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  مقدمة .1

 رغبة منا في االرتقاء باللغة وسالمتها ،للكتابة تظهر جليا عند كتابة النصوص التدقيق اإلمالئيأهمية إن 
إلظهار ين الكاتب بالحاسوب يستع                  تي ندو ن بها، وحين الوقبولها وفهمها من اآلخرين، مهما كانت اللغة 

، مما فتح الباب على مصراعيه لمراكز متخصصةيحتاج برامج تدقيق  ح الحلول البديلة لهااألخطاء واقترا
 وتسويقها نظرا للحاجة الكبيرة إليها، وهو ما تفسره هذه األدوات لتصميم البحوث والشركات المتخصصة 

ة ر أمريكي في السوق العالمية سن المليون دوال1من المدقق اإلمالئي العربيثناهز  لها، إذ الباهظةاألثمان 
2007.  

إال أنها تقف عائقا أمام المستعمل  وإن كانت هذه األثمان معقولة بالنسبة للشركات الكبيرة والمراكز العلمية، 
ه الخدمة، كما  تؤرق العادي من أجل تدقيق نصوصه ورسائله ومكتوباته في البرامج التي ال تحتوي على هذ

الباحثين في اللغة العربية، من أجل تدقيق أبحاثهم حول معالجة اللغة وإمكانية االستناد على أسس بحثية 
سابقة، مما تجعل الباحثين يدورون في حلقات مفرغة، ويعيدون اختراع ما سبق اختراعه، ويعوقهم عن 

  .ل مرة إعادة البناء من األساسإضافة لبنة جديدة في بناء العلم، ما دام عليهم في ك
ومنذ نشأة البرمجيات الحرة، ظهرت الحاجة الملحة إلى مدققات إمالئية للغات المختلفة من أجل تدقيق 
النصوص في جميع أنواعها سواء مستندات أو رسائل، او صفحات ويب، مما دعا إلى تصميم برامج تدقيق 

 ,Myspellي تناسلت منه العديد من المدققات األخرى مثل  الذ Ispellمفتوحة المصدر، كان أولها برنامج 

Aspell, Hunspell . هذه البرامج زودت العديد من التطبيقات في مجال المكتبية وتحرير النصوص
  .                                                                              والصفحات والرسائل، ولكونها مفتوحة المصدر، فقد ح و رت من أجل تطبيقات ومنصات كثيرة

ستخدم العربي، كان أول همه في البداية دعم العربية في التطبيقات ولما أشرقت شمس البرامج الحرة على الم
. من إمكانية كتابة وتعريب الواجهات، وسرعان ما اشتدت الحاجة إلى مدقق إمالئي حر لمختلف االستعماالت
 وبما أن الحاجة أم االختراع فقد ظهرت العديد من المحاوالت، اهتمت في البداية بدعم العربية في المدققات

  .اإلمالئية الحرة أوال، ومن ثم بناء قاموس عربي للتدقيق اإلمالئي
، هو مدقق إمالئي خالص، 3 ببرنامج أسماه الدؤلي2كانت أول محاولة لمحمد الزبير من مجتمع عيون العرب

لكن تجربته فشلت بسبب القاموس الذي تم استعماله، والحاجة إلى إدماج هذا المشروع في التطبيقات 
، لكنه حاول مرة ، والقت تجربته نفس المصير4"بغداد"إعادة برمجته باسم وقد حاول محمد سمير . األخرى
 وظهرت محاولة مشابهة .اللغات غير الالتينية الذي أضاف دعم  Aspellبناء قاموس إمالئي لبرنامج أخرى 

   5Arabic-Spell. ، في مشروع Aspellإلعداد قاموس لبرنامج 
                                                 

  http://www.ameinfo.com/ar-69687.html  هي من إبرام صفقة مع ميكروسوفت  كولتك تنت - 1
2 - http://www.arabeyes.org  
3 - http://www.arabeyes.org/project.php?proj=Duali 
4 - http://home.foolab.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/projects/baghdad/  
5 - http://sourceforge.net/projects/arabic-spell/  



 Tim 6تيم بوكولتر، ما عدا قاموس حرن السابقتين هو االفتقار إلى قاموس عربي كان سبب فشل التجربتي

