد
ُ
إليمنإلعربيةمنإللغإتإلسإميةإلمعروفة،ت ي

ةػ  يس،وجُرهم،وكإنتمنتشر
ّ
وقدكإنتلغةعإد،وثمود،وجد

؛ ّ إلحجإز،وإىلذروةعّزهإوِرفعتهإعندمإأصبحتلغةإلدينإؤلسةلمي ي
روةإلنضجعندمإإستقّرتػ 

َ
وإلعرإق،ووصلتؤىلذ

إلدين شعإئره تأدية من بهإ ن
ّ
يتمك مسلم لكّل

ً
ورة صبحرص 

ُ
لت إلكريم إلقرآن نزل ركتإبتلإلعزيزفبهإ وتدبُّ ية )أحمد،

(11،ص1991إلبإتىل.

 أما بعد: 

إلهجري، إألول نصإلقرن حتر وقدظلتعىلهذإ وإلمتحركة، لمتكنمنقوطة، بدإيتهإ ي
ػ  إلعربية إللغة ؤن

إلخوفعىلإلقرآنإلكريممنأنينإله بدأ إلتحريف،فعندمإدخلإألمصإرلبلسةلموأصبحهنإكإختةلطمعإلعرب،

فقإمبوضعإلنقإطفوقإألحرف يكونهنإكتشكيلعىلأحرفإلُمصحف، ؤىلطريقةحتر ّ ىلي
َ
فتوّصلأبوإألسودإلدؤ

، ي
(54،ص8112لتدلعىلأصوإتإلحروف،ولكنهذإإلتشكيللميكنُيستخدمؤإلللقرآنإلكريم.)رإغبإلشجإن 

و إلتعريب عىل بقدرتهإ ة متمت   إلعربية وطفإللغة بعضإلشر طريق عن إلمختلفة إللغإت إحتوإء عىل إلعمل

وإلجنإس وإلطبإق إلمجإز ظإهرة بوجود كبت  تمت   وب  هإ كة،
إلمشتر وإأللفإظ وإلضد، إدف، إلتر خإصية وب  هإ إلمحددة،

 هإمنإلمظإهروإألسإليبمنإلتشبيهوإلفنونإللفظيةوإلبةلغيةإلفصيحة،ومإتشملهمنإلمحسنإت،فهي وإحدةوغت 

 ستستمرخةللإلعصورلغةإنفتإحيهعىلإلحضإرإتإلمختلفةوإلثقإفإتإلمتعددة،حتر ي
منإللغإتإلسإميةوأهمهإوإلتر

إلعديدمنإألشكإلوإألسإليبإلشفهيةمنهإوإلمكتوبة ي
،حيثبينتإللغةإلعربيةإؤلبدإعػ 

 
تمتدبنورهإلتؤثرفيهمدإئمإ

،و تقومبإرسإلقلوبوإلفصيحمنهإوإلعإمي ي
يةبإختةلفأنوإعهإ،منإآليإتإلجمإليةإلتر إلخطوطإلمختلفةوإلفنونإلنتر

ميإدينمتعددةإليمكنإلحضلهإ. ي
وإأللبإبػ 

بهإفقدقإمتإليونسكوعإم ألهميةإللغةإلعربيةوإإلهتمإمإلدوىلي
 
إلمنظمة،1952ونظرإ ي

بإعتمإدهإكلغةثإلثةػ 

جمةللع جميعوإلتر ي
ةػ  فتبأهميتهإبعدذلكوقدرتهإإإلستيعإبيةإلكبت  ديدمنإلوثإئقوإألورإقللغةإلعربية،حيثإعتر

 ي
إلتطبيقإتػ  من للعديد بشكلرسي    ع إلتقديم من إلعإلم هذإ يشهده لمإ وبإإلنطةلق بإلمنظمة، إلمنشورإتوإلوثإئق

، مجإلإلذكإرإإلصطنإعي ي
ػ  إلتطبيقإتللذكإءمجإإلتمختلفةبشكليومي ي

فقدقإمتإليونسكوبإؤليمإنبإنإلتطورػ 

 دهشإن، )جمإل     . ي
وإلثقإػ  إللغوي وإإلختةلف إلمجإإلت من إلعديد ي

ػ  إلمختلفة تدإعيإته له ،8181إإلصطنإعي

(5،4ص

إلذينحنبصددتسليطإلضوءعليهإليوم؛فليسببدعجديد،كمإيغلبعىلوأّمإ ظنإلبعض،إلذكإءإإلصطنإعي

 ي
عإممنتقإليدإلفلسفة،ونظريإتإؤلدرإكوإلتعلم،وأربعمئةعإممنإلريإضيإتإلتر ي

إكملخةلصةألؼ  ُمتر ّ ي
فهونتإجنهإن 

منطقإإلحتمإل،وإلحوسبة.قإدتؤىلإمتةلكنظريإ ي
،سعدتل،)تػ  (169،ص8115يإسي  

إل من هإ غت  عن ة متمت   إلعربية إللغة أن عةلقةوإلوإقع له ممإ منخصإئصمختلفة، تشمله لمإ لغإتإألخرى

بعمليإتإلحوسبة،كونهإلغةمعربة،وإشتقإقيةوغنيةبإلعديدمنإلمفردإت،وب  هإأنوإعمتعددةمنإلجمل،ويمكنأن

أشإرم إلمجإل هذإ ي
وػ  وإحد، لبيإنمعت  منطريقة ألكتر وإإلستخدإم ألركإنهإ وتأخت  منيكونهنإكتقديم جموعة

وإلحوسبةلوجودصعوبإتمتعددةبحيث مجإلإلذكإءإإلصطنإعي ي
ػ  بإللغةإلمتخصصي   وإلعلمإءإلمختصي   إلبإحثي  

،سيعدمشكلة ونحويودإلىلي ي
أنإلقبولببنيةتحتيةرقميةللغةإلعربيةبدونأنيكونهنإكمنهجمحددتقليديرصػ 
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فةلبدمنأنيكونهنإكؤعدإدوإل ة، ركت   إلعربيةوبمستويإتعإليةحتر يتنإسبمعمفردإتإللغة بمإ تصميمللرقمنة

