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 .....................................................................:(يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 
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 .................................................................................0771912590:و انهبحفرق
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 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 (2هاستر)اللساًُات الحاسىبُة : المادة

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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 :(Pré requis)انًكخسببث 

 .هفاهُن رئُسة فٍ االعالم االلٍ واللساًُات 

 :انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

الربط بُي قضاَا اللساًُات الحاسىبُة واللغة العربُة، واستخالص هشكالت الوعالجة االلُة للغة العربُة -

 .وهختلف صعىباتها

 أهذاف هع التركُز فقط علً األهذاف التٍ 6 الً 3هي  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف التعلن

 (َتن تقُُوها

.التعرف على جماالت ادلعاجلة االلية للغات-  
.دراسة قضايا لسانية حاسوبية عربية ومناقشتها-  
 .تبيان حاجة اللغة العربية اليوم إىل مثل هذه الدراسات-

 

 

 

  

قضايا ترتبط من جهة باللسانيات احلاسوبية ومن اجلهة األخرى باللغة تتضمن ادلادة التعليمية  
الصويت والصريف والنحوي : اذ تقدم للطالب تعريفا وبسطا جلميع ادلعاجلات االليةالعربية، 

والداليل مع التمثيل من اللغة العربية ، واستخراج خمتلف اخلصائص اللغوية العربية اليت تيّسر 
 .معاجلة اللغة العربية آلياأو ختلق صعوبات ومشكالت 

 

 

 

 

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 اهتحاى 60%

 اهتحاًجزئٍ 

 أعوال هىجهة 

 أعوال تطبُقُة 40%

فردٌالوشروع ال   

(ضوي فرَق)األعوال الجواعُة    

 خرجات هُذاًُة 

 (الغُاب / الحضىر )الوىاظبة 

(َتوتحذَذها  )عٌاصر 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

16/10/2018  األسبوع األول الذكاء الطبٌعً والذكاء اإلصطناعً 

23/10/2018  األسبوع الثانً .المفهوم والمصادر:اللسانٌات الحاسوبٌة 

30/10/2018  األسبوع الثالث اللسانٌات وعلم الحاسوب 

06/11/2018 .المعالج الصوتً:مجاالت اللسانٌات الحاسوبٌة   األسبوع الرابع 

13/11/2018 .المعالج الصرفً:مجاالت اللسانٌات الحاسوبٌة   األسبوع الخامس 

20/11/2018 .المعالج النحوي:مجاالت اللسانٌات الحاسوبٌة   األسبوع السادس 

27/11/2018 .المعالج الداللً:مجاالت اللسانٌات الحاسوبٌة   األسبوع السابع 

04/ 11/2018 .الترجمة اآللٌة:مجاالت اللسانٌات الحاسوبٌة   االسبوع الثامن 

11/12/2018 .القوامٌس االلكترونٌة:مجاالت اللسانٌات الحاسوبٌة   االسبوع التاسع 

18/12/2018 .بنوك المعلومات والذخائر:مجاالت اللسانٌات الحاسوبٌة   االسبوع العاشر 

08/12/2018 .المدقق اإلمالئً والمعرب:مجاالت اللسانٌات الحاسوبٌة   األسبوع الحادي عشر 

15/01/2019 .تحلٌل النصوص:مجاالت اللسانٌات الحاسوبٌة   األسبوع الثانً عشر 

22/01/2019  االسبوع الثالث عشر اللسانٌات الحاسوبٌة واللغة العربٌة 

29/01/2019 .صعوبات ومشاكل معالجة اللغة العربٌة آلٌا   االسبوع الرابع عشر 

 

 

 

 انزينيبنًرحقبانًخطط
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