
 

"بیرزیت" تنظم الّندوة الّسنوّیة الثالثة للسانّیات الحاسوبّیة والمحتوى العربي في فلسطین

في العربي  والمحتوى  الحاسوبّیة  للسانّیات  الثالثة  الّسنوّیة  الّندوة  المعلومات  وتكنولوجیا  وزیرة االتصاالت  افتتحت   - الجدیدة  الحیاة   – بیرزیت 

بجامعة بیرزیت امس، وبحضور ومشاركة عدد من الباحثین من مختلف فلسطین، والتي نّظمها معهد ابن سینا في كلیة تكنولوجیا المعلومات 

الجامعات والشركات والُمؤسسات الفلسطینیة.

والعَرِبّي على بالتركیز على حل مشكالت حقیقیة في الّسیاق الفلسطیني  رئیس الشؤون األكادیمیة، الباحثین  وطالب أ. د. هنري جقمان، نائب 

وجه الخصوص، لتحسین وزیادة سبل التعاون والتواصل بین الباحثین.

الفهم اآللي للكالم أربعة أبحاث تتعلق في  ُعرض في الجلسة األولى  ثالثة عشر بحثًا، ُعرضت ضمن خمس جلسات. حیث  وشارك في الّندوة 

المنطوق والتشكیل ومعالجة الّلهجات المحلیة وأدار هذه الجلسة د. بالل الشافعي. فیما ركزت الجلسة الثانیة، والتي أدارها د. محمود الصاحب،

على ثالث إشكالیات وتجارب من الواقع الفلسطیني، كان أبرزها مشاركة من سلطة األراضي الفلسطینیة. وعرضت الجلسة الثالثة ثالثة أبحاث

الجلسة زلموط. وعرضت  ناصر  سینا  ابن  معهد  في  الباحث  وأدارها  آلیا،  العربیة  النصوص  وتلخیص  بتصحیح  تتعلق  قضایا  عدة  على  ركزت 

وأدوات لتقییم باستخدام االنطولوجیا  آلي، واسترجاع الصور  النصوص العربیة بشكل  تناولت توسیم  عرار، ثالثة أبحاث  الرابعة، بإدارة د. مهدي 

وتحسین جودة استرجاع البیانات العربیة.

التواصل شبكات  في  المستعملة  اللغة  وتناولت حوسبة  واشنطن،  جورج  جامعة  من  دیاب  منى  للدكتورة  كانت  الّندوة  في  الرئیسیة  المحاضرة 

االجتماعي واكتشاف الروابط التي تدل على تكوین المجموعات المنفصلة الداخلیة آلیا، وأدار الجلسة د. باسم الصیرفي.
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تصویت

18 8 القدس
17 7 رام هللا
19 9 نابلس
16 7 الخلیل
21 10 جنین
17 7 بیت لحم
21 11 طولكرم
21 11 قلقیلیة
26 15 أریحا
20 12 غزة

3.495 3.465 دوالر/شیكل

4.810 4.790 یورو/شیكل

4.950 4.905 دینار/شیكل

0.710 0.707 دینار/دوالر
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