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  .الترمجة املعنوية هي نقل املعىن من لغة املصدر إىل لغة اهلدف". ترمجة معنوية وليس حرفية"

  ) ق م43-106(سيسريو 
  

 املتعددة ات إلزالة اللبس يف الكلمباستعمال احمللل الداليلعىن يقدم هذا املقال مقاربة الترمجة اآللية القائمة على امل
ة لوتعمل هذه املقاربة على مستوى اجلم. واليت تستعمل احمللّل الداليل العام وجمموعة من القواميس السياقية املعاين

فأصغر . التصال اللغويةالفضلة تشكّل األركان األساسية يف وحدة ا/املسند/فاملسند إليه. وتركّز على النحو العام
هذه . على املستوى النحوي" مستقيمةجميلَة "على املستوى الداليل و" مفيدةجميلَة "وحدة معنوية للتواصل تسمى 

ويأيت هذا املقال . البنية الثالثية هي عامة وميكن أن جندها على مستويات لغوية خمتلفة يف معظم اللغات اإلنسانية
مجة اآللية القائمة على املعىن باعتباره خالصة التحليل الداليل والنحوي اللذين يساعدان على التركمدخل ملقاربة 

  .ولقد قدمنا لذلك أمثلة مستمدة من الترمجة العربية إىل اإلنكليزية. ات املتعددة املعاين الكلميفإزالة اللبس 
  

  ما الفرق بني الترمجة اآللية والترمجة البشرية؟
ميكنه تقدمي . مجة اآللية ال ميكنه تقدمي ترمجة دقيقة وأمينة ملعىن اجلملة كما يقوم به املترجم البشريإن برنامج التر

. معىن مفهوم للنص املصدر ولكن ال ميكنه إطالقاً اإلحاطة جبميع املعاين الضمنية اليت تدخل يف احليز الثقايف
 كلمة 20وا سرعة احلاسوب الذي يقدر أن يترجم إىل حد واملترمجون البشريون، خالفاً لآللة، ال ميكنهم أن يعدل

كما أن ذاكرة . يف الثانية، بينما أقصى ما ميكن أن يترمجه املترجم البشري ال يتجاوز تقريباً أَلْفَي كلمة يف اليوم
لترمجة أو املترجم البشري حمدودة يف حفظ البيانات وإعادة استخدام الترمجات السابقة بعكس برنامج إدارة ذاكرة ا

  .قاعدة بيانات الترمجة الذي يتيسر له هذا األمر
فإما أم يولون عناية . وجد ترمجة مثالية بسبب وجود نوعني من املترمجنيتيتفق املترمجون واأللسنيون على أنه ال 
ون اهتمامهم وأحياناً يعطون األولوية لألول ويف بعض األحيان األخرى يصب. أكثر بالنص املصدر أو بالنص اهلدف

وهناك سبب آخر يفسر عدم احلصول على ترمجة مثالية وهو سياق النص والبيئة الثقافية اللذين . يف النص الثاين
  .يولّدان الكثري من الغموض واللبس

إدارة حجم هام من وأولية مفهومة ترمجة ميكن لربنامج الترمجة اآللية أن يوفّر حالّ حينما يتطلّب األمر سرعة أو 
إال أنه لالستفادة من سرعة الربنامج وقدرته ميكن للمرء أن يقبل ترمجة آلية غري مثالية ولكن . لوثائق املصدرا

ترمجة وثائق تقنية؛ ترمجة : فالترمجة اآللية ميكن أن تزودنا بترمجات مفهومة تتالءم مع بعض االختصاصات. مفهومة
  .لتدقيق يف الترمجة؛ وإجناز ترمجة سريعة بتكلفة متهاودةلتحديد موضوع الوثائق املختارة ملزيد ا" موضوعية"
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  البنية األلسنية

فمعاجلة هذه العملية باحلاسوب ليست . إن عملية الترمجة لوثيقة من لغة إىل أخرى هي عملية معقّدة يف حد ذاا
 احلاسوب جيهل األشياء املعنوية يسرية يف إجنازها عرب برنامج الترمجة اآللية وهي أكثر تعقيدا من الترمجة البشرية ألن

فكيف إذن ميكن أن جند يف كل مجلة من الوثيقة املصدر ما يقابلها ويناسبها بشكل دقيق يف اللغة . واملعاين الضمنية
  اهلدف؟