Buckwalterوعدم دقة عربية بال تيم بوكولتر لكن جهل الباحث. اد صحفية عربيةومكنز مبني من  الم
   ً     لغة  مما                      ً  على مفردات خاطئة رسما  والحتوائه القاموس انعدام دقة  ه                            ً     ّ    لمادة الصحفية المرجعية لغويا ، ترت ب عنا

عطي نتائج تالتي  ،)arabic-spellالدؤلي، بغداد،  (المدققات اإلمالئية المعتمدة عليه دقة      ً     سلبا  علىانجر
  . ارديئة، تدفع المستعمل إلى االستغناء عنه

  سبل-مشروع أية .2

 ، الذي Ayaspell projectيدخل المدقق اإلمالئي هذا، إذن، ضمن مشروع شامل، هو مشروع آيسبل 
وفير أدوات المعالجة اآللية للغة العربية في بيئة البرامج الحرة، منها، باإلضافة للمدقق اإلمالئي، يهدف ت

 وقواميس األنظمة checker-Grammar، التدقيق النحوي Thesaurusأدوات الترادف المعجمي 
  . Embedded systemsالمحمولة 

  : فيما يتعلق بالتدقيق اإلمالئي، دأب المشروع على بلوغ هدفين
رة المتداولة وكان تحت تحسين دعم اللغة العربية في برامج التدقيق اإلمالئي الح: الهدف األول، برمجي

  . إشراف األستاذ طه زروقي
  . بناء قاموس التدقيق اإلمالئي العربي الحر وكان تحت إشراف األستاذ محمد كبداني: الهدف الثاني، لغوي

  
  :وبعد دراسة مستفيضة لتاريخ المدققات اإلمالئية وإمكانياتها ومالءمتها للغة العربية، تبين لنا اآلتي 

  .عربية ببعض الخصائص اللغوية غير المدعومة من قبل المدققات الحاليةتميز اللغة ال -
 لدعمه اليونيكود، وتوفيره بعض المزايا التصريفية التي يمكن Hunspellاختيار برنامج هانسبال   -

س ي المفتوح أوبن أفمكتب            ِ           المعتم د من ق بل مشروع الاستغاللها من أجل العربية، وباعتباره 
org.OpenOfficeمما يسهل انتشاره ،. 

 . لدعمه اليونيكود، وكثرة البرامج  المعتمدة عليه Aspellاختيار برنامج  -
 .ضرورة بناء قاموس عربي حر جديد اعتمادا على المراجع العربية المعتمدة -
حلة أولى، وقسم برمجي لدعم تقسيم العمل إلى قسم بناء القاموس حسب الخصائص المتوفرة، في مر -

  .بعض الخصائص المميزة للعربية في مرحلة أخرى
تدقيق غير من أدوات الهو متداول                                     تحقيق نتيجة بمستوى ال يقل قيمة عم ا  والتحدي هو العام كان الرهان

  :                                     تم  تأسيس مشروع بمواصفات مهنية حديثة لذا.الحرة

 الملفات آخر األخباراإلنجليزية والفرنسية، فيه   للمشروع، لعربية و رسمي7موقع إنترنت بناء -
 .الوثائق اللغوية، وتحميللل

                                                 
6-  http://www.qamus.org/  
7 - http://ayaspell.sourceforge.net  



 .ح الحلول التقنيةياالختيارات واالقتراحات وتوضلمناقشة  8قائمة بريدية -
 .                    ِّ                                              حيث المقاالت التي تنظ ر للمشروع ونصوص تفس ر المقاربات وتشرح المنهجيات 9مدونة -

  : وقد تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين 
المرحلة األولى بناء القاموس اللغوي، باستعمال الخصائص المتوفرة في برنامج هانسبال، وكذا إضافة - 

  .خاصية إغفال التشكيل في مرحلة أولى، وقد انتهت هذه المرحلة بإصدار القاموس ونشره على اإلنترنت
إعادة هيكلة القاموس ليتالءم مع ، و وإضافة المزايا العربيةتحسين آلية برنامج التدقيق: المرحلة الثانية -

  . التحسينات

  :المرحلة األولى من المشروع  .3

اهتممنا في هذه المرحلة بجمع المادة اللغوية من أجل بناء قاموس يستعمل خصائص البرنامج الحالي، مع 
  .إضافة خاصية إغفال التشكيل برمجيا

   تطويلتجاهل التشكيل وال  -أ 
لتشكيل والتطويل، في المرحلة األولى، نظرا للحاجة الملحة إليها وقد عملنا على إضافة خاصية إغفال ا