إللغإتإألخرىبهإ. ي
وإلمطلوبمنخةللمعإلجتهإلتكونمنإفسةلبإػر ي

تكونبشكلهإإلكإػ 



 مشكلة البحث: 

إللغةإلعربية،ومدىتأثرهذهإللغة ي
ػ  ببيإنأثرإلذكإءإإلصطنإعي بإلمجريإتإلحإدثةتتمثلمشكلةإلبحثإلحإىلي

إلعربية؟ إللغة ي
ػ  إإلصطنإعي كيفأثرإلذكإء صإلمذكورِبسؤإل:

ّ
ويتلخ لتلكإلُمجريإت، ومقدإرمسإيرتهإ إلعإلم، ي

ػ 

وتتفرعمنهذإإلسؤإلأسئلةفرعيةأخرى:

،وكيفإنتظمتإلعربيةفيه؟ -1  مإإلذكإءإإلصطنإعي

؟ -8  مإأدوإتإلذكإءإإلصطنإعي

؟هلتأثرتإللغة -3  إلعربيةبأدوإتإلذكإءإإلصطنإعي

؟ -5 ّ ي مخرجإتإلبحثإللغويإلعرنر تحسي   ي
ػ   كيفأثرتأدوإتإلذكإءإإلصطنإعي

 

 أهداف البحث: 

سإئرإلعلوموإلمعإرف. - ي
فأهميةإللغةإلعربية،وأثرهإػ   تعرُّ

،وبرإمجه،وأدوإته. -  تعّرفإلذكإءإإلصطنإعي

 - ي
ػ  إمجهوأدوإته.تعّرفأثرإلذكإءإإلصطنإعي  إلعربية،وُمطإوعةإلعربيةلتر

 

 منهج البحث: 

إلُميّش،وذلكعنطريقتجزئةإلمعلومإت ي
إإلستقرإن  ؤعدإدهذإإلبحثعىلإلمنهجإلتحليىلي ي

إعتمدتإلبإحثةػ 

ببقية ي
إإلستقرإن  .وتقويمهإ،للوصولؤىلنتإئجدقيقةقإبلةللتطبيق،وبيإنعةلقةإلمنهجإلتحليىلي منإهجإلبحثإلعلىمي



دات البحث: 
ِّ
 ُمحد

أهمية وذلكبأنتستعرضإلبإحثة ، إإلصطنإعي إلعربيةوإلذكإء إلبحثبدرإسةموضوعإللغة يتحددنطإقهذإ

إللغةإلعربية. ي
،وتطبيقإتهإلمهمةػ  إللغةإلعربية،ومدىمسإيرتهإِلُمستحدثإتإلتكنولوجيإ،وأدوإتإلذكإءإإلصطنإعي



 ت البحث: ُمعطيا

نسبةؤىلسإمبننوح  م 
ّ
كمإتقد منإللغإتإلقديمةإلمنضويةتحتمجموعةإللغإتإلسإمية  إللغةإلعربية:

وممإإل وإلسوريإنّية.. إنّية، وإلعتر وإلحبشية، وإلبإبلية، وإلنبطية، إلكنعإنية، إلمجموعة: هذه ومنأعضإء   إلسةلم عليه

فيهأنإلعربيةصمدتبو
َّ
ؤىلإلحدإلذيتعرضتؤليهشك جهإلتحديإتؤىليومنإهذإفلميطإلهإإلنسخوإلتعريةوإلتغيت 

ةدعدوع، إآلثإرإلمنحوتةعىلإلصخور.)شهت 
ّ
هإؤال (14،ص8112إللغإتإلقديمةإألخرى،بحيثلميبقمنأكتر
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 :  الذكاء االصطناع 

موإ
ُ
ظ
ُ
ؤىلمجموعةإلن مصطلحإلذكإءإإلصطنإعي رهتليشت 

ّ
يإلذيقد ألجهزةإلُمرتبطةبهإ،لُمحإكإةإلذكإءإلبشر


 
تجمعهإ،تمإمإ ي

إؤىلإلمعلومإتإلتر
 
نفسهإإستنإد خلقهألدإءإلمهإم،وإعمإرإألرض،وتتكفلهذهإلُمحإكإةبتحسي   ي

كمإػ 

ذكرهإ.)قت ي
عددمنإألشكإلسيأنر ي

ػ  ّي،ويتجىلإلذكإءإإلصطنإعي (12،ص8119يبةعبدإلمجيد،يفعلإلعقلإلبشر



 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

إلمسإئل حل ي
ػ  إإلصطنإعي خوإرزميإتإلذكإء تستخدم ي

إلتطبيقإتإلتر من مجموعة عن عبإرة إللغة حوسبة

مإلُمعّمق(تهدف
ّ
وإلتعل )إلتعلمإآلىلي ترتكزعىلخوإرزميإتإلذكإءإإلصطنإعي ي

ؤىلجعلمإهوإللغوية،فإلتطبيقإتإلتر


 
إلنصوإضحإ ي

برمجيإتُمضمرػ  بنإء وذلكمنخةلل وترجمته، ه تفست  ي
أيإللبسػ  م»لئللة،

ّ
تتعل إلتجإرب« من

؛فإللبسإللغويوإلغموضوعدمإلتحديدإلمعنوي ترتكزعليهإخةللمرحلةإلتعلمإآلىلي ي
إلسإبقة،بحسبإلمدونإتإلتر

إللغة،ولوإل ي
ظوإهرأسإسيةػ  هإلمإكإنبإستطإعتنإإلقيإمبعمليةإلتوإصلإلُمتشعبةوإلمتبإينةوإلمتنإقضة،ولوقعنإهي

