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  مهمة ورسالة أدوات عربي  :
 

الرقمي التطویر عجلة دفع على وقادرة تمامًا مجانیة العربیة للغة برمجیة أدوات توفیر على نعمل                 أن
العربیة والتطبیقات األنظمة مع للغایة وبسیطة سهلة دمج بطرق األدوات هذه تتوفر وأن األمام، إلى                 العربي
و والحكومات والشركات والمؤسسات األفراد من الدول بكافة العرب وغیر العرب المستخدمین منها               لیستفید

 الجامعات ومراكز األبحاث والمعاهد وغیرهم.
نفتخر العربیة للغة رقمیة حلول لتمثل دائما األدوات لتطویر ونسعى عربي أدوات مستخدمي بآراء نهتم                 نحن

 بها وبوجودها ودعمها للغة العربیة.
 
 

  رؤیة أدوات عربي :
 

متنوعة أدوات نوفر وأن مجاني وبشكل العربیة اللغة تخدم برمجیة مكتبة أكبر نكون أن نطمح                 نحن
 ومعاصرة ایضًا لتحسین المحتوى العربي والوصول له وتحلیله و أرشفته وإثبات مكانته.

 
  األهداف العامة ألدوات عربي:

 
 توفیر أدوات برمجیة مجانیة سهلة اإلستخدام والدمج إلكترونیا لخدمة اللغة العربیة ومعالجتها.●

 
تطبیق● أي في عربي أدوات لدمج واجهة وتشكل عربي أدوات تستخدم مجانیة إنترنت خدمات                بناء

 أو نظام (سواء كان نظام انترنت أو مكتبي أو تطبیقات هواتف محمولة أو غیره).
 

مشاریعهم● في إلستعمالها والباحثین والمبرمجین للمطورین البرمجیة الُحزم من العدید            توفیر
والكلمات األفعال وتصریف وتحلیل معالجة مجال في ُحزم على األدوات تحتوي وحالیا              وشركاتهم
الناس أسماء معالجة مجال في وُحزم مهیكلة معلومات وبناء الویكیبیدیا) أدوات (مثل المجامیع               وبناء
تجمیع لهدف اإلجتماعیة الشبكات وُحزمة وترجمتها) نوعها وتحدید وتصحیحها أسماء            (استخراج
المسماة والكیانات اآللي التصنیف لُحزمة باإلضافة تصنیفه العربي المحتوى واستخراج            وتحلیل

 وُحزمة تحلیل المشاعر.
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اللغة● وقواعد اإلعراب مجال في أخرى مستقبلیة ُحزم توفیر الى أیضًا عربي أدوات مشروع                یهدف
  و اللهجات و تحویلها الى لغة فصحى وإستخراج المحتوى عالي الجودة وغیرها.

 
تدعم● تطبیقات بناء على العرب والمبرمجین المطورین تشجیع إلى عربي أدوات مشروع یهدف               كما

وتشجیع العربي المحتوى زیادة أجل من وذلك برامجهم في أساسي عنصر وتضعها العربیة               اللغة
  العمل به.

 
واجب● اقل وهذا ودعمها العربیة اللغة مكانة تثبیت في المبادرین أحد نكون بأن المشروع بهذا                 نأمل

 علینا كعاملین في مجال حوسبة اللغة و معالجتها ومعا ید بید لخدمة لغتنا الجمیلة.
 

اآلن● األدوات مجانیة الى (باإلضافة المصدر مفتوحة برمجیة مكتبة إلى عربي أدوات              تحویل
  ودائما)

 
 

  ما هي أدوات عربي وتفاصیل ُحزمها:
 

 أدوات عربي : ُحزمة من األدوات البرمجیة المجانیة لخدمة اللغة العربیة !
 

ومعالجة العربیة اللغة تحلیل في خاصة جافا بلغة المجانیة البرمجیة الُحزم من مجموعة هي عربي                 أدوات
كمیات وعلى اآللة تعلم خوارزمیات على تعتمد وإحصائیة معرفیة برمجیة أدوات وهي العربي               المحتوى

 كبیرة من البیانات في الكثیر من أساسیات نواة األدوات.
 

 تتكون هذه المجموعة من العدید من الُحزم مثل:
 

العربیة األفعال بتحلیل خاصة مدققة معرفیة قواعد على تعتمد األدوات من مجموعة األفعال : ُحزمة -١               
مع واألفعال الكلمات مصادر (استخراج مثل األدوات من العدید الُحزمة وتتضمن المختلفة              وتصریفاتها
الصحیحة المختلفة التشكیالت ایجاد كامل، بشكل الُمدخلة األفعال تصریف الجذور، استخراج             تشكیل،

 والمستعملة لألفعال، ایجاد الوزن الصرفي للفعل الُمدخل، استخراج المرادفات).
https://www.arabitools.com/verbstools.html : للمزید من المعلومات 

 
 من أجل تجربة األدوات البرمجیة في ُحزمة الكلمات :