  .واستحالة حلها بأي طريقة أخرى
 تقوم بتجاهل الحركات والتطويل قبل تدقيق النص، وذلك لغياب الحركات عادة عن النص الخاصيةهذه 

  لبرنامج هانسبلليصبتنسيق مع المطور األوتم برمجتها .                                         العربي، كما أن  مفردات القاموس غير مشكولة
 في IGNOREبتفعيل خاصية                              ُ    ويتم اإلشارة إلى الحروف التي ت غفل ، 1.1.5 من اإلصدار ابتداءونشرت 

  .هذه الخاصية يمكن أن تستعمل من أجل لغات أخرى غير العربية. ملف الزوائد

  بناء القاموس   -ب 
باالعتماد على المعاجم اللغوية  استدعى غياب قاموس عربي حر، بناء واحد يلبي شروط التدقيق اإلمالئي 

مجموعة (                    ً                     من هذه المعاجم أساسا  معجم األفعال العربية . العربية المتداولة التراثية والحديثة
Bescherelle(هذه هي إذن الروافد . ، المعجم الوسيط، المعجم الغني، معجم المحيط ولسان العرب

 على الشبكة، حر بمعنى خضوعه للرخصة  ثاني قاموس حر متوفرأصبحالمهيكلة لقاموس آيسبل الذي 
  ]. GPL[العمومية الشاملة 

يتكون قاموس التدقيق اإلمالئي من ملفين هم ملف المفردات المصنفة مرفقة بأسماء القواعد التصريفية 
تطلب وقد . الممكنة لكل واحدة منها، وملف الزوائد أو قائمة القواعد التصريفية الممكن تطبيقها على المفردات

أبريل ( ساعة عمل على مدى قرابة سنتين من النشاط المتواصل 2000نشاء القاموس بشقيه أكثر من إ
                                                 
8 - http://groups.google.com/group/ayaspell-dic  
9 -http://ayaspell.blogspot.com/  



النحوية  وتصنيفها وتوليدها حسب القواعدحليل آالف المفردات  تم خاللها ت)2008 يناير - 2006
ردة تتوزع على  مف50.000     ً                     إجماال ، تمت معالجة أكثر من .  األفعالتعديتحديد معناها لتمييز ووالصرفية، 

 اسم وعشرات الحروف واألدوات النحوية وما استثني 40.000و فعل عربي، 10.000ما ال يقل عن 
  .هامن

   تصريف األفعال .1

لكثرة التصريفات الممكنة لكل فعل وتعدد الحاالت اإلمالئية من المشروع كبر الشطر األ  مثلت معالجة الفعل
 10.000 تحتويل على مادة لغوية افعاأل، ويعتمد تدقيق م وتضعيف وإدغافيها من إعالل وضبط للهمزة

 الهمزة،ضبط اإلدغام و واإلعالل والتضعيف واألشكال الخاصة باإلبدال أصلي، أضيفت إليها فعل عربي
 مفردة 14523 ( 15.000 إلى ما يقارب Ayaspellارتفع عدد المفردات في قاموس آيسبل ف

  ). بالضبط
تغطي كل صيغ التصريف الممكنة في اللغة العربية ة لألفعال في ملف الزوائد لالتصريفيوقد وضعت القواعد 
  .ما عدا صيغ المؤكد

ويمكننا في هذه الفقرة أن نقارن القاموس ومع المدقق اإلمالئي لشركة كولتك المستعمل في برنامج 
  : ميكروسوفت أوفيس

مدقق   الحالة

  آيسبل

مدقق 

  كولتك

  مثال

ول نظننا وتظنينك وال يجوز قول نضربنا نق  ال  جزئي  أفعال القلوب
  .وتضربينك

  يعطيكموها  ال  ليس بعد  التعدي إلى مفعولين
  ى أوج-ائتثر   ال  نعم  األفعال النادرة

  .صحيحة)  َ َ ك ت ب (الكلمة المشكولة   نعم  ليس بعد  الحركة/الشكل
  ).   شاد (و شوددت من ) خطئ(خوطئ من   جزئيا  نعم  اعتماد كامل للمبني للمجهول

  أوتدري؟ أفتعلم؟  ال  نعم  سابقتين تتضمن همزة االستفهام
  أفستكتبها؟  ال  نعم  الث سوابقث