بإثل، .)رشوإنمحسن،إلمعتر  معضلةمحدوديةإلتعبت  ي
(66،ص8119ػ 

أو ترتكزعىلخوإرزميإتإلذكإءإإلصطنإعي ي
برمجيإتإلحإسوبإلتر

ّ
أن ي

إلُمفإرقةتكمنػ 
ّ
وتجدرإؤلشإرةؤىلأن

مجيإتإلحإسوبيةقإئمةعىلعمليإت طبيعةإلتر
ّ
هإمنإلخوإرزميإت،إليمكنأنتتعإملمعمإهوُملتبس؛وذلك؛ألن غت 

:ؤذإكإنتإللغةتعتمدعىل إؤلشكإلية:هلإللغةقإبلةللحسإب؟بمعت  ي
تتفإعلمعمعطيإتقإبلةللحسإب،منهنإتأنر

إلفكرهومصدرإللغة،فهل
ّ
ّيةإلفكر،وأن إلعمليةإلذهنية)إلفكرّية(هذهيمكنتمثيلهإبرموزرقمّيةكمإتتمثلبإللغةإلبشر

نبيل، نكتبهإ؟.)عىلي ي
(115،ص1922إلمنطوقةبإلرموزإلتر

إللغإتتتفإوت بةلشك منحيثُبنإهإإلضفية،وإلنحوّية،وإلدإللية،فلكللغٍةنظإُمهإ،فؤذإ
ّ
تجيبإلبإحثةبأن

إلعمليةتسىمذكإءكإنت مكننةهذه
ّ
فؤن ّي، بشر إلوإقعذكإٌء ي

ػ  إلعمليةإللغويةعمليةذهنية،وهي
 
إ ي

إ،ألنهإػ  إصطنإعي 

ىمسؤولعنكلإألمورإلُمتعلقة فإلدمإغإلبشر يةإللغوية، ى،هذإمنإلنإحيةإلتعبت  للذكإءإلبشر إلنهإيةعمليةُمحإكإة

بإلعمليةإلفكرية،وهومسؤولأي
 
ب،وإلهضم،ضإ يقومبهإإؤلنسإن،كتحريكإليدين،وإألكل،وإلشر ي

عنكلإلحركإتإلتر

ولوفكبعضقطعإلسيإرإتوتركيبهإ وإلصعودوإلت   ي
،.وإتخإذإلقرإر،وإجرإءعمليإتحيويةُمتكررة،كإلمشر )موىسعىلي

(24،ص1963

إللغةإلمتمثلةبإلخطإبوإلنص،ليستعمليةمتكررة،وإ
َ
ؤن ي

ستعمإلإلكلمإتنفسهإإليجرىبإلطريقةنفسهإػ 

مإيدفعنإؤىل لحظإتوسيإقإتمختلفة، ي
نفسهػ  إلكلمإتبإلمعت  أيأننإإلنستعملهإ ، ي إلشفويوإلكتإنر إلتعبت  أثنإء

إآللةإلتفكركمإيفكرإلعقلإل بلإلبحثعنأدوإتترفعإللبسإللغوي،فهلهذإممكن؟هلإآللةتفكر؟إل، ى، بشر

يإئيةللحوإسيبإلمبنيةعىلتبإدلشحنإتكهربإئية كيبةإلفت  
تتنإسبمعإلتر ي

تنفذمجموعةمنإلعمليإتإلحسإبيةإلتر

إلصنإعيةدإخلإلحوإسيب إلخةليإ بي   ) ؤىل89،ص8111نهإدإلموىس، أبرزتحديإتإلتعرفإآلىلي
ّ
ؤن نقول: لذإ   ،)

ظإهرةإؤلدمإج،فإلف كلمةإلكلمإتهي ي
هإ«فهم»إءػ 

ّ
جزءمنإلكلمة،أوأن  هي

ً
«فإء» مثال

ً
إلعطف؟هذإأوال

 
..ثإنيإ

ّ
:ؤن


 
ُجزءإ

ُّ
فكلمةإلتشكيلُيعد إلتعرفؤىلإلكلمة، ي

فهٌم،«فْهم»منإلصعوبإتػ  مندونتشكيلقدتقرأبأشكإلُمختلفة:

ِهم..وإذإتعرفنإؤىلإلكلمإت،هلسنتعرفمعإنيهإ؟!
َ
،ف فَهمَّ
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فكلمة تردفيهإ، ي
مختلفةبإختةلفإلسيإقإتإلكةلميةإلتر ي

إلكلمإتإلمذكورةتأخذمعإن 
ّ
»ؤن «شوؽي ي

»ػ  أرض 

ش «وؽي ي
»ليستنفسهإػ  (.63،ص8111)دمحمعز،«.إلنخإعإلشوؽي

كلمإت مجرد إلنصمن مضمون تبي ّ  ُيؤديؤىلصعوبة كيبّية
إلتر سيإقإتهإ ي

إلكلمإتػ  ي
تعّرفمعإن  صعوبة

ّ
ؤن

هإمن ،وغت  للنص،وإلزمإن،وإلمكإنإلنصي ي عنأمورأخرىيحكمهإإلسيإقإلخإرجر
ً
ُجَمل،فضال ي

منتظمةػ  ي
إألمورإلتر

بنإءإلتصورإلمعنويوُمبتغإه ي
رػ 
ّ
(22،ص8111.)دمحمعز،تؤث

بإتتإلنصوص بعدأن تضإءلتؤىلحدمإ لكنهإ لسنوإتطويلة، ة وعست  مإزإلتعميقة إلفروقإلمذكورة
ّ
ؤن

للقإرئ،وصإرمنإلسهلبنإءمدونإتنصيةيمكنإلعملعليهإ،وبإتت إلرقميةمتإحةبشكلكبت  ي
إلحوإسيبرسيعةػ 

مجإلحوسبةإللغةؤىلإستخدإمطرقجديدةترتكزعىلإلسيإق ي
ػ  مجيإت،ؤذإتجهبعضإلعإملي   إلتنقيبوتنفيذإلتر