-https://www.arabitools.com/get_word_src.html : أداة استخراج أصل الكلمة 
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-https://www.arabitools.com/Stemmer.html :أداة استخراج جذر الكلمة 
-https://www.arabitools.com/verbs_conj.html  :أداة التحلیل الصرفي 
-https://www.arabitools.com/possible_tashkeel.html :أداة بناء التشكیالت المحتملة للفعل 
-https://www.arabitools.com/possible_wazen.html  :أداة بناء وزن الفعل 
-https://www.arabitools.com/synonyms.html  :أداة استخراج الكلمات ذات العالقة 

 
 ٢-  ُحزمة الكلمات : تتضمن أداة خاصة في إیجاد مشتقات الكلمات وأداة خاصة في التصحیح اإلمالئي

 وأخرى خاصة في معرفة إن كان النص المدخل عربیًا أم ال.
https://www.arabitools.com/wordstools.html :للمزید من المعلومات 

 
 من أجل تجربة األدوات البرمجیة في ُحزمة الكلمات :

-https://www.arabitools.com/expan.html :أدوات استخراج مشتقات الكلمة 
-https://www.arabitools.com/Spell.html :أداة التصحیح اإلمالئي 
-https://www.arabitools.com/ArabicDetect.html :( عربیًا أم ال ) أداة فحص النص 

 
 ٣- ُحزمة األشخاص : تحتوي على أدوات برمجیة متخصصة في أسماء األشخاص باللغة العربیة، حالیا

 الُحزمة تحتوي على قوائم األسماء الشائعة في فلسطین والخلیج العربي.
 تتكون من أداة تصحیح إمالئي خاص باألسماء وأداة اكتشاف نوع االسم (مذكر، مؤنث، اسم عائلة) وأداة

  الترجمة والتي تعید أكثر الترجمات شیوعًا لألسم المدخل.
https://www.arabitools.com/namestools.html :للمزید 

 
 تستطیعون تجربة تطبیق ویب تم بنائه باالعتماد على ُحزمة األشخاص ویعكس طریقة تفاعلیة في إدخال

  أسماء االشخاص وترجمتها في نماذج التسجیل.
-https://www.arabitools.com/names.html :النسخة الفلسطینیة 
-https://www.arabitools.com/namesg.html : (تجریبیة) النسخة الخلیجیة 

 
الُحزمة هذه تتضمن العربیة، الویكیبیدیا في الخاصة األدوات من مجموعة العربیة: الویكیبیدیا ُحزمة -٤              
أداة المجامیع، لبناء وتجمیعها استعمالها بهدف الویكیبیدیا من العربیة النصوص سحب في خاصة               أدوات
"الخوارزمي" عن یتحدث المقال كان إذا أي الویكیبیدیا، مقاالت من مهیكلة معلومات استخراج في                خاصة
والمنطقة والجنسیة توفي ومتى ولد متى مثل معلومات استخراج على قادرة األداة فإن المثال، سبیل                 على
هذه تتوفر عالقة، ذات وتصنیفات وكلمات عنه معلومات فقرة الى وباالضافة وغیرها والمهنة               السكنیة
تعید أخرى أداة علیها. باالعتماد عربیة تطبیقات بناء في وتساعد للحاسوب الفهم سهلة بطریقة                المعلومات
، التصنیفات في خاصة أداة أیضا یتوفر المتوفرة. األخرى باللغات المقال عنوان تعید واخرى للمقال                 صورة

4 

https://www.arabitools.com/Stemmer.html
https://www.arabitools.com/verbs_conj.html
https://www.arabitools.com/possible_tashkeel.html
https://www.arabitools.com/possible_wazen.html
https://www.arabitools.com/synonyms.html
https://www.arabitools.com/wordstools.html
https://www.arabitools.com/expan.html
https://www.arabitools.com/Spell.html
https://www.arabitools.com/ArabicDetect.html
https://www.arabitools.com/namestools.html
https://www.arabitools.com/names.html
https://www.arabitools.com/namesg.html


 

من مترابطة مجموعة ضمن المقاالت وعناوین معین تصنیف ضمن المقاالت عناوین إرجاع على               قادرة
 التصنیفات وغیرها.

https://www.arabitools.com/wikipediatools.html :للمزید من المعلومات 
 

 من أجل تجربة األدوات البرمجیة في ُحزمة الكلمات :
-https://www.arabitools.com/wiki_struct.html  : أداة استخراج البیانات المهیكلة 
 أداة استخراج عناوین المقال في لغات أخرى:-

https://www.arabitools.com/wiki_get_article_langs.html 
 أداة استخراج الكلمات المفتاحیة - التصنیفات - من مقال ویكیبیدیا:-

https://www.arabitools.com/wiki_get_article_tags.html 
 أداة استخراج عناوین المقاالت التابعة لتصنیف معین:-

https://www.arabitools.com/wiki_tag_articles.html 
 أداة استخراج التصنیفات المترابطة في الویكیبیدیا:-

https://www.arabitools.com/wiki_tags_related.html 
 أداة استخراج عناوین المقاالت في التصنیفات المشتركة:-