ويف نفس الوقت، جند املقاطع واألصوات قد . لقد اكتشف اليونانيون القدامى أن الذرة هي أصغر وحدة يف املادة
 وجند يف القرن العاشر أن ابن مقلة املهندس واخلطاط قد .غر عناصر للكلمات ولألصوات املنطوقةحددت كأص

وجند يف القرن الثامن العالّمة واللغوي . أضاف إىل هذه القواعد النقطة أو الِبكِْسل اليت تعد أصغر وحدة يف الصورة
ا ال يغين واحد منهما على اآلخر وال جيد املتكلّم منه هذا باب املسند واملسند إليه مها مم: "سيبويه يذكر يف كتابه 

ملسند إليه فا. الفضلةاملسند إليه واملسند و: ويستخلَص من هذا أنّ أصغر وحدة معنوية تتركب من ثالثة عناصر". بداً
رف مكان ظ( ملحق كما هو احلال بالنسبة جلملة ظرفية فضلة اليت هيمله التكواملسند حيددان معىن مستقالّ 

على املستوى "  مستقيمةلةيمج"كلّ وحدة من هذه األركان املعنوية الثالث ميكن تسميتها . أو مجلة جرية) وزمان
  .على املستوى الداليل"  مفيدةمجيلة"النحوي أو 

 ميكن أن ةم النص إىل مجل مثّ تقسيم معىن اجلملة إىل أصغر وحديقستتطلب تلترمجة اآللية فعملية اذه البنية، هل طبقاو
ومن املنظور النحوي، . هلا معناها اخلاصالفضلة فكل وحدة من وحدات املسند إليه واملسند و. توجد يف اللغة

إن البنية الثالثية . فالوحدات الصغرى اليت هي نفسها يف مجيع اللغات هي البنية املعروفة للفاعل، والفعل واملفعول
" بار-بنية اكس"فهذه البنية الثالثية ختتلف عن . كلمة كلمةالعامة هي تلك اليت تستعمل لتصنيف اللغة 

)Chomsky ( وميكن تطبيقها على مستويات ألسنية خمتلفة تتضمن التصريف والنحو والداللة جلميع اللغات
  .ففي العربية مثال، ميكن أن جيد املرء فعال مع سابق يعمل عمل العامل والحق يعمل عمل املعمول. اإلنسانية
فكيف ميكننا بشكل تلقائي . خيص مشكلة الترمجة اآللية يف ترمجة أصغر وحدات لغوية وعالقتها بني بعضهاميكن تل

  أن حنلّل مجلة ضمن وحداا الصغرى؟
أو كشف غموض معىن (كشف الغموض الداليل : توجد عدة مقاربات يف السوق وكلها تواجه نفس املشكلة

ففي حالة الترمجة اآللية من العربية إىل اإلنكليزية، . ا تكون متعددة املعاينألن الكلمات هي غالباً م) اجلملة والكلمة
فإن عدم وضع احلركات والترتيب احلر للكلمات داخل اجلملة والتصريف الغين للغة العربية يزيد من غموض النص 

  .املصدر
  

  مقاربة الترمجة اآللية العادية
أو قاموس /العام و(إىل كلمات، بحث عن الكلمات يف القاموس تتطلّب أهم مقاربة موحدة تقسيم النص املصدر 

  .، حتديد وظيفة كل كلمة حسب القواعد النحوية وبناء مجلة معادلة للجملة املصدر يف اللغة اهلدف)الزبون
دف وهذه العملية تتضمن حتليال صرفيا للنص املصدر؛ حتليال حنويا للجمل النص املصدر وتوليد اجلمل يف اللغة اهل

  .اليت تستعمل القواعد الصرفية والنحوية
  مثال، لنأخذ اجلملة العربية



  أعطي الولد تفاحة
  هو فعل يطلب فاعال ومفعوال أو مفعولني: أعطي
  هي كلمة غري مبهمة: ولد
  هي كلمة غري مبهمة: تفاحة

 ذلك قواميس إلكترونية فمن املفترض أال جيد برنامج الترمجة صعوبة يف ترمجة هذه اجلملة البسيطة، مستعمال يف
  .I give an apple to the child: والنتيجة هي. عادية إلجناز ترمجة أمينة