إلذكإء ي
منهإػ  بيإنإتخوإرزميةيمكنإؤلفإدة هإ

ِّ
إآلليةعىلإلمدونإتإلنصيةبعد ترتكزهذه ، ي

إلبحثإللسإن  ي
ػ  إلنصي

ك فكلمإ ؛ وأمكنإإلصطنإعي إؤلجإبإتإلصحيحة، وزإدتنسبة بشكلأفضل، يست  إآللة صإرتعلم ة إنتإلنصوصكثت 

يليتغذىإلتطبيقبجملةمنإلحلولإلمبنيةعىلتجإربإلتصحيحإلمستمرة، منخةللإلتصحيحإلبشر تكهنإلمعت 

(.154،ص8116بضفإلنظرعنشكلهذإإلتطبيق،أونوعه،أومنشأه..)إلعإرفعبدإلرحمن،

بعضإلجإمعإت إلعإلم،وػ  ي
قإئٍمبنفسهػ  وأكإديىمي حوسبةإللغةإلعربيةمجإلعملبحتر

ّ
وخةلصةإلقول:ؤن

إلعربيةومرإكزإألبحإثإلعإمةوإلخإصة،تطبيقإتوبرمجيإتيمكنإؤلفإدةمنهإ،لكن،لالسف،منإلصعبإؤلفإدةمنهإ

ة، ألسبإبكثت  عليهإ، إلذكإءأوإإلعتمإد مجإل ي
ػ  إلبحثية تضإفرإلفرق ؤىلعدم

ٌ
هوعإئد مإ ومنهإ ، ي

هوتقت  مإ منهإ

، .)عبدذيإبإلعجيىلي ي إلعإلمإلعرنر ي
ػ  (.96،ص1996إإلصطنإعي



 :  
 اإلطار التطبيق 

مُ تمتلكتطبيقإتحإسوبية ي
إلتر وإألكإديمية إلمرإكزإلبحثية من إلكثت  إليوم إلعإلم ي

ػ 
ّ
أن ٍّ ي

ِبخؼ  خصصةليَس


 
آليإ إلعربية إللغة وتضإعفتنسبةلُمعإلجة إلتطبيقإت، تلك ي

ػ  لةلستعمإل ُمتيّشة ُمنتجإتفعلية ليسهنإك لكن ،

بعدأحدإثإلحإدي إتإلغرب، ُمختتر ي
ػ  وبرمجتهإ، إلعربية، بحوسبة إلمتخصصي   وإلسيمإ إلحوسبة، بأنظمة إء تر

ُ
إلخ

إلعدد إلنمإء ويرتبطهذإ ، منسبتمتر عشر
ّ
عىلأن ، ي إلعإلمإلعرنر ي

لكلمإيكتبػ  إآللية بإلُمرإقبة إشتغإلهؤإلء ي
يػ 

عىل فحضورلغتنإ إلعإلم، ي
ػ  غإتإألخرى

ُ
إلل  توإصلية بإلقيإسؤىل زإلتُمتوإِضعة نتمإ إؤلنتر عىل إلعربية توإصلية

شهرأكتوبر لغإية إلعنكبوتية )8119إلشبكة إلمرتبة ي
ػ  ي
يأنر 16كإن

 
عإلميإ ( إلخإمسبي   تسلسلهإ من إلرغم عىل ،


 
أخذإ إلعإلم، ي

بهإػ  منخةللإلنإطقي   لكنينقصهإتعزيزإنتشإرنصوصهإ، مقطوعةعنهإ، إلتقنيإتغت 
ّ
بإلحسبإنأن

إلتجربة هذه مع ليتعإمل إلوإعي ي إلبشر إلعقل ؤإل إ إلمجإلإليتطلبحإلي  هذإ ي
ػ  ي
إلتقت  فإلعمل جمة، وإلتر إألرشفة،

،بحك (.114،ص8119مة.)عبدإلرحمنإلعصيىمي

حلإلمسإئل ي
سإعدػ 

ُ
عىلنسبةعإليةمنإلتعقيدوإلكفإءةلت ومنإلُممكنأنتكونخوإرزميإتإلذكإءإإلصطنإعي

إلخوإرزميإتتعملعىلإختيإرإؤلجإبإت ولكنهذه بقوإعدبيإنإتضخمةعىلمستوىإلعإلم، متصلة فهي إلمتكررة،

تعطيهإإلحوإسيبإلمتشإبكة.بحسبنسبة ي
إإلحتمإإلتإلتر
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 بنإء
ّ
ؤن إلقول: يمكن إلعإلم، عموم ي

ػ  إ حإلي  إلثإبتة إلوقإئع »ومن إصطنإعي ذكإء إلذكإء« مبإدئ وفق لئلإلت


 
أمٌرشإقجدإ ي، لنيستطيعإؤلنسإإلبشر كمإتعتقدإلبإحثة  وإذإتحققإلمنشود  إلُمستقبل، ي

ُمستحيلػ  ن،لكنهغت 

للمعلومإتعبإرةعن ي
فإلتمثيلإلثنإن  ، ّ فيتمثلبثنإئيةإلمبدأإلخوإرزمي أّمإمكمنصعوبةصيإغةإلذكإء؛ إلسيطرةعليه،

إلح ي
تعملعىلتبإدلإؤلشإرإتػ  ي

إلتر للشحنإتإلكهربإئّية ي
يإن  رموزللتمثيلإلفت   ي

تأنر إلحوإسيب، ي
فؼ  وإسيبونقلهإ.

إلنتإئجمنخةللحلولمةلئمةمُ
 
ي؛فهوعمليةُمعقدة،وذلكبإلنظرؤىلسبقإ إلدمإغإلبشر ي

للمسإئل،أّمإنقلإؤلشإرإتػ 

يإئيةوإلكيميإئيةفيه،فإلدمإغمؤلفمن مليإرخليةعصبية،وكلخلية111ؤىل26تدإخلإلعديدمنإلخصإئصإلفت  

كل111111خليةمجإورة.وهنإكمإيقإرب111111عصبيةمتصلةبمإيقإرب ي
مليونرإبطمعإلخةليإإلمجإورة،وػ 

مليإرمعإلجللمعلومإتتسإعد111وإحدةمنهإعةلقإتمشفرةتنقلإؤلشإرإتمنخليةؤىلأخرى،أييوجدمإيقإرب

أسإسوصةلتجديدة عىل يصإغ وإلتفكت  مسبقإ.. محددة غت  يتخذهإ ي
إلتر إلقرإرإت

ّ
أن كمإ إلتوإصل، عىل إؤلنسإن

،ومتجددةب ي
13،ص1919إستمرإر.)سعيدإلقرن  ي

هػ 
ّ
(هذإإلتجددإلغريبإلغإمضيصعبمحإكإتهأومضإهإته؛ألن

إلنهإيةمنؤبدإعإلخإلقإلعظيمسبحإنهوتعإىل.