https://www.arabitools.com/wiki_connected_tags_articles.html 
 أداة استخراج النص من مقال ویكیبیدیا عربیة :-

https://www.arabitools.com/wiki_get_text.html 
 أداة استخراج قصاصة معلومات من مقال في الویكیبیدیا العربیة:-

https://www.arabitools.com/wiki_snippet.html 
 

من كبیرة كمیة تجمیع في الباحث أو المبرمج تساعد برمجیة ُحزمة اإلجتماعیة : الشبكات ُحزمة -٥               
فهي للتویتر بالنسبة ، وإنستغرام تویتر تدعم األداة حالیًا العربیة، باللغة اإلجتماعیة الشبكات من                البیانات
حال في یومیًا عربي تویت ملیون ٥ (حوالي العربي المحتوى من ٪٧٠ عن یزید ما إرجاع على                   قادرة
تدعم و الخلیجیة، واللهجة المصریة اللهجة تفعیل تم وحالیا اللهجات تدعم و ساعة). ٢٤ لمدة مفعلة                  بقائها

  تصنیف المحتوى وتحدیده بناًء على كلمات مفتاحیة معینة.
حساب ضمن العامة المنشورات جمیع استخراج على قادرة األداة أن حیث ، اإلنستغرام األداة ایضا                 وتدعم
المنشورات عن شاملة معلومات وتشمل األداة) استعمال وقت حتى الحساب بدء منذ المنشورات (جمیع                عام

 كعدد االعجابات والمشاهدات (إن كانت المشاركة فیدیو) وعدد التعلیقات وتفاصیل اخرى ایضا.
https://www.arabitools.com/socialtools.html :للمزید 

 
، النصوص هذه في المشاعر وتحلیل العربیة النصوص لتحلیل مخصصة ُحزمة هي : المشاعر ُحزمة -٤                
كالم هنالك كان ان ایضًا و المدخل النص تحلیل على باالعتماد سلبیة أو إیجابیة نتیجة األداة تعید                   حیث

  بذيء في النص فسوف تستخلص األداة ذلك أیضا.
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تعلیق ١٠٠ اختیار تم ، سلبیًا او ایحابیًا كان ان النص طبیعة معرفة في وكفائتها الُحزمة فعالیة من                    للتأكد
وصالونات طبیة وعیادات وفنادق لمطاعم كانت التعلیقات هذه ، وتحلیلها مصادر عدة من وتقییم                ورأي

  تجمیل وشركات طیران ، كانت نسبة النجاح ٨٧٪.
  مرفق رابط االمثلة (مصادر التعلیقات متوفرة عند الطلب) :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EDuG1Oe5FDgzMUKQoq6vMhqPOSgvVWs
nAYGGDiz7JGM/edit#gid=0 

  
https://www.arabitools.com/sentool.html  : للمزید وتجربة األداة 

 
ومدرب معرفة تصنیفات ضمن العربي المحتوى تصنیف في خاصة ُحزمة هي التصنیف: أداة ُحزمة -٥               
وتكنولوجیا، حاسوب ومیكانیكة، إلكترونیات وصحة\مختبرات، طب ریاضة، وتشمل: مسبقًا النظام            علیها

 أدب وفنون، أخبار وسیاسة، دیانات، إدارة وإقتصاد
https://arabitools.com/cat.html :تستطیعون تجربتها من هنا 

 
المسماة الكیانات واستخراج النص تحلیل في خاصة أدوات : تجریبیة) (نسخة المسماة الكیانات ُحزمة -٦               
الكیانات من وغیرها والشركات والمؤسسات واالماكن األشخاص على التعرف االداة هذه تشمل              منه،

 الداللیة داخل النص.
https://www.arabitools.com/entities.html : (نسخة أولیة) لتجربتها من هنا 

 
 

  الجمهور المستهدف من أدوات عربي  :
 

   المبرمجون والمطورون (اإلنترنت وأنظمة الحاسوب والتطبیقات…).-
  العاملین والباحثین في المعالجة اللغویة وإسترجاع المعلومات ومحركات البحث.-
  العاملین والباحثین في هندسة المعرفة.-
  الجامعات والمعاهد والمراكز اللغویة.-
  الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجیا المعلومات.-
  الُكتاب والمحررین والناشطین في مجال المحتوى العربي.-
  العاملین في مجال الشبكات اإلجتماعیة.-
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  كیف تدعم وتشجع  أدوات عربي على إستعمال وتعلم اللغة العربیة:

 
أدوات توفیر طریق عن المختلفة والبرامج التطبیقات في العربیة اللغة دمج تسهیل على تعمل عربي                 أدوات

  مساندة وداعمة للمعالجة الرقمیة واللغویة للغة العربیة.

