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  الملخص

  هيكلة وتصنيف وتعريب المصطلحات الحاسوبية
   لتعزيز لغتناإلى اللغة العربية نحو تعريب المجاالت العلمية  اًسعت الجامعات العربية حديث     

مع اتساع مجاالت الحاسوب أصبح . الحاسوباالت مجأهم هذه ال وكان من العربية وتأصيلها،

تعريبها والبحث في المصطلحات على تصنيف وهيكلة المصطلحات وليس من السهل السيطرة 

كما أن تصنيف وهيكلة وتعريب المصطلحات الحاسوبية باللغة العربية تعد غير موجودة  المعربة

الورقة العلمية تعرض دراسة مسحية لجميع مجاالت الحاسوب،  لذلك فإن هذه بمكتبتنا العربية.

. هذه المجاالت وترتيبها ومن ثم تفصيل مصطلحات كل مجال على حداوتصنيف ومن ثم هيكلة 

ويب ديناميكي الذي يحتوي على الهيكلية والتصنيف موقع إنشاء من خالل  هذا تطبيقتم أيضا 

والمصطلحات  بتعديل الهيكليةوقع لدية المرونة وتعريب وتعريف مصطلحات كل مجال. هذا الم

 ، وهذا من شأنه أن يذلل الصعوباتالثنائية جرةالشخوارزمية  وإضافة مصلحات جديدة باستخدام

ية. كما الحاسوب والبحث عن المصطلحات التي تواجه المستفيدين من تعريب (الوقت والجهد)

 ية لطالب الجامعات العربية.نهدف الي توحيد المفاهيم الحاسوبية باللغة العرب

، ديناميكي، ويب، بحث التعريب، الحاسوبية، المصطلحات التصنيف، الهيكلة، :الجوهرية الكلمات

  .الثنائية الشجرة
Abstract 

     Recently, Arab universities sought towards Localization of scientific 
fields to promote our Arabic language and establish it, where the most 
important field is computer. The expansion of the computer areas makes the 
control of hierarchical and classification of computer terms and Arabized 
these terms and search through them very difficult. Also, The classification, 
structuring and Localization of computer terminology in the Arabic 
language is not existent in our libraries. Therefore, this paper presents a 
survey for all branches of computer and then, structuring , classification and 
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arranging of these branches after that we explain the terms of each field 
separately We implement this application through dynamic web which 
contains the classification, structuring m, Localization and definition 
computer terminology for each branch. This web has the flexibility for 
modifying the structural and terms also, we use binary tree algorithm for 
adding/removing terminologies, where this leads to overcomes the 
difficulties (time and effort) which facing the beneficiaries of the 
Localization of computer terminology. also, we aim to globalize the 
etymologies of computer in the Arabic language for students of Arabic 
universities. 
Keywords: Hierarchical, classification, computer terms, localization, 
dynamic web, Binary tree. 

  :المقدمة .1
عن الكتابة العربية ال تعود إال لفترات  اللغة العربية أم اللغات السامية واآلثار المكتشفة     

يسهل متابعة  اللغةويتفق خبراء العالم على أن التمكّن من  ريخ اللغة العربية،امتأخرة من ت

الدول أن تبني تعليما عاليا وراقيا بينما كانت  لقد استطاعت بعض الدروس التي تُعطى بتلك اللغة،

امعات في العالم من حيث جودة تعليمها ونتائج قبل نصف قرن متخلفة. لننظر إلى ترتيب الج

م بحثها وعدد المتخرجين منها ونوعية األساتذة الذين يدرسون بها وننظر إلى ترتيبنا وترتيبه

  . )1992عزي، (

ت العلمية الحديثة لتعزيز تعريب المجاالتوجيه االبحاث لوقد سعت الجامعات العربية حديثاً نحو   

لها، وكان من ضمنها مجال الحاسوب، ومع اتساع مجاالت الحاسوب أصبح العربية، وتأصي لغتنا

ليس من السهل السيطرة على تعريبها والبحث في المصطلحات المعربة ليكون قادرا على إنتاج 

العربية في مجال الحاسب، وزيادة المحتوى العلمي باللغة باللغة  الحداثة ومنه إنتاج قواعد للعلم

نترنت العالمية، وتوفير المادة العلمية لتوطين المعرفة الحديثة في المجتمع العربية على شبكة اال