يعظهذإ من هو وإؤلنسإن إلحإسوب، دإخل ونية ؤلكتر لشحنإت حسإب ليسسوى إآلإلت ذكإء
ّ
ؤن  ؤذن:

فإلفروقإتب ،  إلحسإبمعت  إليوم حتر هو  إإلصطنإعي وإلذكإء مإزإلتعميقة، إإلصطنإعي ىوإلذكإء إلبشر إلذكإء ي  


 
إلحوإسيبتقدمأجوبةوفقإ

ّ
،ذلكألن ي

كتبهإإؤلنسإن.)وليدإلصإنع،إصطةلحدعإن  ي
(33،ص8119للخوإرزميإتإلتر

كنإجميعإُمتشإ
ّ
إ،وإال يليسرقمي  إلذكإءإلبشر

ّ
ولحسنإلحظ،ؤن ي

نصلؤىلهذهإلحإلةإلتر
ّ
،وأرجوأال أوُمستنسخي   بهي  

بنإء محإولة ي
ػ  يكمن إل إلتقنيإت من إلخوف

ّ
ؤن هويتنإ، بإلتإىلي وتنته شخصوخصوصيته، كل فردإنية بهإ تنته

ى،بلبتقريبإؤلنسإنوترويضهليصبحكإآللة.)مجديوليد، إلذكإءإلبشر (.44،ص8119برمجيإتتحإؾي

قتبهإقفزةنوعّية،ممإومع
َّ
ؤنجإزتطبيقإتلغويةحق ي

إػ  كثت   إلعربيةأفإدتمنإلحإسبإآلىلي
ّ
ذلكنقول:ؤن

إلمعرفةهوحلوجيهومقبولللحفإظعىللغتنإوضمإن وهندسة إإلصطنإعي ؤىلأسإليبإلذكإء إللجوء
ّ
يدلعىلأن

لغإتإلعإلم. حيوّيتهإبي  

يقدرةعىلؤنتإجإألنظمةإلرمزيةوإستعمإلهإ،وإلفهملقدتوصلتبحوثإلذكإءإإل ؤىلأنللعقلإلبشر صطنإعي

، ي إنر
رسر )عىلي وإلتهجئة، وإلقوإعد، إللفظية وإلذإكرة ي

إللفظ  وإإلستدإلل إإلرتبإطية إلكلمإتوإلطةلقة وطةلقة ي
إللفظ 

نحو،ورصف،وبةلغة،وعروض،وأدب،(فإلتكنولوجيإإللغويةتعملعىلتحويلكلمإيتصلبإللغةمن64،ص8181

 ي
إلتر إللغوية إلتكنولوجيإ وريأننهتمببنإء فبإتمنإلض  إلعربيةؤىلصوررقميةمحوسبة، ذلكمنفروعإللغة وغت 

إلوصول إلمعإرفإللغويةإلعربّية،بأنوإعهإ،وتيست  تحتويتلكإلفنونوتنتظمهإ،ومنأشكإلهذإإإلهتمإم:تكثيفنشر

)عبدؤليه إ. وإنتشإر  إ، وتأثت   إ، م 
ّ
وتعل إ، ضج 

ُ
ن جعلتإلنإسأكتر إليوم ف )إلرقمنة( بهإ، ي

إلمعرػ  إلتوإصل عملية وتسهيل إ،

(61،ص8119إلرحمن،

 تتمحورحولهإمهإرإتإلذكإءإإلصطنإعي ي
منإلمجإإلتإلتر كإلتعلم،وإؤلدرإك،وإلتخطيط،وإليزإل،وهنإكإلكثت 

)أو إلعإم إلوإجبإلذكإء لذلككإنمن إلمجإل، هذإ ي
إبعيدإلمدىلبعضإألبحإثػ 

 
هدف إلقوي"( إإلصطنإعي "إلذكإء

حولتعريف وتتفإوتإآلرإء بلهومصدره، ، إإلصطنإعي فهوإلمنإفسإألوحدللذكإء ي، إلبشر إلذكإء عن فكرة ؤعطإء

ي،لكنبنإًءعىلإلعديدمنإلدرإسإتُيمكنإلوقوف إلذكإءإلبشر ي
يجدهإإؤلنسإنػ  ي

عىلتعريفإلذكإءبكونهإلمعرفةإلتر

تسإعدهعىلفهمإألمورمنإلمرةإألوىل، ي
عنتمكينهإؤيإهمنإلتعإملمعنفسهوإلُيدركسببهإ،أوهوإلمعرفةإلتر

ً
فضال
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إلذ هإلقدرةإلذهنيةإلنإجمةمنإلوعي
ّ
فهآخرونبأن ة،وُيعرِّ ،وإلعزيمةإلتلقإئيةإلُمسمإةإلمفإهيمإلمجردةبشعةكبت  ي

إنر

 (169،ص8115.)سعدتلغإلب،بإؤلرإدة

برمجتهإ؛ وطرق ومبإحثهإ، إلعربية، بإللغة وإلمتعلقة ، إإلصطنإعي إلذكإء مجإل ي
ػ  إلمبذولة إلبحثية إلجهود أّمإ

تق ي
إلتر كإلدرإسة فيهإ، وإحد جوهر عىل محتوإهإ، إختةلف مع إلبإحثة إطلعت ة، فكثت  عىلي جمإل إلبإحث بهإ م