في العربیة للغة داعمة ومیزات خصائص إضافة على والمطورین المبرمجین یساعد األدوات هذه               وجود
وهنا لألفعال الصرفي التحلیل على منها جزء في تركز األدوات المثال: سبیل فعلى وبرامجهم،                تطبیقاتهم
اللغة لتعّلم أكبر منظومة ضمن وتعلیمه الصرفي التحلیل على تركز تعلیمیة وألعاب تطبیقات بناء                یمكن
وبالتالي الكلمات اشتقاق ودعم البحث عملیات في البحثیة الُمدخالت تحلیل في تساعد أیضًا األدوات                العربیة.
في والكتابة البحث عملیات من أیضا یحسن مما اإلمالئي التصحیح في وتساعد البحثیة النتائج كفاءة                 زیادة
نماذج في األسماء وخاصة المعلومات إدخال عملیة تحویل في أیضًا األدوات تساعد العربیة.               التطبیقات
سحب في وتساعد المستخدمین لدى أفضل تجربة تعكس تفاعلیة عملیة الى روتینیة تقلیدیة عملیة من                 التسجیل
المحتوى تأرشف التي التطبیقات دعم في ممتازة أداة وهي اإلجتماعیة الشبكات من تصنیفه العربي                المحتوى
(كأداة معرفیة وبیانات لغویة مجامیع بناء في ایضًا وتساعد جدید. عربي محتوى إیجاد دائما تحاول                 أو

  الویكیبیدیا) تسهل استخدام وتعّلم اللغة العربیة.

ومختلفة متنوعة وأسالیب بطرق تركب اللیغو كقطع األدوات هذه األدوات، استعمال على أمثلة مجرد                هذه
العربیة للغة تعلیمیة برمجیة مشاریع في ودمجها بسهولة استعمالها ویمكن مختلفة ووظائف حلول               وتخدم

  وألعاب تربویة وتطبیقات مختلفة.

 

  المشكلة التي تعالجها أدوات عربي والممیزات والحلول التي توفرها :
 

من الكثیر یعمل العربیة، اللغة في التكنولوجي وخاص التطویر عجلة دفع في عدیدة ومحاوالت جهود                 هنالك
تبقى واألبحاث الحلول هذه معظم ولكن العربیة للغة مختلفة تقنیة وحلول أدوات بناء على والباحثین                 الزمالء
الداعمة والتقنیة العملیة األدوات في شح هنالك حیث الرفوف. على توضع نظریات أو أفكار مجرد                 لألسف
فكرة جائت هنا ومن جدیدة وتطبیقات برامج في الحالیة الحلول دمج في أیضا صعوبة وهنالك العربیة                  للغة

  توفیر أدوات برمجیة لخدمة اللغة العربیة تمتاز بسهولة دمجها وفهمها.
 

على الحفاظ مع العربیة والمحتوى العربیة اللغة دعم على تركز عصریة! انها عربي أدوات یمیز ما أهم                   إن
استرجاع وكیفیة اإلجتماعیة الشبكات على یركز مثال عربي أدوات من جزء الحالي، العصر               متطلبات

 محتوى عربي متنوع ومصنف من الشبكات اإلجتماعیة.
االداة وهذه المدخل النص سلبیة او ایجابیة لمعرفة مهم جزء أیضًا العربیة النصوص في المشاعر                 تحلیل
من المستخرجة وخاصة ومراجعتهم المستخدمین آراء تحلیل على فئاته باختالف العربي المجتمع جدًا               تساعد

  الشبكات اإلجتماعیة.
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القدرة مع األفعال وجذور مصادر وإیجاد والتشكیل لألفعال الصرفي التحلیل على تركز ایضًا عربي                أدوات
  على إیجاد المیزان الصرفي وهذا جدًا مهم لفهم معنى المحتوى العربي وطبیعة النص.

كلمات من الخام بالمواد غني مصدر الویكیبیدیا ُتعد حیث العربیة الویكیبیدیا في خاصة ألدوات                باإلضافة
اللغویة والمجامیع اآللیة المصححات بناء في جدًا تساعد الویكیبدیا في الموارد فهذه ومعلومات               وتصنیفات

  وقواعد بیانات معرفیة وتصنیفیة متنوعة وهنا أدوات عربي تقدم عدد من الخدمات.
االنجلیزیة اللغة وخاصة األخرى اللغات في المختلفة وترجمتها األشخاص أسماء على یركز آخر               وجزء
في الخاصة البیانات قواعد في الناس سجالت وحوسبة تنظیم مجال في مهمه االدوات هذه تعد                 حیث

 الجامعات والشركات والحكومات وغیرها.
 

صحیح ، المختلفة والتطبیقات البرمجیة المشاریع في الدمج و اإلستخدام سهولة أیضًا عربي ادوات                ویمیز
خدمات شكل على نسخة عربي أدوات من مستقبًال سیتوفر لكن و جافا لغة تدعم حالیا عربي أدوات                   أن
في كبیر بشكل یساعد وهذا المستخدم قبل من المستعملة البرمجة لغة عن مستقل بشكل تعمل                 محوسبة

 إستقاللیة األدوات و یوسع من قاعدة مستخدمیها من المبرمجین.
تعتمد ال عربي أدوات أن حیث اإلستعمال حریة جهة أي ولدى مجانیة هي األدوات أن ایضًا ذكره                   والجدیر
فطبیعة والویكیبیدیا اإلجتماعیة بالشبكات عالقة ذات األدوات (اال إستخدامها في اإلنترنت توفر              على
بهم خاصة نسخة تحمیل بساطة بكل یستطیعون عربي ألدوات المستخدمین إنترنت)، لوجود تحتاج               األدوات

 من أدوات عربي وإستخدامها من دون اإلعتماد على خوادم وموقع أدوات عربي.
 

