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بحث بحث متقدمالحكومة المقالة تقر اطالق قناة الرأي الفلسطینیة كقناة فضائیة حكومیة ابـحـث ھـنـا 

جامعة بیرزيت تنظم الّندوة الّسنوّية الثالثة للسانیّات الحاسوبّیة

رام هللا - معا- افتتحت وزيرة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات صفاء ناصر الدين الّندوة الّسنوّية الثالثة للسانّیات

الحاسوبّیة والمحتوى العربي في فلسطین، والتي نّظمھا معھد ابن سینا في كلیة تكنولوجیا المعلومات بجامعة بیرزيت

الیوم السبت، وبحضور ومشاركة من عدد كبیر من الباحثین من مختلف الجامعات والشركات والُمؤسسات الفلسطینیة،

والتي ركزت حول مناقشة أحدث األبحاث في مجال تقنیات اللغة العربیة.

كما ركز ھنري جقمان، نائب رئیس الشؤون األكاديمیة، في حديثه في االفتتاحیة على أھمیة دعم البحِث العلميِّ،

وطالب الباحثین بالتركیز على حلِّ مشكالٍت حقیقیة في الّسیاق الفلسطیني والعَرِبّي على وجه الخصوص، ودعا

الباحثین على تحسین وزيادة سبل التعاون والتواصل فیما بینھم.

شارك في الّندوة ثالث عشرة بحثًا، ُعرضت ضمن خمسة جلسات. حیث ُعرض في الجلسة األولى أربعة أبحاث تتعلق

في الفھم اآللي للكالم المنطوق والتشكیل ومعالجة الّلھجات المحلیة وأدار ھذه الجلسة دبالل الشافعي. 

أما الجلسة الثانیة، والتي أدارھا محمود الصاحب، فركزت على ثالثة إشكالیات وتجارب من الواقع الفلسطیني، كان

أبرزھا مشاركة من سلطة األراضي الفلسطینیة. 

الجلسة الثالثة عرضت ثالثة أبحاث ركزت على عدة قضايا تتعلق بتصحیح وتلخیص النصوص العربیة آلیا، وأدارھا الباحث

في معھد ابن سینا ناصر زلموط. وقد عرضت الجلسة الرابعة، بإدارة مھدي عرار، ثالث أبحاث تناولت عدة قضايا مثل

توسیم النصوص العربیة بشكل آلي، واسترجاع الصور باستخدام االنطولوجیا وكذلك أدوات لتقییم وتحسین جودة

استرجاع البیانات العربیة.

المحاضرة الرئیسیة في الّندوة كانت للدكتورة منى دياب من جامعة جورج واشنطن، حیث تناولت حوسبة اللغة

المستعملة في شبكات التواصل االجتماعي واكتشاف الروابط التي تدل على تكوين المجموعات المنفصلة الداخلیة آلیا،

وقد أدار ھذه الجلسة باسم الصیرفي. 

وتجدر اإلشارة بأّن خلفیات الباحثین المشاركین في الندوة كانت متعددة، مثل علوم الحاسوب واللغات والفلسفة

واإلحصاء وغیرھا، وكان ھناك حضور الفت من قبل قطاع صناعة البرمجیات. 

كما تم بث الّندوة بشكل حّي ومباشر عبر االنترنت وكانت ھنالك عدة مداخالت من قطاع غزة ومصر والواليات المتحدة

األمريكیة.
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