  .) Ibrahim and Martha, 1994, pp. 548-560 ؛1992،  اسماعيل ؛1992(عزي، العربي

تصنيف المصطلحات الحاسوبية ومن ثم تعريب كل مصطلح في هذه الورقة سنقوم بهيكلة و     

ه الورقة البحثية اعطاء كل مصطلح نبذه تعريفية خاصة بالمصطلح باللغة العربية. وأيضا في هذ

باللغة العربية وتم أيضا تطبيق هذه الهيكلية والتصنيف والتعريب ونشرها على االنترنت عن 
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حتى يتمكن المستخدم من توفير ) وقواعد بيانات XML(طريق موقع ويب ديناميكي باستخدام 

  المصطلح.الوقت والجهد للبحت واالستفادة من 

التصنيفات باللغة اإلنجليزية حيث يكاد ال يوجد تصنيفات باللغة العربية وتم  تم االطالع على     

معة االقصى للخروج بأفضل هيكلية ومن خالل ذلك تم هيكلية ايضا عقد ورشة عمل في جا

  ساسية: أخمسة محاور  المصطلحات إلى

  .الشبكات واالتصاالت . أمن1

  .ة والسحابة الحسابيةنظمة الموزعاأل. 2

  .واسترجاع البيانات االصطناعيالذكاء . 3

  .مبادئ علوم الكمبيوتر. 4

  .الوسائط المتعددة. 5

حيث كل محور سيتم تصنيفه الي عدة محاور حتى نصل الي المصطلحات الدقيق التي سوف     

  يتم تعريبها ومن ثم اعطاء نبذه عن كل المصطلح.

تصنيف وهيكلة   لتالي: المحور الثاني يوضح عملية النحو ا يتكون على وبقية البحث    

، والمحور الثالث يعرض كيف يتم تعريب وتعريف المصلحات الحاسوبية المصطلحات الحاسوبية

الذي يشمل  بسبع يعرض كيفه عمل البرنامج المحوالعربية، المحور الرا ىمن اللغة اإلنجليزية إل

الخامس الدراسات السابقة، واخير  وعرضنا في المحورعلي عملية الهيكلة والتصنيف، وكما 

  الخاتمة واالعمال المستقبلية.

  تصنيف وهيكلة المصطلحات الحاسوبية:. 2
في شكل  مصطلحاترتب الهيكل فكري يتصنيف المصطلحات الحاسوبية عبارة عن      

تي تنتظم بها الطريقة القا، ومجموعات أساسية ومجموعات فرعية بناء على قواعد محددة مسب

 لحات الحاسوبيةطهيكلة المصهو ما نقصد به بعض، البعضها ب هذه المصطلحات، وارتباطها

  )2013، ادارة المحفوظات(

 ;Acm, 2013)لقد قامت بعض الدراسات باللغة اإلنجليزية بتصنيف المصطلحات الحاسوبية     

Garay and misty, 2003 (كثر انتشارا في الحاسوب. التي تعتمد في تصنيفها المواضيع األ
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 يوجد نبده معينة عن كل مصطلح لكن هذه التصنيفات غير مترجمة الي اللغة العربية وأيضا ال

  غير مطبقة باستخدام لغات برمجة لتوفير الوقت والجهد على المستخدم. و

طالع لقد قمنا بعمل ورشة عمل بعنوان الهيكلية والتصنيف األمثل للمصطلحات الحاسوبية وتم اال 

  حسب الجدول التالي: لية وتصنيف المصطلحات الحاسوبية على أحدث التصنيفات وتلخيص الهيك
  : هيكلة وتصنيف المصطلحات الحاسوبية1جدول

 Network Security & Communication  الشبكات واالتصاالت أمن1

 Networks (Wireless Networks, Sensor  الشبكات الالسلكية، الشبكات المجسية)(الشبكات 
Networks) 

 

  األمن والسرية

  عتراض)افك تشفير، / التشفيرعلم التشفير( •

  سرية البرمجياتوأمن  •

  الويب أمن •

Security & Privacy 

• Cryptography(encryption/decryption, 
interception) 

• Software security and privacy 
• Web security 

Distributed Systems & Cloud Computing  األنظمة الموزعة والسحابة الحسابية2

 Distributed systems  األنظمة الموزعة 

 Distributed Database  قواعد البيانات الموزعة 

 SharePoint  نقطة مشاركة 

 Artificial intelligent & Information  المعلوماتواسترجاع  االصطناعيالذكاء 3
Retrieval 