ّ
د

فإستهلدرإستهبذكر ، إلعربيةوإلمقومإتإلمستثمرةفيهإبإلذكإءإإلصطنإعي ؤذأوضحإلدهشإنإلعةلقةبي   إلدهشإن،

معىلأهميتهإ،وكيفيةإؤلفإدةمنتقنيإتهإ،عنطريقإلتجريد،وإلتحليل،وذكرإلتجإربإلمهمة
ّ
عإلمية،وتكل

ً
غة
ُ
إلعربيةل

شج ي
إ،بإلكتإبة،وإلصوت،وإؤلشإرة،إلتر بهإ،ألجلتعلمهإآلي  إلنإطقي   هإلغت  عتعىلإلتعإملمعإلعربيةمنخةللتيست 

تتعإملمع ي
إلتر وإلمنإزلإلذكية تعملبإألوإمرإلصوتّية، ي

إلتر وإلسيإرإتإلذكّية كإلروبوتإت، ، إلعملإآلىلي ي
هإػ  وتسخت 

مجيإتإلموجهةعنُبعد،وقدأك تحتيةرقميةخإصةإلتر تإلدرإسةعىلؤمكإنتجإوزإلتحديإتلقبولفكرةبنإءُبت 
ّ
د

ذلكممإلهصلةبعلوم وإلعروض،وغت  مفنونإلضف،وإلنحو،
ّ
تعل ي

عنإلمنهجإلتقليديػ  بإلثقإفةإلعربّية،وإلتخىلي

تطويرهذهإلخدمإت،و ي
حإتتصبػ  وإلطلبة،كإلتصحيحإلعربّية،وأشإرتإلدرإسةؤىلمجموعةمقتر هإللبإحثي   تيست 

وإختتم إلتلقإئية، جمة وإلتر ، ي
إلمعرػ  وإلتمثيل ، إلرقىمي وإلُمعجم إللغوّية، وإلمرإبحة ، إلتفإعىلي إألدب وبرإمج ، ي إلكتإنر

بإللغإت إلعربية إلمعرفية إلنتإجإت نشر ي
ػ  تكثيفإلجهود أهمية عىل كإلتأكيد إلتوصيإت، من بعدد إلبإحثدرإسته

إأل عىلي .)جمإل أكتر بشكل ؤمكإنإتهإ ويعزز إلنصوصإلمنقولة، مع إلذؽي إلتعإمل ُينع آليإت إلمجإل هذإ
ّ
ألن خرى،

 ص8181إلدهشإن، درإسة63، فهي عنسإبقتهإ، فليستببعيدة إلهإديإلميسإوي؛ بن إلبإحثخليفة درإسة أّمإ  )

ع إ،
 
أيض ٌّ تحليىلي ي

طإبعهإوصؼ  آن، ي
وميدإنيةػ  إلوإقعنظرية، وعةلقةهذإ إلرإهن، إلعربية إلبإحثفيهإوإقعإللغة إلج


 
إ تختلفكثت  إل محتويإتهإ مع إلدرإسة وكإنتمقدمة وإلحوسبة، إإلصطنإعي تنإولتبإلذكإء ؤذ إلدهشإن، درإسة عن

قبمستويإتإللغة،مفهومحوسبةإللغإتإلطبيعية،وكيفأفإدتإللغةإلعربيةمنهإعىلسبيلإلتطبيق،وذكرمإيتعل

(22،ص8181وتحديإتهإ،وإلحلولإلةلزمةلمجإبهةتلكإلتحديإت.)خليفةبنإلهإدي،

إلبحثية إلجهود من عليه إطلعت مإ وبمؤإزرة إلدرإسإت؛ تلك خةلصة من إلبإحثة ؤليه توصلت مإ أهم أّمإ

: ي
إآلنر ي

إلمتنوعة؛فيمكنتلخيصهإػ 

o ةحفظ إكمةإؤلنسإنختر إلعميقة.وذوإكرهإإلذكية،إآللةإىلنقلهإطريقعنإألبدؤىلإلُمتر

o كةإللغةلقبولإآللةتطوي    ع إلُمشتر ي
إلجميع،يستعملهإإلتر مجّيةإللغإتدونإؤلنسإن،لغةوهي إلخإصة،إلتر تكونؽي

تعقيد.وإلصعوبة،بةلللجميعمتإحةإللغةتلك

o إلُمعإونة ي
بعد،عنإلعمليإتوإجرإءإألدوية،فووصوتشخيصهإ،إألمرإض،معرفةػ 

ً
إألخرىإلمجإإلتعنفضال

يإء،إلمتعلقة لالمورإلبعيدةإإلستقصإءوعلميإتبإلفت   ي
بشكلمعهإإلتعإملإؤلنسإنعىليصعبإلتر مبإرسر ي

أوإلحرب،ػ 

كة،إلرمزيةإللغةبي  تجمعُمَمكننةبلغةذلككلإلسلم، يةوإللغةإلُمشتر جمةِبآليإتةإلمنقولإلبشر إلذكية.إلتر

o إلضغوطمنإلتخفيف ي
متعددةمجإإلتإلفردلدىفيصبحجسدية،أمنفسية،أكإنتسوإءإؤلنسإن،لهإيتعرضإلتر

،للتوإصل ي
جمطريقعنمتعددة،وجنسيإتمختلفة،قوميإتمنآخرينأفرإدمعإلمعلومإتوتبإدلإلمعرػ  ،إلمتر أوإآلىلي

 إلمتإحة.لإلتوإصطرقمنذلكغت 

o إلذكإءيقومإلطبيعية،إلكوإرثحدوثثنإءأ بإلمسإعدةإإلصطنإعي ي
إألمإكنتحديدؤىلبإؤلضإفةإؤلنقإذعمليإتػ 

 إلعإلم.لغإتوبكلإلشي    عإلنقلآليإتخةللمنذلككلإلمجهولة،
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إلتحديإتأّمإ ي
إؤلنسإنيوإجههإإلتر ي إلعرنر ي