العربیة والویكیبیدیا والكلمات األفعال ُحزمة وهي ومجانیة مختلفة ُحزم ٨ من عربي أدوات               تتكون
الُحزم هذه من ُحزمة وكل المسماة والكیانات المشاعر وتحلیل والتصنیف اإلجتماعیة والشبكات              واألشخاص

  تتكون من عدة أدوات كما أوضحت سابقًا في ملخص المبادرة.
 

 الرابط التالي یوضح بالفیدیو كیفیة استعمال األدوات مع امثلة متنوعة :
https://www.arabitools.com/how.html 

 
  قیاس انتشار أدوات عربي و مدى تجاوب الناس معها :

 
 إعالمیًا هنالك تجاوب ممتاز مع أدوات عربي، فیما یلي روابط من مواقع تقنیة مختلفة تحدثت عن أدوات

 عربي:
 

  ١- موقع عالم التقنیة
 أدوات عربي  ArabiTools : أدوات برمجیة مجانیة لخدمة اللغة العربیة:

https://www.tech-wd.com/wd/2017/12/25/أدوات-عربي-arabitools-أدوات-برمجیة-مجانیة/ 
 

8 

https://www.arabitools.com/how.html
https://www.tech-wd.com/wd/2017/12/25/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.tech-wd.com/wd/2017/12/25/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.tech-wd.com/wd/2017/12/25/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.tech-wd.com/wd/2017/12/25/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.tech-wd.com/wd/2017/12/25/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/


 

 ٢- موقع البوابة العربیة لألخبار التقنیة:
 أدوات عربي: مجموعة ُحزم برمجیة مجانیة لخدمة اللغة العربیة

https://aitnews.com/2017/12/26/أدوات-عربي-مجموعة-ُحزم-برمجیة-مجانیة-ل/ 
 

:vip4soft ٣- موقع 
 أدوات عربي : ُحزمة من األدوات البرمجیة المجانیة لخدمة اللغة العربیة !

https://news.vip4soft.com/26628.html 
 

 ٤- موقع جریدة الحیاة الجدیدة:
 أدوات عربي: مجموعة ُحزم برمجیة مجانیة لخدمة اللغة العربیة

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=36f80f7y57639159Y36f80f7 
 

 ٥- تقنیة ٢٤:
 حوار تقني مع األستاذ علي صالحي، مطور الحزمة البرمجیة “أدوات عربي”

https://taqnia24.com/2018/07/31/حوار-تقني-مع-األستاذ-علي-صالحي،-مطور-ال/ 
 

 ٦- موقع أبو عمر :
 أدوات عربي “arabitools” ُحزم برمجیة مجانیة لخدمة اللغة العربیة

https://abuomar.ae/2018/08/12/أدوات-عربي-arabitools/ 
 

 ومن المواقع الممیزة األخرى التي شاركت الخبر من المواقع التقنیة السابقة وكان لها دور ایضًا في إیصال
 أدوات عربي لعدد أكبر من الناس هي :

 
  موجز التقنیة-

https://mojaztech.com/p/4511 
 

 تك عربي-
https://tech3arabi.com/2017/12/26/للمطورین-العرب-مجموعة-مجانیة-من-الُحز/ 

 
-Shabab Point 

http://www.shababpoint.com/أدوات-عربي-arabitools-أدوات-برمجیة-مجانیة-ل/ 
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https://news.vip4soft.com/26628.html
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=36f80f7y57639159Y36f80f7
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https://taqnia24.com/2018/07/31/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%8C-%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84/
https://taqnia24.com/2018/07/31/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%8C-%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84/
https://abuomar.ae/2018/08/12/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools/
https://abuomar.ae/2018/08/12/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools/
https://abuomar.ae/2018/08/12/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools/
https://mojaztech.com/p/4511
https://tech3arabi.com/2017/12/26/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8F%D8%B2/
https://tech3arabi.com/2017/12/26/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8F%D8%B2/
https://tech3arabi.com/2017/12/26/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8F%D8%B2/
http://www.shababpoint.com/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84/
http://www.shababpoint.com/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84/
http://www.shababpoint.com/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84/
http://www.shababpoint.com/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84/
http://www.shababpoint.com/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-arabitools-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84/


 

 
 
 

  صفحة الفیس بوك الرسمیة ألدوات عربي:
https://www.facebook.com/arabitools/ 

 أدوات عربي على الیوتیوب:
https://youtube.com/c/asalhi85_arabitools 

 
 

الجامعات وطلبة والباحثین والشركات االفراد منها جهات عدة قبل من المبادرة تجربة تم انه ذكره                  والجدیر
 واصحاب المواقع اإللكترونیة والیكم بعض االمثلة:

 
 ١- باحثون وأكادیمیون یستعملون أدوات عربي في تجاربهم البحثیة وبناء أوراقهم البحثیة:

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=arabitools.com&btnG= 
 

عربي محتوى على للحصول باألدوات استعانت فلسطین بولیتكنك جامعة في الماجستیر طالبات إحدى -٢              
 مصنف من الشبكات اإلجتماعیة لخدمة رسالتها الماجستیر في مجال فحص التوتر في النصوص العربیة.