 Robotics  الروبوتات 

 Machine Learning  تعليم اآللة 

 Multiagent Systems  متعددة الوكالء أنظمة 

 Computation & Language  الحسابات واللغات 

 Expert Systems  نظم الخبيرةال 

 Natural Language  اللغات الطبيعية 

 Neural Networks  الشبكات العصبية 

  Smart Games  الذكيةاأللعاب  

 Retrieval and  Analysis  االسترجاع والتحليل 
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 Computer Science Concepts  بيوترمبادئ علوم الكم4

 Data Structure & Algorithms  تراكيب بيانات والخوارزميات 

 Architecture  معمارية 

 Compilers  المترجمات 

 Software Engineering  هندسة برمجيات 

 Programming Languages  لغات البرمجة 

 Multimedia  الوسائط المتعددة5

 Graphics and Motion Graphic  مات المتحركةالرسومات والرسو 

 Image Processing  معالجة الصور 

 Digital video  الفيديو الرقمية 

 Animation  الحركة 

حه الحقا يمكن لنا إضافة مصطلحات ومن خالل موقع الويب الذي تم إنشائه والذي سوف يتم شر

  جديدة بكل سهولة ومرونة.

  :حاتلطف المصب وتعريتعري  .3
) يوضح التالي: بعض المصطلحات التي تم اختيارها بطريقة عشوائية من أمن 2(جدول   

الشبكات واالتصاالت وخاصة فرع الشبكات وحيث يتم ترجمة المصطلح الي اللغة العربية ومن 

ثم اعطاء نبذة مختصرة عن المصطلح. حيت تتم الترجمة اعتماداً علي القواميس الخاصة بترجمة 

وقواميس خاصة بترجمة المفردات اإلنجليزية إلى  (Phillips, 2005)ات الحاسوبية المصطلح

وأبحاث علمية ودراسات سابقة تحتوي علي بعض (Oxford University, 2011) عربية 

). الجدول التالي يوضح بعض 1992عزي، نجليزية المترجمة إلي العربية (المفاهيم باللغة اإل

  ا من فرع الشبكات.المصطلحات التي تم اختياره
  : المصطلح وعملية التعريب ومن ثم عملية وصف مختصر للمصطلح2جدول 

Short description Arabic translation Network terms 

هو جهاز يمكنه تخزين كميات كبيرة من 

  المعلومات ويقدم خدمات للزبون
 Server  الخادم
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 Client  ميل/الزبونالع  هو المستفيد من الخدمات التي يقدمها الخادم

كمبيوتر في ال نظام  المسئول عن إدارة

الشركات الكبيرة ومن أهم المهام التي يقوم 

تثبيت البرامج وتحديثها  المسئولبها هذا 

  .وإزالتها، وتثبيت ترقيات ألنظمة التشغيل

  النظام مدير
System 

administrator 

 )وغالباً ما يستخدم مصطلح (مضيف

  .للمستخدمين الموارد  تيحالذي ي للكمبيوتر
 Host  مضيف

 لتقني لعنوان الموقع اإللكترونيهو االسم ا

والمصادر الموجودة على  والمستندات

  اإلنترنت،

  محدد المصادر المنتظم

(URL) Uniform 
Resource 
Locator 

  :. البرنامج التطبيقي4
واستخدام (Christian et. al., 2012 ) لقد قمنا بإنشاء موقع الويب باستخدام لغة (إكس أم أل)   

قواعد البيانات حيث يتم من خاللها إضافة وحذف المصلحات الحاسوبية بسهولة ومرونة اعتماداً  

التي (safavian and landgrebe, 1991, pp. 666-674) على خوارزمية الشجرة الثنائية 

عدل مستفيد من التغذية الراجعة من المستخدمين لمدير الموقع أن يضيف مصطلح ويحذف ويتتيح 

بعد تحليلها. حيث أن خوارزمية الشجرة الثنائية مبنية على حذف وإضافة وتعديل أي مكان من 

   .الشجرة، فيما يلي سيتم شرح الواجهات االساسية للبرنامج التطبيقي

  واجهة الموقع اإللكتروني:
ل فيما بينها: الصفحة الرئيسية أساسية يمكن التنق الموقع من ثالثة أيقونات ةتتكون واجه    