  ترتيب الكلمات احلر
  )من ضمنها العربية، األملانية واليونانية( لغة 14 

ترتيب الكلمات غري احلر  
  فعل فاعل مفعول 

  )مبا فيها االسبانية( لغة 16
  فاعل مفعول فعل

  )فيها اليابانيةمبا ( لغة 36
  فاعل فعل مفعول

  )مبا فيها االنكليزية( لغة 55
  فعل مفعول فاعل

  )مبا فيهما اإليطالية(لغتان 
  مفعول فعل فاعل

  )مبا فيها البالينية( لغات 3
  مفعول فاعل فعل

  )مبا فيها األمهرية( لغات 10
  .مكنة واملوجودة يف اللغات البشرية، حنصل على خمتلف ترتيب الكلمات امل العامةباستعمال البنية الثالثية

يوضح اجلدول أعاله مدى تشابه اللغات اليت يقوم تركيب اجلملة يف مجيعها على األركان األساسية وهي الفعل 
.  وإن الدراسات املقارنة للغات هو علم جديد يهتم مبعرفة نقاط التشابه والتقابل بني اللغات. والفاعل واملفعول
 الدراسات بإحلاح يف عصر العوملة الذي يفتح اآلفاق أمام مقارنات أخرى يف جماالت احلياة وتتزايد أمهية هذه
  .املختلفة للشعوب

فهناك ختفيض مصطنع . فضال على ذلك، جند القواميس اإللكترونية غري مستوفاة وال تقدم إال بعض معاين الكلمة
  . خمتلف معاين الكلمة يوجد بدون سياق خاصلعدد الكلمات اهلدف املمكنة وهذا راجع يف احلقيقة إىل أن

وتتضمن املزايا العديدة هلذه املقاربة . تقوم مقاربة الترمجة اآللية العادية املوصوفة يف هذا القسم على املعاجلة النحوية
على إن املقاربة القائمة . عددا حمدودا من القواعد النحوية والبيانات األلسنية اجلاهزة لتكوين قاموس مصطلحات
  .النحو تقدم إمكانية غري كافية لكشف خمتلف الغموض الذي يتعلّق باللغات الطبيعية

  
  التحليل الداليل

إن التحليل التقليدي خيفق يف حتديد السياق واكتشاف البنية العميقة للجملة اليت من املفروض أا تساعد يف احللّ 
  .الكلمات متعددة املعاينلكشف الغموض، وخاصة يف احلالة اليت ينشأ فيها غموض ك

  أعطى الرجل العلم يزيد
   يتطلّب هذا الفعل فاعال ومفعوال أو مفعولني؛:أعطى
   ميكن أن يفيد معناها رجل أو رجل:رجل
   ميكن أن يفيد معناها علَم أو ِعلْم:علم
   ميكن أن يؤدي معىن فعل زاد أو معىن اسم العلم يزيد:يزيد



وهذا ما . حتليل الكلمات يف سياقها وحتديد روابطها الداللية بني الكلماتلكشف غموض هذه اجلملة، ينبغي 
حتديد املسند إىل اجلملة الذي هو مبثابة العنصر األساسي : ويتضمن التحليل املراحل التالية. يسمى بالتحليل الداليل

املعلومة الداللية لكشف الغموض الذي ينبين عليه املعىن؛ حتديد الوظيفة والعالقات الداخلية لكل متغير؛ استعمال 
  .القائم يف هذه اجلملة

التكافؤ هو القدرة على االحتاد ( متغيرات 3ما بني متغير و" to give"يتطلب الفعل . لنعد إىل مثال اجلملة السابقة
  ).مع عناصر أخرى لتركيب وحدة لغوية

  .قُمنا بوصف كامل وشامل لألفعال العربية وحددنا التكافؤ لكل فعل
  .اإلنسان ميكن أن يقدم علَماً أما الرجل فال

  اإلنسان ميكن أن يقدم ِعلْماً أما الرجل فال 
  ).ِرجل(يزيد ميكن أن حيصل على شيء حمسوس من إنسان وليس من اسم جامد 

ية منطقية فمن الضروري إجياد بن. يبدو واضحا أن هذا ليس كافيا إلجياد ترمجة الكلمات يف قاموس املصطلحات
  .للجملة يف سياقها واحلصول على مسات داللية كافية لتقدمي املعىن الصحيح هلا

  .The man gives a flag to Yazid: نتيجة الترمجة الصحيحة هي
لالستكمال ابتداًء من املثال املتقدم، ميكن مالحظة أن كمية هامة من املعلومات الداللية تتطلب ترمجة صحيحة 