 
لها المرافقة البیانات قواعد وخاصة المشاعر تحلیل بأداة استعانت سعود الملك جامعة في الطالبات إحدى -٣                

 في أحد مشاریعها الجامعیة.
 

نتائج بتحلیل عالقة له الذي التخرج مشروعهم في األدوات الستعمال معي تواصلوا الطلبة من مجموعة -٤                
  من الشبكات اإلجتماعیة.

 
قطاع في الخاصة المؤتمرات في ومتحدث العربیة المنطقة في اإلستشاریة الشركات أحد مؤسس -٥              

  تكنولوجیا المعلومات یتواصل مع أدوات عربي إلستعمالها.
 

وترغب عربي أدوات في اهتمام تبدي التسویق مجال في المعلومات تكنولوجیا قطاع شركات أحد -٦               
  بالتسویق مجانا لألدوات.

 
استخراج في عربي أدوات یستعمل والدینیة القرآنیة األبحاث في المتخصصة الكبیرة العربیة المواقع أحد -٧               

  جذوع وجذور الكلمات ومشتقاتها.
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  صفحة األدوات على الفیس بوك لدیها أكثر من ١٦ ألف متابع وعلى الیوتیوب بها أكثر من ٤ اآلالف متابع.
 
 

 الخطط المستقبلیة للمشروع :
 

والمطورین الباحثین من ممكن قدر اكبر منها لیستفید األدوات لموقع اإلنجلیزیة باللغة واجهة بناء -١               
  وجهات أخرى.

 
 ٢- إضافة لهجات أخرى على ُحزمة الشبكات اإلجتماعیة.

 
 ٣- إضافة أدوات إسترجاع النصوص العربیة من فیسبوك.

 
محلیًا وُتشغل Tomcat نظام على تعتمد web services شكل على عربي أدوات من نسخة إضافة -٤                

 على خوادم المطورین والمعنیین بها.
 

فصحى لغة الى تحویلها و اللهجات و اللغة وقواعد اإلعراب مجال في أخرى مستقبلیة ُحزم توفیر -٥                 
 وإستخراج المحتوى عالي الجودة وغیرها.

 
 ٦- تحسین مستمر على األدوات الحالیة وإضافة أدوات جدید.

 
( web services حتى بوجود دعم ألدوات عربي على شكل) ٧- بناء األدوات في لغات برمجیة اخرى 

 
 ٨- تحویل أدوات عربي إلى مكتبة برمجیة مفتوحة المصدر.

 
 

 استبانة لفحص جدوى المبادرة:

 
المحتوى ومعالجة لدعم خاصة أدوات وجود وجدوى العربیة اللغة "مشاكل بعنوان خاصة استبانة بناء تم                 لقد
العربیة اللغة مجال في عاملین شخص ٣٠٠ من ألكثر خاص بشكل االستبانة ارسال وتم وتحلیله"                 العربي
علیا. شهادات على الحاصلین من ومعظمهم واألكادیمیین والشعراء والُكتاب الباحثین من             ومعظمهم
قطاع مجال في والمتعلمین العاملین األشخاص من كبیرة لشبكة عام بشكل االستبانة مشاركة الى                باإلضافة

 تكنولوجیا المعلومات.
 

قوي وبشكل تعكس االستبانة خالصة كاملة، تحلیلها ونتائج االستبانة رابط للجائزة الداعم الملف في                مرفق
المدققات (مثل العربیة للغة الداعمة المحوسبة األدوات قلة أن یرون المشاركین من ٪٨٠ من اكثر                 ان
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تواجه التي المشاكل أهم من هو وغیرها...) اآللیة والترجمة والتشكیل التصنیف وأدوات والنحویة               اإلمالئیة
بمعالجة خاصة برمجیة وُحزم محوسبة أدوات وجود أن یرون المشاركین من ٪٩٨ وكذلك العربیة                اللغة

 اللغة العربیة هو شيء مهم.
 

یرون ٪٨٦ الى باإلضافة جدًا مهمة هي برمجیة كأدوات اإلمالئیة المدققات أن یرون ٪٩٢ نسبته ما                  كذلك
٧٥ وایضًا إلیه والوصول العربي المحتوى لتحسین جدًا مهم أمر هو الكلمات ومشتقات الجذور إستخراج                أن

  ٪ یرون أن تحلیل المشاعر في النصوص العربیة وإستخراج الكیانات المسماة هو أمر ملح ومهم ایضًا.
 