؛للذكإءعلومهتطوي    عػ  ؤجمإلهإفيمكنإإلصطنإعي ي
:ػ  ي

إآلنر

o إلمنهجيةإلصعوبإت ي
ةإلبيإنإتإنسجإمبعدمتتمثلإلتر

َ
ل
َ
إلُمدخ ي

إلذكإءأنظمةػ  ،إلوإقعمعإإلصطنإعي ي
إلمعرػ 

إللغويإلسيإقمنإلمقصودإآللةتبي ّ كصعوبةوطبيعته، ي
جم،إلنصػ  ية،إلمعإلجةتدخلمنآنئذبدفةلإلُمتر إلبشر

حيدوي،كلبشإألخطإءوتصحيح ،تعقيدبةليكونمإأيشعىلووضعهإلكةلمتجزئةإلمشكلةهذهلحلإلبإحثةوتقتر ي
لفظ 

إلذكيةإؤلدخإلعمليإتتتطورريثمإإؤلمكإنبقدرإلمجإزلغةوتجنب ي
أوإلمقصودعىلبنفسهإإآللةلتتعرفإلُمستقبلػ 

حهإلذيإلمعإلجةأسلوببحسبيقض،أويطول،قدوقتؤىليحتإجوهذإبه،تتنبأ إلمختصة.إلعلميةإلمؤسسإتتقتر

o إلمجتمعبحإجةإلُمتمثلةإلصعوبإت ي ُمستحدثإتهإ،بتتبعوذلكوغإيإتهإ،وأبعإدهإ،إلذكية،إلتكنولوجيإفهمؤىلإلعرنر

موجودمإؤىلبإلقيإسضئيلةمإزإلتإلحإليةإلجهودؤنؤذإلعمل،ورشبتكثيفذلكيكونوإنمإوآليإتهإ، ي
إلعربيةإلسإحةػ 

إلمؤسسةضعفؤىلبإلنظرإآلنلحدوجيهأمٌروهذإوتصديرهإ،إستحدإثهإ،إلإلمستوردة،إألفكإرإستهةلكعىلإلُمعتمدة

وخمولهإإلعربية، ي
،إلبحثمجإلػ  ّ إلعلىمي

ً
ضعفهإعنفضال إلكبت  ي

وإلسيمإإلعربية،فنونمكننةمجإلػ  ي
إلبحثمجإلػ 

ديزمنمنبرأسهقإئمإعلمإجعلهؤىلإلحديثةإلمنإهجسعتإلذيإللغوي يدرسعلمإإللغةجعلحإولإلذيسوست  ي
ػ 

ولذإته،ذإته، هذإ.يومنإحتر

o ؤذإألخةلقية،وإلمفإهيمإإلجتمإعية،إلقيمبمنظومةإلُمتعلقةإلصعوبة
ّ
إلذكإءبرإمجمطورينوإيإؤن سوفإإلصطنإعي

تقبع ي
ةتسإؤإلتفتظهرإلُمبتكر،بثقإفةمتأثرةخوإرزميإتخلقإىليؤديقدوهذإإلقإدمة،إألجيإلأخةلقيإتػ  عنكثت 

.وإلُمسإوإةوإلميولإلعدإلةحيثمنإلخوإرزميإتطبيعة  ُّ وإلتحت 

،إلذكإءآفإقأّمإ وإنجإزإتهإإلصطنإعي ي
:ؤىلهدفتفقدإللغوي؛إلبحثمجإلػ  ي

إآلنر

لةإؤلنسإنيصبح*أن ،كإلرفيقإلحإسوب،معوإحدةبمت   ي
منبعقله،يستثمرهإلوػ  خإرجية،وصةلتغت 

 
مإلدستوروفقإ

"ب )إألستإذُيسىم ي
دإم،جإمعةترعإهإلذي"(SHIMON WHITESONإلمعلومإنر بةلإلعلومجميععىليشتملوهذإأمستر

وفنونهإ.إلعربية،علومومنهإإستثنإء،

 إلتوإصلعىلبتدريبهوذلكإلذكإء،خإرقنسإنإؤليكونأنؤىل*إلسغي رقدوهذإ)إلتليبإث(،إلفإئقإلحشي
ّ
قدرإتُيوف

إيضعأندونُمتطّور،مصنوعؤنتإجؤىلإؤلنسإنيصلأنُيعقلإلؤذوإؤلبدإع،وإإلستنتإج،وإلنظر،للسمع،أقوىحسية
 
حد

إلنهوضأجل)منِلجمعيةإلعإمإلرئيس" "THOMAS DIETTERICHؤليهأشإرمإوهذإعليه،إلمصنوعتفوقمنبهيمنع

(.بإلذكإءِ إلدهشإن،ص)إإلصطنإعي (.61جمإلعىلي



 الخاتمة: 

  شغفهإلجإمحلةلرتبإطبإلذكإءإإلصطنإعي ي
إػ  وإقعإللغةإلعربيةورهإنإتُمستقبلهإإلذيبإتوإضح  ي

إلنظرػ 
ّ
ؤن

إلبحثوإلتجريب، يتجإوزمرحلة لم إلوإقع ي
ػ  ه

ّ
ألن نحوإلمنشود؛ خطإه ي

يحبوػ  مإزإل   عإلمية علمية ظإهرة بكونه

مجيإتحوسبةإلعربّية قإلذيفرضتهمقتضيإتإلثورةوإلسيمإمإتعلقبتر إللتمدنإلُمتفوِّ ،ؤذأصبحهذإإلُمتعلقمطلب 

هإلم
ّ
طإهإلتطبيعّيةنحوهوئيدة،ؤذؤن

ُ
إلرقمية،وقدأفإدتإللغةإلعربيةمنهذإإلمذكورؤىلحدمإ،لكّنإلطموحمإزإلتخ

إلكتإب،ورقم إؤلنجإزإتإلُمتعلقةبنشر إلمكتبإتتتجإوز عىلأرضإلوإقع  ي
نةإلمقإإلت،ومكننةطرقإلبحثإللغويػ 
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طموح ؤىلقمع ميلنإ ي
يعت  إل بضإحة وإقعنإ من نصفه مإ