مثال، لكل كلمة أو لكل . ن كشف غموض املعىن يتطلّب استعمال مسات داللية تتعلّق بكل كلمةإ. لكامل النص
جامد؛ ملون؛ يؤكل؛ /حيوان؛ متحرك/مفهوم موجود ضمن جمال خاص، تضاف معلومات داللية مثل إنسان

فة الرباغماتية للعامل هي كما أن املعلومات اإلضافية حول السياق الثقايف واملعر. غري معدود/معنوي؛ معدود/حمسوس
هلذا السبب يكون من . على سبيل املثال، الشيء احملسوس اجلامد ال ميكن أن خيلق شيئاً معنوياً. أيضا مفيدة

لقد أعددنا . وهذا ما قمنا به وأجنزناه يف شركة سيموس. الضروري تأليف قواميس داللية مصطلحية تعىن بالسياق
  . هذا املشروع أكثر من عشر سنواتقواميس داللية سياقية وتطلّب

  
  الترمجة اآللية القائمة على املعىن

  .طوال مراحل التحليل الداليل، تتضمن مقاربة املعىن القائم مهمة حتديد اجلميالت والعبارات االصطالحية
تها وترمج). ...أفعال الشروع(مسند مركّب " أخذ الولد يلعب"على سبيل املثال، للجملة . حتديد اجلميالت

"The child starts to play " هي خمتلفة عن الترمجة احلرفية" The child took playing."  
معىن حمدد  رغم أا تتضمن مسنداً " أخذ وأعطى معه"على سبيل املثال، للجملة . حتديد العبارات االصطالحية

 He took and gave with"هي خمتلفة عن الترمجة احلرفية " He deals with him"وترمجتها . مركّباً
him."  

يعاجل احمللل الصريف الكلمات إلجياد : تتضمن املقاربة القائمة على املعىن واملتقدمة للترمجة اآللية املراحل التالية
الفعل يف اجلملة املصدر؛ برنامج إعراب اجلميالت متغريات جذورها والبحث عنها يف القاموس؛ يعاجل احمللل النحوي 

لة إىل مجيالت؛ احمللل الداليل يكشف الغموض وخيتار املعىن املناسب باالعتماد على السياق ومولّد اجلمل يقسم اجلم
  .ينسق الكلمات لتركيب اجلملة اهلدف ويضبط رسم الكلمات رمساً صحيحاً باستعمال القواعد الصرفية



وبالتركيز على . لغات الطبيعية وتطبيقااوحتى عهد قريب، كان التحليل الداليل االبن املنسي من حبوث معاجلة ال
الواب الداليل، ميكن اليوم إجياد بعض التطبيقات للتحليل الداليل ولكن هناك عدد قليل من نظم الترمجة اآللية اليت 

  .تتضمن التحليل الداليل
  

  قواعد النحو العامة
، مقاربة قائمة على أمثلة )STMT(صائيات إن معظم نظم الترمجة اآللية تعتمد إما على مقاربة قائمة على اإلح

)EBMT( مقاربة قائمة على قواعد ،)RBMT (أو على هذه املقاربات الثالث جمتمعة.  
بالعربية واإلنكليزية والفرنسية واختارت املقاربة آلية اليت مقرها يف باريس، برنامج ترمجة سيموس صممت شركة 

وجيمع النظام بني التحليل النحوي . تعمال الفهم األوتومايت للغة اليت تسمح باس(MBMT)القائمة على املعىن 
  .والتحليل الداليل ويعتمد على نظرية قواعد النحو العامة

لقد ظهرت نظرية قواعد النحو العامة أول مرة يف اليونان القدمية مث دخلت بعد ذلك يف النحو العريب يف القرن 
وسينشر املؤلف مقاربة . تطبيقاً تاماً  العريبق يف تدريس النحوطبظرية مل تعلى أن هذه الن. الثامن عن طريق سيبويه

  .جديدة للنحو العريب قائمة على أعمال سيبويه وستجعل النحو العريب جزءاً ال يتجزأ من قواعد النحو العامة
 طرف العديد من األلسنيني ولقد متت التوصية بنموذج قواعد النحو العامة الستعماهلا يف معاجلة اللغات الطبيعية من

انظر (ميكن أيضا إجياد هذا النحو يف مشروع اللغات املستعملة العامة . املشهورين
http://www.undl.org(Universal Networking Language  . ليست قواعد النحو قواعد