  صفحة البحث عن المصطلح وصفحة إضافة مصطلح.و

  أوالً: الصفحة الرئيسة: 
  الصفحة الصفحة الرئيسة للبرنامج التطبيقي التي تحتوي على تعريف الصفحة وخدماتها. تحتوي 

وبية وتصنيفاتها، وكل تصنيف الرئيسة على قائمة فرعية تدل على هيكلة المصطلحات الحاس 

يحتوي على العديد من المصلحات حيث كل مصطلح  يكون مكتوبا باللغة اإلنجليزية ومترجماً 

  إلى اللغة العربية مع وصف مختصر لهذا المصلح.
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  ثانيا: قائمة البحث: 

  :تحتوي على

  .إلدخال الكلمة المراد البحث عنهامربع النص  •

  زي، أو عربي.لغة البحث: تحديد اللغة إنجلي •

 زر البحث. •

  مستقلة تحتوي على الهيكلة، والتصنيف التابع لها المصطلح.وتظهر نتيجة البحث في شاشة 

  ثالثا: إضافة مصطلح:
هذه الصفحة تمكن المستخدم من إضافة مصطلح جديد للصفحة ويتم تدقيق هذا المصطلح من      

مصطلحات الموجودة وتحتوي هذه الصفحة قبل إدارة الموقع يتم الموافقة عليه وإضافته إلى ال

على أربعة مدخالت ،ولكي يتم إرسال هذه المدخالت إلى إدارة الموقع يجب إدخال اسم المصطلح 

(صفحة دارة الموقع لتدقيقها ثم نشرها. باللغة اإلنجليزية أو باللغة العربية لينتقل بعد ذلك إلى إ

قوم بتدقيق مدخالت المستخدم واعتمادها أو إدارة الموقع هي جزء تكميلي للصفحة السابقة ت

  رفضها).

  وهذا عرض لشاشات الموقع اإللكتروني الخاص بهيكلة وتصنيف المصطلحات الحاسوبية.
): الصفحة الرئيسية للموقع، وتحتوي على نبذة مختصرة عن هدف الموقع، باإلضافة إلى قائمة 1(الشكل

-إلى صفحة البحث وإضافة مصطلحات جديدةبهيكلة المصطلحات الحاسوبية، وروابط للتنقل 
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وهي الصفحة الرئيسية للموقع، وتحتوي على نبذة مختصرة عن الموقع، باإلضافة إلى قائمة     

بهيكلة المصطلحات الحاسوبية وهي: أمن الشبكات واالتصاالت، األنظمة الموزعة والسحابة 

ئ علوم الكمبيوتر، وأخيراً الوسائط الحسابية، والذكاء االصطناعي واسترجاع البيانات، ومباد

المتعددة، وتضم كل قائمة التصنيفات الخاصة بها، كما تحتوي هذه الصفحة على روابط للتنقل 

  .إلى صفحة البحث وإضافة مصطلحات جديدة
هيكلة  ): وهي صفحة عرض لمصطلحات الحاسوب الخاصة بتصنيف ما، وتحتوي هذه الصفحة على2الشكل (

نيفها باإلضافة لجدول يضم المصطلح باللغة اإلنجليزية وترجمته باللغة العربية ونبذة مختصرة المصطلحات وتص

   .المصطلح عن

): وهي صفحة البحث عن مصطلح، وتُتيح هذه الصفحة للمستخدم البحث عن مصطلح ما في قاعدة 3الشكل (

  البيانات سواء باللغة العربية أو اإلنجليزية
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لح، وتُتيح هذه الصفحة للمستخدم البحث عن مصطلح ما في قاعدة وهي صفحة البحث عن مصط

البيانات، بحيث يمكن للمستخدم كتابة المصطلح باللغة العربية أو اإلنجليزية في المكان المخصص 

  لذلك، واختيار لغة البحث، ومن ثم الضغط على زر بحث.