ّ
عىلأن إلعإلم، أرجإء جميع ي

ػ  ة إلمنتشر وإألجنبّية إلعربّية،

 مإزإل ه
ّ
أن عليه يؤخذ إآلن وإقعنإ من نصفه مإ

ّ
ؤن بإليأسوإلتنكيل، آمإله أوتحجيم ، ي إلبإحثإلعرنر

ُ
يتشبثّبْعد لم

ّ إلعإلىمي إإلصطنإعي إلذكإء أهمهإ،بإلمستويإتإألعىلمن لكّن حإت، إلُمقتر من إلدرإسةضمنإُجملة هذه ي
ػ  م

ّ
وقدتقد

مإهوكإئن إلخإرج،وهذهدعوةللتوفيقبي   ي
ورةتطويرمهإرإتهملفهممإيجريػ  بض  ورةتوعيةإلُمتعلمي   رص  ي

يتمحورػ 

ثقإفتنإإلورقية ي
للتوإصلمعإلُمستحدثإلمتفوقػ 

ً
مإهومطلوبفعال ثقإفتنإإلرقميةإلُمعتإدة،وبي   ي

،ومإهوكإئنػ 


 
قرونإ منهإ إؤلفإدة عىل دأبنإ ي

إلتر إلتقليدية هجرإلطرق ؤىل يدعوك بهإإلذيإل تتوجه ي
إلتر إلندإءإت وأّمإ إلزمإن، من

إلعليإؤىلُمنتسبيهإلُمسإي مإدإمتإلمؤسسإتإلتعليمية وإلطإئلمنهإ، مجردشعإرإتإلأثرلهإ، فتبؼر إلتطور؛ هذإ رة

محرومةمنإلتمويلوإلدعم.

إ
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 :المراجع

بإألكإديمية8119*قتيبةمإزنعبدإلمجيد، تطبيقإتإلهندسةإلكهربإئية،رسإلةمإجستت  ي
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م،إلعربيةنحوتوصيفجديدػ  ضوءإللسإنيإتإلحإسوبية،إلمؤسسةإلعربيةللدرإسإتوإلنشر

وت.  بت 

، ي إنر
،مجلةخدمإتإللغةإلعربية.8181*عىلرسر  م،إلعربيةوإلذكإءإإلصطنإعي

نبيل،  م،إللغةإلعربيةوإلحإسوب،منشورإتمؤسسةإلتعريب،إلكويت.1922*عىلي
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بية،جإمعةسوهإج،إلجزء: بوية،بكليةإلتر تعزيزإللغةإلعربية؟،إلمجلةإلتر ي
.63ػ 

، ي
،جإمعةأمإلقرى،مكةإلمكرمة.8119*سعيدبندمحمإلقرن   م،إللغةإلعربيةوإلذكإءإإلصطنإعي
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بإثل،وآخرون، م،إلمعإلجةإآلليةللنصوصإلعربية،منشورإتمركزإلملكعبد8119*رشوإنمحسن،وإلسعيدإلمعتر 

لخدمةإللغةإلعربية،إلريإض.  تلبنعبدإلعزيزإلدوىلي

نصوصإلعربية،منشورإتمركزإلملكعبدتلبنعبدإلعزيزم،إلُمعإلجةإآلليةلل8119*مجديوليد،وإمإمأسإمة،

لخدمةإللغةإلعربيةإلريإض. إلدوىلي

إلعضإلحديث،8119*رإغبأحمد، ي
م،إلموإردإللغويةإلحإسوبية،مبحثخإصبإلدرإسةإلتحليليةللصوتإللغويػ 

لخدمةإللغة إلعربية،إلريإض.منشورإتمركزإلملكعبدتلبنعبدإلعزيزإلدوىلي

،إلريإض.،م،أهميةإللغةإلعربيةومنإقشةدعوىصعوبةإلنحو1991*أحمدإلبإتىل،  دإرإلوطنللنشر

 بنحسن، إلرحمن إلعإرفعبد جهود8116* إلعربية، إلدرإسإتإللغوية خدمة ي
ػ  توظيفإللسإنيإتإلحإسوبية م،

 .63إلعدد:ونتإئج،مجلةمجمعإللغةإلعربية عمإن،

، ،8119*عبدإلرحمنبندمحمإلعصيىمي ي تحليلإلنصإلعرنر ي
ػ   Netم،خوإرزميإتإلذكإءإإلصطنإعي

،إلشبكةإلعنكبوتية،ص8119*وليدبنعبدتلإلصإنع، ي تحليلإلنصإلعرنر ي
ػ  .33م،خوإرزميإتإلذكإءإإلصطنإعي

، عىلي  إلصحإحبإستخدإمإلكومبيوتر،جإمعةإلكويت.م،درإسةؤحصإئيةلجذورُمعجم1963*موىسحلىمي

ةدعدوع، وق.8112*شهت   م،مفهومإللغةإلعربية،إلقإهرة:دإرإلشر

م،منسمإتإللغةإلعربيةولطإئفهإ،إلقإهرة:دإرإلروإق.8113*محمودإلسيد،
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 ، إؤلدريشي إل8111*دمحمعزإلدين إللغإتمن إلُمتعدد إآللية جمة إلتر نظإم ندوةم، ية. إؤلنجلت   إللغة ؤىل إلعربية لغة

وت. جمة،مركزدرإسإتإلوحدةإلعربية،بت 
،نحوؤنشإءمؤسسةعربيةللتر ي إلوطنإلعرنر ي

جمةػ   إلتر

،سعدتلغإلب، ،إألردن،ط:8115*يإسي    .8م،نظمُمسإندةإلقرإرإت،دإرإلمنهإجللنشر

 أبوإلجدإيل، إلرحمن عبد عمل8119* ورشة إلمملكةم، ، إإلصطنإعي يوإلذكإء إلبشر إلذكإء بي   إللغة مستقبل عن

إلعربيةإلسعودية،مجلةإلقإفلة.
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