  ليكتبنان  ال  ليس بعد  صيغ التوكيد
  !وكم من انتصار انتصرناه بفضل جهاد شعوبنا  ال  نعم  التعدي النسبي لألفعال الالزمة

   معالجة األسماء والحروف .2

انكب المشروع على دراسة مشتقات األفعال بأصنافها، اسم بعد االنتهاء من معالجة األفعال لصعوبتها، 
 تصنيفها وتوليد الهيئات الصرفية  ومن ثم. مفعول، اسم فاعل، مبالغة،  أسماء التفضيل وصفات مشبهة



مداخل القاموس ووضعنا في  .لعربية المعروفةاحسب القواعد ) المؤنث، المثنى وجمع السالم(الممكنة منها 
                                                                                             تحتوي على الكلمة في صيغة المفرد المذكر أو جمع التكسير واستثناء  على هيئة المفرد المؤنث أو جمع 

  . السالم
   األسماء والحروف إحصائيات

  مالحظة العدد  الفئة

    10328  جامد-اسم
    13372  مصدر

   8406  الفاعل-اسم
   1807 مفعول-اسم

   2066 الفاعل-اسم-مبالغة
   1017  مشبهة-صفة

   378 اسم التفضيل
   862 اسم منسوب

  تتوزع بين الصفة والنسبة واالسم الجامد 4248 مفردات أخرى 
    42484   إجمالي

  الحروف واألدوات النحوية وما استثني من هيئات صرفية 611  استثناءات
  

: مثل(ملتها المدققات اإلمالئية المغلقة من حيث التصريف، نجد في القاموس صيغ اإلضافة اللفظية التي أه
التي أهملتها ) ولكاتبون(        َ  أو و ل كاتب  ) أوكاتبون؟(                      ة بالسوابق مثل أوكاتب  ق، وصيغ كثيرة متعل)المقيمي الصالة

  .المدققات اإلمالئية األخرى لندرة استعمالها في الكتابات الحديثة على ما يبدو

    نتائج المرحلة األولى  .3

  2008-01-10يوم اموس التدقيق اإلمالئي، حلة األولى، صدرت اإلصدار النهائي األول لقفي نهاية المر

حيث تم برمجيات الحرة، ، وقد استقبل هذا القاموس استقباال حسنا في عالم ال10 ويمكن تحميله  من اإلنترنت
 ، وبرنامج البريد اإللكتروني )1 شكل(تحويره الستعماله في العديد من البرامج مثل المتصفح فايرفوكس

Thunderbird )ويمكن استعماله .12)2 شكل(، كما يتم استعماله في برنامج المكتب المفتوح11 )3 شكل 
 كما يمكن استعماله وإعادة تعديله حسب  . تعتمد على برنامجي هانسبال وأسبلفي العديد من البرامج التي

 ولينكس)  1 شكل(وندوزويعمل على المنصات المختلفة كنظام . GPL/LGPL/MPLرخص البرامج الحرة 
                                                 
10 - http://ayaspell.sourceforge.net/  
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12 -T  S حCVWRNا XVYRZN H:8MNس اCG>PNا Q9R
29.East_Middle_and_Africa_North28._Arabic#Dictionaries/wiki/org.openoffice.services.wiki://http   



  ).3 شكل؛ 2 شكل(
                  لفضيلة الشيخ علي                                         الجائزة العربية  المصادر المفتوحة                                                               كما تحصل المشروع على العديد من الجوائز   أهمها           

                               مدينـة الملـك عبـد العزيـز                          تلقى المشروع دعما من  و  ،     2008       لسنة       الكويت                         جابر العلي السالم الصباح
   .    2008      سنة                لعربية السعودية         المملكة ا ب  ة        والتقني        للعلوم 

  المرحلة الثانية من المشروع .4

من خالل الخبرات المكتسبة في المرحلة األولى من المشروع، ظهرت الحاجة إلى العديد من المزايا الجديدة 
  والرغبة في تعديل برنامج التدقيق من اجل مالءمة أحسن لقواعد اللغة العربية، 

التي استدعت إحداث تغييرات لدعم كامل للغة العربية واألصلي لهانسبل، إن النقائص المكتشفة في البرنامج 
                                                                                                بميزتيها االشتقاقية وااللتصاقية، مه دت الطريق للحديث عن المزايا الجديدة المطورة التي ساهمت بشكل جد  