الدمج سهلة بطریقة برمجیة ُحزم توفر والتي عربي كأدوات مبادرات وجود أن نستنتج أن                نستطیع
 واالستخدام والتنوع بالمضمون واألدوات هو أمر مهم لخدمة اللغة العربیة.

 
 مرفق رابط االستبانة ونتائج تحلیلها كاملة.

 
 عدد الردود في لحظة تحلیل االستبانة كان ٢٠٠ رد.

https://goo.gl/forms/t1fTQfwyF5yHOeGm1 : مرفق رابط االستبانة 
 

 نتائج تحلیل الردود :
  مستوى تعلیم األشخاص في االستبانة:

 

 
 أحد األسئلة ذات عالقة بنقص دعم اللغة العربیة حوسبیًا :
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 الرسومات التالیة توضح ردود الناس على سؤال عن المشاكل التي تواجه اللغة العربیة، كل مشكلة تعطى
  رقم من ١ الى ٥ (من األقل أهمیة الى األعلى اهمیة)
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  األسئلة التالیة تبحث موضوع جدوى وجود أدوات تساعد تحسین ودعم المحتوى العربي وتحلیله:
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 الرسومات التالیة توضح ردود الناس على سؤال عن أهم األدوات الداعمة للغة العربیة كل أداة  تعطى رقم
  من ١ الى ٥ (من األقل أهمیة الى األعلى اهمیة)

 

 
 
 
 

16 
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 روابط مهمة للتعریف بأدوات عربي:

 
 الرابط العنوان

 /https://www.arabitools.com عنوان الموقع:

 /https://www.facebook.com/arabitools صفحة الفیسبوك:

 https://youtube.com/c/asalhi85_arabitools قناة الیوتیوب:

https://www.youtube.com/watch?v=1hnrr فیدیو توضیحي لكیفیة دمج أدوات عربي في مشروع جافا:
Y7DZeA 

 فیدیو توضیحي للُحزم الجدیدة - ُحزمة األفعال و ُحزمة
 الویكیبیدیا العربیة:

https://www.youtube.com/watch?v=BjctA
7-L6o8 

https://www.youtube.com/watch?v=KiWV فیدیو توضیحي لُحزمة األشخاص:
JbtLO40 

https://www.youtube.com/watch?v=bkt4ig فیدیو توضیحي إلسترجاع المنشورات من اإلنستغرام:
9RGe0 

https://www.youtube.com/watch?v=oEgo فیدیو توضیحي لكیفیة استرجاع محتوى عربي من تویتر:
VIpEMNI 

https://www.youtube.com/watch?v=nHHd فیدیو توضیحي ألداة تحلیل المشاعر:
LpmPqbw 

https://www.arabitools.com/downloads/Ar  رابط تحمیل مكتبة أدوات عربي البرمجیة :
abiTools-1.2.0.jar 

https://www.arabitools.com/downloads/Ar  رابط تحمیل مكتبة أدوات عربي - أفعال البرمجیة :
abiToolsLibVerbs-1.0.jar 

https://www.arabitools.com/downloads/Ar  رابط تحمیل مكتبة أدوات عربي - ویكیبیدیا البرمجیة :
abiToolsLibArWikipedia-1.0.jar 

https://www.arabitools.com/ArabiToolsDo توثیق المكتبة
cs/index.html 

 http://www.linkedin.com/in/asalhi85 حساب مطور األدوات على لینكد إن:

 /https://www.asalhi.info الموقع الشخصي للمؤسس:
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  نبذة عن مؤسس المشروع :

 
 

 
  م. علي صالحي (٣٤ عامًا)

 
المعلومات استرجاع مجال في ومتخصص حاسوب أنظمة هندسة وبكالوریوس أعمال إدارة ماجستیر              خریج
من العدید ولي المعرفة وهندسة الطبیعیة للغات الرقمیة والمعالجة التحلیل في ومتخصص              ومعالجتها
مستوى على تخرج مشروع أفضل كجائزة الجوائز من للعدید باإلضافة المجال هذا في العلمیة                المنشورات
العلمیة لألبحاث غوغل وجائزة األردن في العرب الطالب اعمال معرض في ٢٠٠٨ للعام العربي                الوطن
بحثیة وأدوات عربي بحث محرك وجود: (مشروع بیرزیت جامعة من التخرج مشروعي عن ٢٠٠٩                للعام

 مساعدة) مع أ.د عدنان یحیى مشرف مشروعي التخرج بذاك الوقت.
للمقوالت تطویري من بحث (محرك ُیروى بحث محرك جوائز هي ایضًا بها فزت التي الجوائز ضمن                  من
تطبیق فكرة ألفضل موبایلي جائزة وهي جوائز بعدة المحرك وفاز إجتماعیا) المتبادلة الشعریة النصوص                و
األلكسو وجائزة ٢٠١٣ للعام عربي موقع ألفضل للمعلوماتیة الصباح العلي سالم الشیخ سمو جائزة                ذكي،

 للتطبیقات الجوالة على مستوى فلسطین ومن ثم على مستوى الوطن العربي عام ٢٠١٦.
 