 عميقةقط مع البنية الفهي تتناول بالبحث املستوى الداليل للنحو، وهي ضمن علم الداللة تشتغل ف. حنو تقليدي
  .للمفردة الواحدة أو للجملة

على املستوى النحوي، الفعل، الفاعل واملفعول هي : هذه املفاهيم العامة هي أساس النجاح يف تصميم برنامج ترمجة
د مسن(والداللة ) فاعل(الفضلة هي عامة؛ والعالقات بني النحو عامة؛ على املستوى الداليل، املسند إليه واملسند و

  .هي عامة أيضاً) إليه أو مبتدأ
فباستعمال قواعد النحو العامة، ميكن أن يكون معىن اجلمل مفهوماً يف شكله العام بصرف النظر عن التنوع 

ونظرا لكون التمثيل الداليل هو لغة مستقلة ميكنه أن يلعب دوراً أساسياً يف فهم اللغات الطبيعية ويف بناء . النحوي
  .كن تطبيقها على أي زوج من اللغاتالترمجة اآللية مي

إن طريقة كشف الغموض تطبق على مستوى البنية العميقة اليت تأخذ يف االعتبار السياقات املختلفة للسياق املصغر 
؛ )جمال خاص(؛ والسياق العام للفقرة )عالقات داخل اجلميلة(؛ السياق احمللي للجملة )روابط داللية(للجميلة 

  ).بيئة ثقافية(وسياق الوثيقة 
إن املعلومات املكتسبة ومعرفة الكلمة ميكن أن تكون ممثَّلة يف عبارات اجلمل اليت تشكّل الوحدات األساسية 

وكما هو . كلّ مجلة هي ممثَّلة يف النحو جبميالت تقدم معىن تاما. فاجلملة هي بيان ملا قيل عن الفاعل. لالتصال
وميكن أن تفيد اجلملة تأكيداً أو استفهاماً .  تظهر يف أشكال تعبريية للخطاباحلال بالنسبة لوحدة أساسية لالتصال،

  .أو أمراً

http://www.undl.org


ويزيد من أداء هذا التحليل املنطقي . جيب أن يكون النص املصدر مقسماً إىل مجيالت قبل بدء عملية التحليل الداليل
 هذا الربنامج اجلميالت البسيطة، املعطوفة، وسيحدد.  بالعربية والفرنسية واالنكليزيةجلملبرنامج تقسيم وحتليل ا
  .التابعة، املترابطة وغريها

كل مفهوم موصوف .  مفهوم أساسي1100 جمموعة تشتمل على سيموسويستعمل احمللّل الداليل الذي صممته 
ة هي إن القواعد الداللي.  وغريهاعفمثال كل فعل ينتمي إىل قسم مثل حالة، نشاط، قلوب، شرو. بأوصاف داللية

  .جزء ال يتجزأ من احمللّل ومتثّل استعماال اختيارياً وليس تقييديا حلصر املعىن املناسب واختياره
  

  املترجم الناقل
ولقد صممت هذا الربنامج .  اليت تستعمل احمللل الداليل العام5.0، هي النسخة للمترجم الناقلإن آخر نسخة 

 بباريس، وهو 2003 عام LangTech يف االبتكار يف تظاهرة  اليت أحرزت على اجلائزة الثالثةسيموسشركة 
كما صممت برناجماً متعدد اللغات يشتغل بثالث لغات . فرنسي-انكليزي وعريب-برنامج ترمجة ثنائي االجتاه عريب

  .وهو جاهز أيضاً
اموس عام وقاموس ق:  النصوص املصدر العربية يف جمال حمدد معتمداً يف ذلك على قاموسنيبرنامج الناقليترجم 

فضال عن املراحل العادية للتحليل الصريف والنحوي، يقوم الربنامج بالتحليل الداليل قبل توليد النص . متخصص
  .اهلدف

  .وميتلك قدرة على إدارة قاموس املستعمل، بتمكني املستعمل من إضافة معاٍن جديدة
  .ذلك بنقرة بسيطة على الفأرةويسمح بالترمجة بطريقة تفاعلية إلعداد مسودة للمراجعة و

قاعدة بيانات (أوال، يتجه النظام إىل ذاكرة الترمجة .  بني عمليتني مستقلّتني بطريقة تسلسليةالناقلبرنامج جيمع 
إذا وفّق يف البحث فسيتم توليد اجلملة، وإذا مل يوفّق يف ذلك فينطلق برنامج الترمجة ). مكونة من مجل مترمجة مسبقاً