ّ                                                                               فع ال في حل  بعض المشاكل التي واجهها هذا البرنامج عند تدقيقه للوثائق المكتوبة باللغة العرب          فمن خالل . ية
دراسة برنامج هانسبل وبعد الوقوف على نقاط ضعفه، تبين بوضوح بأن هذا البرنامج في حاجة إلى تطوير 

مسألة إغفال : وإضافة بعض الوظائف وإدخال بعض التعديالت تساعد على تدقيق النصوص العربية، مثل 
، ومسألة تراكب ألة اإلعالل واإلبدالومسألة اإلدغام ومس، )عولجت في المرحلة األولى(التطويل والشكل 
   .الزوائد

  مسألة اإلدغام   -أ 
يتحتم علينا حاليا معالجة كل حالة على                   أنا رددت، هي رد ت، :  عند تعامل المدقق مع بعض الكلمات مثل 

يفت ض ولحل المشكل أه وصعوبة صيانتهمما يؤدي إلى تعقيدحدى من خالل مدخل إضافي في القاموس 
تعني هذه الخاصية أن . ائدمن خالل وضع علم خاص في ملف الزو' GEMENATING 'خاصية اإلدغام 

العلم الذي سيأتي بعدها سيستعمل لفرض اإلدغام في كل قاعدة يكتب فيها، ثم يتم استعماله في قاعدة الزيادة 
  . لفرض اإلدغام

  الزوائد المتوسطة  مسألة   -ب 
أصعب المسائل التي تواجه ولتي تعتبر واحدة من أهم إلعالل ا تدخل هذه الخاصية ضمن مسألتي اإلبدال وا

التدقيق اإلمالئي المبني على سوابق ولواحق، وخاصة في اللغة العربية، ألنه في هذه الحالة نقوم بدراسة 
  . التغيرات الداخلية التي تطرأ على جذع الكلمة

  .13المتوسطة بأنها زائدة  تدرج داخل الجذر أو الساق نعرف الزائدة 
 وتوجد في . شائعة في اللغة اإلندونيسية، واللغات األقيانوسية واألسترالية اآلسيوية هي يادة المتوسطةالز

، وفي استعماالت sing, sang, sung, song  مثلالعربية وحتى في حاالت شاذة في اإلنجليزية 
                                                 
13 -  http://en.wikipedia.org/wiki/Infix  



  . المتوسطةالجذر نوعا من الزيادةكما يمكن اعتبار االشتقاق بزيادة حروف وسط . لغوية معينة
   .ونستعملها في تصريف األفعال الجوفاء والمهموزة، مثل قام، يقوم، قم، قيم؛ سأل، سئل

و والتي تعني أن الحرف الياء زائد في البداية، .فيصبح تصريف الفعل قام في المضارع بإضافة السابقة ي
  .والنقطة تعبر عن أول حرف في الكلمة، والواو يزاد بعد أول حرف

  يقوم>  =)سابقة (و.ي+ قم
  قاموا> ) =الحقة(وا .ا+ قم

وقد تمت تجربتها في برنامج هانسبال وكذا أسبل، وقد أبدى مطور البرنامج األصلي رغبة في استغاللها في 
  .األخرىاللغات 

  الزوائد المزدوجة  مسألة  -ج 
احق في من خالل تصريف األفعال وخصوصا في المضارع، يتبين لنا وجود تالزم بين السوابق واللو 

يكتبون، ونلجأ حاليا إلى تركيبها من خالل الفصل بين السابقة والالحقة  > =ون -ي+ حاالت عديدة، مثل كتب
  لذا. مما يعقد قواعد الزيادة ويصعب صيانتهاcircumfixوتركيبها من خالل خاصية الزيادة المدورة 

وقد . عدة واحدة، نسميها الزائدة المزدوجة من خالل كتابتها في قا نرغب في اختزال تالزم السابقة والالحقة
 ومن الممكن أن تحتوي أيضا على .تم تجربتها على برنامج هانسبال وكذا برنامج أسبل وأعطت نتائج جيدة

  . زائدة متوسطة

  الزوائد  تراكب مسألة  -د 
 وهو غير .قتينفمن خالل الدراسات التي تناولت اللغة العربية، تبين بأن الكلمة العربية تقبل سابقتين والح

