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 .........................................اللغىَة:انشعبت......................اللغة واألدب العربٍ..:يذاٌانى

 .. لساوُات تطبُقُة:انخخصص

 ............2018/2019........:انسنت انجبيعيت............................األول:انسذاسي
 

 

 

 

 

 اللساوُات التطبُقُة :انعنىاٌ

 ...............................................................................................:وحذة انخعهيى

 ......................................:انًعبيم...........................:   عذد األرصذة

 ............................................................................. ساعات3:انحجى انسبعي األسبىعي

 ...........................................................سب ونصف1 :(عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

 ..................................................... :(عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

 ......................................................سب ونصف1 : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

 .......................................-أ-انذكخىرة نطيفت هببشي   أسخبرة يحبضرة:االسى، انهقب، انرحبت

 .....................................................................:(يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

 habbachilat@yahoo.fr:انبريذ االنكخروني

 ..........................................................................0771912590.:و انهبحفرق

 ......................16سا القاعة11-9.30الثالثاء:حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 البرمجة اللغىَة: المادة

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت



 Université Badji-Mokhtar. Annaba بة عنا–جامعة باجي مختار   

 اللغة العربية وآداهبا:القسماآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية:ةالكلي
 

2 
 

 

 

 

 

مبادئ عامة حول مكونات الحاسوب وكيفية  ومعارف:(Pré requis)انًكخسببث 
 .اشتغاله

 استيعاب املفاهيم الرئيسة يف اللسانيات احلاسوبية والربجمة اللغوية: انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 أهداف مع التركُز فقط علً األهداف التٍ 6 الً 3مه  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهداف التعلم

 (َتم تقُُمها

.فهم طبيعة العالقة بني احلاسوب واللسانيات-  
.التعرف على جماالت املعاجلة االلية للغات-  
. التعرف على خمتلف تطبيقات الربجمة اللغوية-

 

 

 

تتضمن املادة التعليمية موضوعات هتيئ الطالب لدراسة اللسانيات احلاسوبية، وتربط بني  
وخمتلف تطبيقاهتا كاملعاجل جمايل اللسانيات واحلاسوب، وأبرز تلك املوضوعات املعاجلة االلية للغات 

. الصويت والصريف والنحوي والداليل والرتمجة االلية

 

 

 

 

 
 

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 امتحان 60%

 امتحاوجزئٍ 

 أعمال مىجهة 

 أعمال تطبُقُة 40%

فردٌالمشروع ال   

(ضمه فرَق)األعمال الجماعُة    

 خرجات مُداوُة 

 (الغُاب / الحضىر )المىاظبة 

(َتمتحدَدها  )عىاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2018مركز الكتاب االكادٌمً  مفاهٌم وتطبٌقات فً اللسانٌات الحاسوبٌة حمدي بن ٌوسف 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

2015عالم الكتب الحدٌث  اللسانٌات الحاسوبٌة والترجمة االلٌة سناء منعم 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

2018كنوز المعرفة   اللسانٌات الحاسوبٌة واللغة العربٌة عمر مهدٌوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 انخبريخ
 يحخىي انذرس

 
 األسبىع

2/10/2018  األسبوع األول اللغة والحاسوب 

9/10/2018  األسبوع الثانً مصطلحات ومفاهٌم 

16/10/2018 المفهوم: البرمجة اللغوٌة   األسبوع الثالث 

23/10/2018 المفهوم:المعالجة اللغوٌة االلٌة   األسبوع الرابع 

30/10/2018 النشأة واألهداف: البرمجة اللغوٌة والمعالجة االلٌة   األسبوع الخامس 

6/11/2018 الكٌفٌة والقواعد:البرمجة اللغوٌة والمعالجة االلٌة   األسبوع السادس 

13/11/2018 الصرفً-المعالج الصوتً: تطبٌقات المعالجة اللغوٌة االلٌة   األسبوع السابع 

27/11/2018 :المعالج النحوي الداللً:تطبٌقات المعالجة اللغوٌة االلٌة    االسبوع الثامن 

04/12/2018 المعاجم االلكترونٌة:تطبٌقات المعالجة اللغوٌة االلٌة   االسبوع التاسع 

11/12/2018  االسبوع العاشر المعالجة اللغوٌة االلٌة والترجمة االلٌة 

18/12/2018  األسبوع الحادي عشر المعالجة اللغوٌة االلٌة والترجمة االلٌة 

8/01/2019  األسبوع الثانً عشر المعالجة اللغوٌة االلٌة ولغات التخصص 

15/01/2019  االسبوع الثالث عشر المعالجة اللغوٌة االلٌة والتعلٌم بالحاسوب 

22/01/2019  االسبوع الرابع عشر المعالجة اللغوٌة االلٌة والتعلٌم بالحاسوب 

 

 

 

 انزينيبنًرحقبانًخطط
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