المحتوى وجودة البحث ومحركات الطبیعیة للغات اللغویة المعالجة مواضیع في كمستشار أعمل              حالیا
والتحلیلیة البحثیة األدوات من ُحزمة وهو َحِكي كمشروع المجال هذا في أخرى مشاریع ولدي                العربي
عامة نسخة أول تتوفر ان على والفحص التطویر قید زال وما اإلجتماعیة الشبكات على العربي                 للمحتوى
اكبر - اللغة ثنائي المسماة للكیانات معجم وهو كیانات ومشروع .٢٠٢٠ سنة خالل اهللا بإذن منه                  للتجربة
إطالقه عند اهللا بإذن یحتوي وسوف المهیكلة للبیانات كامل دعم مع انجلیزي" - "عربي اللغة ثنائي                  معجم

 أكثر من نصف ملیون كیان و مخطط إطالقه في عام ٢٠٢٠ ایضًا
 

طریق عن المدرسي التعلیم في والفني العلمي واإلبداع التكنولوجیا إدخال مجال في كمستشار أیضا                وأعمل
تعلیمیة ُحزم بواسطة التعلیم إدخال في متخصصة مناهج و تدریبیة وورش دورات و وموارد أدوات                 توفیر
منذ ناشئة شركة ولدي الریاضیات) و الفنون الهندسة، التكنولوجیا، (العلوم، STEAM مفهوم على               تركز
إلدخال بید یدا عربیة مدرسة ٦٥ من أكثر مع نعمل وحالیا المجال هذا في القدس في وتعمل ونصف                    سنتین
قمنا وقد المدرسیة, المناهج في الفنون مع وربطها والتصنیع والبرمجة واإللكترونیات الروبوتیك              مفاهیم
من أكثر ورشتنا من عام بشكل واستفاد ومعلمة معلم ٣٥٠ من أكثر دربنا و تدریبیة ورشة ٨٠٠ من                    بأكثر

 ٨٥٠٠ طالب وطالبة حتى اآلن.
 

/https://www.linkedin.com/in/asalhi85 :للمزید من المعلومات 
/https://www.asalhi.info :الموقع الشخصي 
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 وفیما یلي قائمة بمنشوراتي العلمیة:

- Ali Salhi and A. Yahya “Document Similarity for Arabic and Cross-Lingual Web            

Content”; Arabic Language Processing: From Theory to Practice Book ,Chapter 10; Springer            

International Publishing, ISBN 978-3-319-73500-9 (To Appear: March 2018) 
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- Ali Salhi and A. Yahya "Document Similarity for Arabic and Cross-Lingual Web            

Content" ; Proceedings of the 6th International Conference on Arabic Language Processing -             

ICALP 2017; October 11th -12th, 2017, Fez, Morocco. 
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- Adnan Yahya and Ali Salhi: "Quality Assessment of Arabic Web Content: The case of the               

Arabic Wikipedia" ; Proceedings of Innovations'14: The 10th International Conference in           
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- Adnan Yahya and Ali Salhi: "Arabic Text Categorization Based on Arabic Wikipedia" ;             
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- Adnan Yahya and Ali Salhi: "Arabic Text Correction Using Dynamic Categorized           
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Processing-CITALA 2012.  

 

- Adnan Yahya and A. Salhi: "Arabic Text Correction Using Dynamic Categorized           

Dictionaries: A Statistical Approach" ; Proceedings of 4th International Conference on           

Arabic Language Processing-CITALA 2012; May 1-2, 2012, Rabat, Morocco. 

 

- Ali Salhi and A. Yahya: "Tools For Arabic People Names Processing And Retrieval : A               

Statistical Approach"; Proceedings of ALTIC 2011 : Arabic Language Technology International           

Conference ;October 09-10, 2011, Bibliotheque Alexandria, Alexandria, Egypt. 

 

- Ali Salhi (2011). "Cloud Computing What, When, Why And How CIOs Should Deal             

With It" [White Paper], http://whitepapers.zdnet.com/abstract.aspx?docid=3270775 

 

- Adnan Yahya and A. Salhi: "Enhancement Tools for Arabic Web Search: A Statistical             

Approach"; Proceedings of Innovations 2011: The Seventh International Conference in          

Innovation in Information Technology: Special Session on Arabic NLP ;April 25-27, 2011, Abu             

Dhabi, UAE. 

 

- Adnan Yahya, A. Hithnawi, A. Salhi and M. Fawadleh: "Statistical/Corpus Based Methods            

for Improved Bilingual (Arabic/English) Web Search"; Proceedings of the Humboldt          
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– Morocco. 
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 شكرا لكم و مع أطیب األمنیات و فائق اإلحترام و التقدیر

 أدوات عربي
 أدوات وُحزم برمجیة مجانیة لخدمة اللغة العربیة

 

 
https://www.arabitools.com/ 

 
eng.salhi.ali@gmail.com 

info@arabitools.com 
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