ممكن حاليا في برنامج هانسبال الذي يدعم سابقة واحدة والحقتين، لذا نختزل السوابق في مجموعة مركبة 
لذا . سابقة) وال(، نعتبر المجموعة )ال(والسابقة الثانية ) و(من السوابق، فبدال من أن نعتبر السابقة األولى 
  . السوابق واللواحقنفكر في زيادة قدرة البرنامج على معالجة تعدد

  : آفاق المشروع .5

  :يعاني القاموس من بعض مظاهر الضعف وهي عموما 
تداخل المستويات بين المستوى اإلمالئي والمستوى النحوي والمستوى المعنوي، مثل إدراج تعدي  -

  .الفعل في تدقيق الكلمة، بينما يجب أن يكون في المستوى النحوي
د تطبيق الزوائد، مما يجعل إضافة مفردة جديدة للقاموس، عمال تعقيد قائمة الكلمات وقائمة قواع -

 .صعبا
 .صعوبة استخراج المعلومات م القاموس من أجل إعادة استعماله في تطبيقات أخرى -
 .صعوبة تكييف بعض الحاالت مع  قواعد البرنامج، مثل التغييرات الحاصلة في وسط الكلمة -



 .مكن استعماله في برنامج أسبل، في اإلصدارات الجديدةالقاموس موجه أساسا لبرنامج هانسبال، وي -
 .بطء في اقتراح البديل وضعف الدقة -
 .القاموس الحالي، ال يدعم التشكيل -

  :لذا نرغب في مستقبال في تلبية الحاجيات ومعالجة المسائل السابقة من خالل 
  .ستوى آخرالتفريق بين المستويات المختلفة اإلمالئي والنحوي، تمثيل التعدية في م -
تبسيط قواعد اإللحاق، ووضع طبقة مجردة، لالنتقال من قاموس عام، إلى قاموس خاص ببرنامج  -

وطريقة عرضه وصيانته وإضافة كلمات جديدة، وتمكين التدقيق، مما يسهل العمل على القاموس 
 .إعادة استعمال القاموس في تطبيقات أخرى

برنامج ومن ثم تطويع البرنامج مفتوح المصدر وليس إضافة المزايا الخصوصية للغة العربية في ال -
 .تطويع قاعد اللغة

 .تجريد القاموس، وتوسيع مجاالت استعماالته في برامج تدقيق أخرى ما عدا هانسبال -
  تحسين فعالية المدقق اإلمالئي من حيث السرعة والنجاعة -
 .تطوير خاصية اعتبار التشكيل في الكلمات -
 . التدقيق النحوي مستقباليقة تتماشى معهيكلة القاموس بطرإعادة  -
                                                                                      ً إعادة بناء القاموس باالقتصار على المستعمل من المفردات والتركيز على التصريف المتداول فعال   -

 .في الكتابات الحديثة
هيكلة القاموس في عدة أصناف ومستويات للغة، من القاموس الخفيف المتداول، إلى القاموس  -

 .الشامل

   خاتمة
الل هذا المشروع على توفير بديل برمجي مفتوح المصدر للتدقيق اللغوي يمكن استغالله في عملنا من خ

                                                                                                  العديد من البرامج الحرة، وي مي ز هذا المشروع أنه جاء من حاجة ملحة، لذا ولد حرا طليقا بين المستخدمين 
  .المهتمين دون أي قيد وشرط

مزايا الموجودة وتوفيره في أقرب وقت، ومن ثم تطوير وقد عملنا عليه من جانبين هما بناء القاموس حسب ال
  .الجوانب البرمجية لتحسين أداء البرنامج وإعادة هيكلة القاموس في المستقبل القريب



  المراجع .6

، األيام "الجوانب البرمجية لدعم العربية في المدقق اإلمالئي مفتوح المصدر هانسبال"طه زروقي،  .1
 .2007للغة العربية، المركز الجامعي بشار، ماي الدراسية حول المعالجة اآللية 

" ، ندوة "الزوائد المتوسطة والمزدوجة في المدققات اإلمالئية مفتوحة المصدر "طه زروقي،  .2
، المجلس األعلى للغة العربية، "االلكترونيةخطوات نحو اإلدارة : البرمجيات التطبيقية باللغة العربية

 .2007 ديسمبر 10-09الجزائر، 

 مقدم لنيل درجة الماجستير في علوم " من أجل مدقق إمالئي مفتوح المصدر"اعيل حجير، إسم .3
 العالج اآللي للغة، مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية فرع.  التبليغ اللغوي واللسان 
2008.  
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