حتوى على هيكلة المصطلح ): وهي الصفحة الخاصة بنتيجة البحث عن مصطلح ما، وت4الشكل (

  باللغة العربية ونبذة مختصرة عنهوتصنيفه، وجدول يضم المصطلح ومعناه 

 
): وهي صفحة إضافة مصطلح، وتُتيح هذه الصفحة للمستخدم إرسال مصطلح إلدارة الموقع 5الشكل (

  ومن ثم إدراجه ونشره على الموقع حيث يتم تدقيق وترجمة وتصنيف المصطلح
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إضافة مصطلح، وتُتيح هذه الصفحة للمستخدم إرسال مصطلح إلدارة الموقع لنشره، صفحة 

وعلى المستخدم اختيار التصنيف الرئيسي للمصطلح (وهو عنصر اختياري وليس على المستخدم 

إدخاله)، كما ويجب على المستخدم إدخال إما المصطلح باللغة اإلنجليزية أو باللغة العربية (وهما 

ريان، يجب على المستخدم إدخالهما أو إدخال أحدهما على األقل)، ويمكن كذلك عنصران إجبا

للمستخدم كتابة وصف مختصر عن المصطلح (وهو عنصر اختياري وليس على المستخدم 

إدخاله)، وفي النهاية يقوم المستخدم بالضغط على زر "إرسال" ليتم إرسال مصطلح إلدارة الموقع 

  يف المصطلح ومن ثم إدراجه ونشره على الموقع. حيث يتم تدقيق وترجمة وتصن

 :السابقة تسااالدر.5
لقد تناولت بعض األبحاث والكتب عملية تصنيف المصطلحات الحاسوبية وبدون هيكلية      

وتكاد  مكتبتنا ) وكما Garay and Misty, 2013واضحة  لهذه المصطلحات  بالغة اإلنجليزية (

 كما وتناولت الدراستينصلحات الحاسوبية. حة لتصنيف المهيكلية واض العربية تفتقر إلى

)Garay and Misty, 2013; ACM Computing, 2012 ( عملية تصنيف المصطلحات

كات والسرية والشبل وحدات اإلدخال واإلخراج واألمن باللغة اإلنجليزية من حيث الموضوع مث

ف من حيث الكيان المادي ) هدفت إلى تصنيAcm, 2013(واالنترنت. كمان أن في دراسة 

ومعمارية الحاسوب وهندسة البرمجيات والبيانات ونظرية األثمتة وتطبيقات الحاسوب ومن تم 

كلة المعالج، االتصال تقسيم كل جزء إلى عدة أفرع (مثال: معمارية الحاسوب تنقسم إلى هي

 اص بهذه الورقة اعتمدأما بالنسبة لهيكلة والتصنيف الخ). تطبيقات تعتمد على النظاموالشبكات و

صطلحات وتم على الشمولية وعلى ترابط المواضيع التي تخص كل موضوع خاص بمجموعة م

يف األنسب جامعة االقصى تمحورت حول الهيكلية والتصنأيضا عمل ورشة عمل في 

يتم دمجها بسهولة في هدا  وفي حالة استحداث مصطلحات أخرىللمصطلحات الحاسوبية. 

  شرحه. التصنيف كما سبق

  :واألعمال المستقبلية الخاتمة 6
تصنيف وهيكلة وتعريب المصطلحات الحاسوبية باللغة العربية تكاد تكون غير موجودة في     

مكتبتنا العربية لهذا قمنا في هذه الورقة البحثية بهيكلة وتصنيف المصطلحات الحاسوبية باللغة 

صطلح بعد عملية التعريب. وقمنا بتصميم العربية وأيضا تعريبها واعطاء نبذه مختصرة لكل م
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وبرمجة موقع ويب ديناميكي باستخدام قواعد البيانات واستخدام خوارزمية الشجرة الثنائية لتعديل 

الهيكلية والتصنيف وإضافة مصطلح جديد أو حذف مصطلح اخر. سوف نعمل في المستقبل على 

حيث يتم توحيد المفاهيم اإلنجليزية بالغة أن يكون هذا البرنامج موحد لكل الجامعات الفلسطينية 

  العربية لكل الطالب.

  :ول المصطلحاتدج
  اإلنجليزية العربية  

Binary tree  الشجرة الثنائية 1

Feedback  التغذية الراجعة 2

  Users  المستخدمين 3

  Web  ويب 4

Administrator  مدير 5

  Functions  دوال 6

  ACM  اى سي ام 7

Theory of computation  تةنظرية االثم 8

Implementation  تطبيق 9

Classification  تصنيف 10

Icons  أيقونات11

Privacy  سرية12

  Security  أمن13

XML  إكس أم أل14
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