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يهدف المؤتمر إلى جمع الباحثين الناطقين باللغة العربية في مختلف أنحاء العالم وتشجيعهم على
تعريب واستخدام اللغة العربية في مجال علوم وهندسة الحاسوب من خالل خلق شراكات بحثية
وإطالق مبادرات ذات بعد استراتيجي ترتكز على العمل الجماعي المنظم بين مختلف الباحثين
والمهتمين

قائمة المقاالت
المقاالت مقدمة من باحثين من الدول التالية :األردن األمارات الجزائر السعودية العراق المغرب المملكة
المتحدة الواليات المتحدة اليمن أسبانيا أستراليا ألمانيا بلجيكا تونس سوريا عمان فرنسا فلسطين قطر
كندا ماليزيا مصر هولندا
-

معمارية مقترحة لحوسبة سحابية لنظام البصمة
بعض نقاط الضعف والثغرات األمنية في أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة (الجوالة)
نموذج أمني لبيئة الحوسبة السحابية
االستفادة من تقنية الصوت عبر االنترنت لبناء بيئة اتصال مرئي قليل التكلفة دراسة حالة على كلية العلوم
واآلداب بطبرجل
اختبارات العشوائية :اختيار بوكر باستخدام أيادي مكونة من رقمين
الشبكات االجتماعية والتحديات األمنية
برنامج تعمية مستوحى من التاريخ العلمي المغربي
شرح الداللي استخراج المعلومات من قاعدة البيانات ’ ميدالين من أجل الكشف عن المواد المسؤولة عن رد
الفعل السلبي لألدوية
التلخيص اآللي للنصوص العربية باالعتماد على نظرية البنية الخطابية المجزأة
تقليص الجمل المدونة باللغة العربية باإلعتماد على التلقين اآللي
نظام آلي لتلخيص التعليقات العربية على شبكات التواصل االجتماعي
نحو وضع نظام للتوليد اآللي للنصوص العربية
التحليل اآللي للوقف واالبتداء في نصوص اللغة العربية الحديثة والكالسيكية
محلل نحوي لبيئة تعلم عن بعد للغة العربية
التحديد اآللي للعالقات البالغية في النصوص العربية
قياس المخاطر األمنية للتعليم االلكتروني
المدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العربية
المعجم التفاعلي للغة العربية
مدونة ألتيك للكينونات اإلسمية في العربية المعاصرة
مقدمة في حوسبة اللغة العربية "عرض وتقديم"
مدير جدول محاضرات حاسوبي باستخدام تقنية البلوتوث
نحو نظام آلي لمراقبة تنفيذ البرامج األكاديمية من خالل األهداف
طريقة تعتمد على المدونات اللغوية لتجهيز بيانات تدريب واختبار أنظمة الوسوم النحوية

تصميم نموذج ثالثي األبعاد لجسم اإلنسان ومكاملته على الوب بهدف محاكاة حركات لغة اإلشارة العربية
تصحيح نطق أصوات اللغة العربية المفخمة باستخدام المنهجية الكالمية اللحنية
نظام البحث عن األخبار
تصميم نموذج ثالثي األبعاد للوجه البشري ومكاملته على الوب بهدف محاكاة لفظ الكالم وتمثيل المشاعر
تصميم مكونة تحليل السؤال وفهرسة مدونات عربية في نظام استرجاع معلومات لإلجابة عن األسئلة

-

هندسة واقعة استخدام ،السيناريوهات و شبكات بتري الزمنية لوصف الوقت الحقيقي للنظام
نحو بيئة نموذجية متكاملة لهندسة البرمجيات المعقدة
طريقة لتمديد طلب البحث باللغة العربية باالعتماد على األنطولوجيات وبيانات المستعمل
تصور موجه للجوانب لتصميم تطبيقات الزمن الحقيقي
استرجاع سجالت صور األسنان باستخدام حفظ اإلسقاطات للوضع المتعام
مستعمرات النحل االصطناعية لتحسين الصور
القلم ،نظام كتابة لخط النسخ العربي ورموز الرياضيات العربية
التعرف على الكتابة اليدوية العربية
التدريب عن بعد
أثر أستخدام برنامج األوثوروير في تدريس موضوعات في مادة تقنيات التعليم ومعالجة اللغة العربية في كلية
التربية في جامعة حائل ،المملكة العربية السعودية
دراسة أثر العوامل الخارجية على تقبل الطالب استخدام الفصول االفتراضية بالجامعات الناشئة بالمملكة
العربية السعودية
نظام تقييم عن بعد للغة العربية
إستخراج الصور بناء على إنطولوجيا عربية

المتحدثون في المؤتمر الدولي لعلوم وهندسة الحاسوب باللغة العربية في دورته الثامنة
 62 – 62ديسمبر  6106جامعة القاهرة  -كلية الحاسبات والمعلومات

محاضرة عن معرفه الوجه
ا.د .محمد عبدالمطلب – جامعه ميامي
أ.د .علي فرج – جامعه لويزفيل
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