ميكن خزن الترمجة بعد ذلك يف ذاكرة الترمجة إلعادة استعماهلا . جري خمتلف مراحل التحليل والتوليدالذي ي
لقد مت اجلمع بني هذين اإلجراءين لتحسني إنتاجية املترمجني ألن ذلك ميكنهم من تغذية ذاكرة . للترمجات املستقبلية

  .الترمجة بصفة أوتوماتية وجتنيبهم إعادة الترمجات
  

  صةاخلال
الفضلة هي األركان األساسية والعامة للجمل املركّبة يف اللغات البشرية ومتثل مجيعها معىن املسند إليه واملسند وإن 

  .اجلملة
قواعد النحو العامة، تفتح واستعمال القواميس االصطالحية والداللية واحمللّل الداليل اليت مت إجنازها اعتماداً على 

  ).ال حرفية(آلية متقدمة وجديدة ومعنوية الباب على مقاربة ترمجة 
تتطلب أيضاً ) الترتيب احلر للكلمة، غياب احلركات وغريها(إن خمتلف الغموض الذي منشأه تعقيد اللغة العربية 

ويقوم هذا الربنامج على تواتر املعىن وفقاً . استعمال برنامج إحصائي للمساعدة على كشف الغموض يف آخر مرحلة
  .ل الكلمةالستعما



وسيساهم بقسط . وجتمع مقاربة الترمجة اآللية القائمة على املعىن بني حتليل حنوي دقيق وحملل داليل عام عايل األداء
سيقوم برنامج الترمجة اآللية بترمجة النص معىن معىن وهكذا حياكي الربنامج  . وافر يف كشف غموض معىن الكلمة

  .اآليلّ املترجم البشري
إن ). املادي(والصناعي ) املعنوي( بالترمجة والتعريب التقين 1977 منذ تأسيسها عام سيموسة اهتمت شرك

فالترمجة هي مرتكز رئيسي يف عملية التعريب الشامل . الترمجة والتعريب مها موضوعان متراِبطان ترابطاً كلياً
  .والشفاف واملتفتح واملتقدم

إذ يقدم هذا الربنامج خدمات . لماً يف البداية أصبح حقيقة ملموسة الذي كان حالناقل العريبإنّ إجناز برنامج 
إنّ كلّ مهين يستعمل أدوات عصره، فاملهندس يستعمل حالياً احلاسوب . جليلة للمترمجني ويساعدهم يف أعماهلم

سرعة لدى وكذا احلال فيما خيص املترجم حيث يزداد عطاؤه جودة و. للقيام مبشاريعه فيزداد مردود عمله ونوعيته
واالتصاالت االستغناء عن مثل ) إنترنيت(وال ميكن يف عصر الشبكات . الناقل العريباستعماله برنامج الترمجة اآليل 

  .هذه األدوات
إنّ الترمجة تتطلّب توافر املصطلح إلعداد القواميس حيث تزدهر إذا كان املصطلح شائعاً ومستعمالً يف الورشة ويف 

فترمجة الكتب واملقاالت العلمية تساعد وتساهم يف انتشار املصطلح وتداوله يف .  الشارعاجلامعة ويف البيت ويف
  .اتمع وهذا يشكّل عالقة تواصلية بني هذين االني

أمهية الترمجة يف دفع ) يف عهد املأمون(لقد برهنت التجارب يف مضمار الترمجة عرب التاريخ وخصوصاً عند العرب 
وما حدث وحيدث حالياً يف البلدان . نية والتطور العلمي والتكنولوجي يف كلّ جماالت احلياةحركة التنمية اإلنسا

خلري دليل على هذه األمهّية حيث تنفَق أموال طائلة يف جمال ) اليابان، الواليات املتحدة وأوربا(املتقدمة صناعيا 
تداء ذه التجارب قدمية وحديثة ملواكبة التقدم وهكذا ليس للدول العربية إال االق. الترمجة اآللية والبشرية

  .التكنولوجي ومواجهة العوملة واملسامهة يف التراث اإلنساين
  

  الدكتور حممد عزالدين 
  . سيموسدير شركة ممؤسس و

   azzedine@cimos.com: ميكن االتصال به بالربيد اإللكتروين
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