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 ملخص

تقدم هذه الدراسة عرضا لنظام نقل األسماء العربٌة إلى اإلنجلٌزٌة آلٌا تم تصمٌمه 

وتستعرض الورقة . وتطوٌره فً جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فً الظهران

كما تقدم  . بعض الوسائل المختلفة المستخدمة فً نقل األسماء العربٌة إلى اإلنجلٌزٌة

مقترحا محتمال لفرض اإلستخدام الموحد لطرٌقة كتابة األسماء العربٌة بحروؾ 

. إنجلٌزٌة ٌمكن تطبٌقه وطنٌا، ثم إقلٌما وعربٌا، ثم عالمٌا

 مقدمة

 الملك فهد للبترول والمعادن نظاما آلٌا تم تطوٌره فً الجامعة لنقل أسماء جامعةتستخدم 

وتوفر عملٌة نقل األسماء العربٌة . الطالب من العربٌة إلى اإلنجلٌزٌة منذ عدة سنوات

إلى اإلنجلٌزٌة كثٌرا من الجهد والوقت، إضافة إلى الدقة والتوافق فً استخدام اسلوب 

وٌعتمد النظام أساسا على قاعدة بٌانات خاصة لتوحٌد شكل كتابة االسم . موحد للنقل

.  الواحد

:  نعرض فً األقسام التالٌة ببعض التفصٌل لثالثة محاور
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 اىىاجهح اىرئيسح ىيْظاً وّقو اىَيفاخ اىْصيح: 1شنو رقٌ 

 

 ٍثاه ىعَييح اىْقو تاىَيفاخ: 2شنو رقٌ 
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وصفا للنظام وقاعدة البٌانات المستخدمة وبعض التفاصٌل عن تصمٌم : المحور األول

. وبناء النظام

.  طرق النقل المستخدمة ومحاولة الوصول إلى معاٌٌر مقبولة: المحور الثانً

. طرق تطبٌق المعاٌٌر المتفق علٌها: المحور الثالث

 نظام نقل األسماء آليا إلى اإلنجليزية 

تم تطوٌر وبناء نظام نقل األسماء العربٌة إلى اإلنجلٌزٌة بحٌث ٌمكن استخدامه 

 

 اىْقو اىفىري: 3شنو رقٌ 
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. كتابة االسم المراد بالعربٌة للحصول على طرٌقة كتابته باإلنجلٌزٌة: األولى: بطرٌقتٌن

. نقل ملؾ نصً كامل من األسماء بالعربٌة إلى ملؾ نصً آخر باإلنجلٌزٌة: والثانٌة

 . الواجهة الرئٌسة للنظام1وٌوضح شكل رقم 

 وٌمكن للقارئ مالحظة الخٌار الخاص باللؽة الفرنسٌة، لكنه ما زال فً مراحله األولٌة 

. وهو خارج إطار موضوع هذه الدراسة

 بنقل ملؾ نصً بالعربٌة إلى ملؾ نصً  ٌمكن لمستخدم النظام اختٌار طرٌقة النقل إما

 وشكل 1أنظر شكل رقم ) Batch Transliterationآخر باللؽة اإلنجلٌزٌة عن طرٌق 

كما ٌمكن استخدام النقل . ، حٌث ٌقوم بتحدٌد الملؾ المصدر وملؾ النتٌجة(2رقم 

 بحٌث ٌتم كتابة أو لصق Interactive transliterationمباشرة عن طرٌق النقل الفوري 

(.  3أنظر شكل رقم )االسم والحصول علٌه مكتوبا بالحروؾ اإلنجلٌزٌة مباشرة 

التركيب العام 

ٌتكون النظام من أربع وحدات أساسٌة ؼٌر .  التركٌب العام للنظام4ٌبٌن شكل رقم 

وحدة تحلٌل المدخالت، ووحدة المعالجة، ووحدة قاعدة : واجهة المستخدم وهً

. نعرض فٌما ٌلً وصفا مبسطا لكل وحدة. البٌانات، ووحدات تركٌب المخرجات

 وحذج تحليل المذخالخ

 بتصفٌة المدخالت من الفراؼات الزائدة، ومن ثم بتقسٌم المدخالت إلى  تقوم هذه الوحدة

وفً . وتمرر النتائج إلى وحدة المعالجة. وحدات صؽٌرة ٌتكون كل منها من اسم أحادي

حالة النقل من ملؾ نصً تستقبل هذه الوحدة بٌانات ملؾ المدخالت وملؾ النتائج من 

أما النقل المباشر . واجهة المستخدم حٌث ٌتم فتح الملؾ وقراءة المدخالت سطرا سطرا

. فٌتم الحصول على البٌانات من واجهة المستخدم مباشرة
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 وحذج المعالجح

تمثل هذه الوحدة عصب النظام األساسً، حٌث تقوم بنقل األسماء األحادٌة عن طرٌق 

االتصال بقاعدة البٌانات، كما تقوم بمعالجة الحاالت الخاصة باستخدام بعض طرق 

" آل"األسماء المتصلة بـِ : ومن الحاالت التً تحتاج معالجة خاصة. الذكاء اإلصطناعً

وتمرر ". عبد"وكذلك األسماء المبتدئة بـِ " أبو"و" بن"، واألسماء المسبوقة بـِ "ال"و

هذه الوحدة النتائج المبدئٌة إلى وحدة إعداد المخرجات 

 وحذج قاعذج الثياناخ

وقد تم جمع هذه . تضم قاعدة البٌانات األسماء المفردة بالعربٌة وما ٌقابلها باإلنجلٌزٌة

وقد تم بناء أدوات . البٌانات من أسماء المسجلٌن فً الجامعة منذ بداٌة إنشائها

كما تضم وحدة . الستخالص األسماء المفردة وحذؾ المكرر منها وإعداد قاعدة البٌانات

قاعدة البٌانات أدوات لصٌانة البٌانات كاإلضافة والحذؾ والتعدٌل، إضافة إلى أدوات 

. 5أنظر شكل رقم .قواعد البٌانات التقلٌدٌة كعرض البٌانات والبحث فٌها

خذً
ست

جهح اىَ
وا

 

 تحييو اىَذخالخ

 اىَعاىجح

 إعذاد اىَخرجاخ

قاعذج 

 اىثياّاخ

 

 اىترمية اىعاً ىْظاً ّقو األسَاء: 4شنو رقٌ 
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 وحذج إعذاد المخرجاخ

تستقبل هذه الوحدة النتائج المبدئٌة من وحدة المعالجة وتقوم بتجهٌزها إلظهارها بالشكل 

. النهائً عن طرٌق واجهة المستخدم

 واجهح المستخذم

وتستقبل المدخالت . توفر الواجهة للمستخدم إمكانٌة التنقل بٌن أدوات النظام المختلفة

كما تتقبل أسماء ملفات المدخالت والنتائج فً . وتعرض النتائج فً حالة النقل الفوري

وتوفر الواجهة إمكانٌة التعامل مع وحدات النظام األخرى، ومنها إعداد . الحالة األخرى

 

 صياّح قاعذج اىثياّاخ: 5شنو رقٌ 
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من العربٌة : النظام للؽة المستخدمة، حٌث صمم البرنامج لكً ٌعمل باتجاهٌن متقابلٌن

. 6أنظر شكل رقم . إلى اإلنجلٌزٌة وبالعكس

 

المجال المستخدم 

تم إعداد النظام للعمل فً جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حٌث كافة الطالب من 

ولكً ٌعمل النظام بشكل مقبول ألسماء اإلناث، فنحن بحاجة إلى إضافة أسماء . الذكور

. اإلناث المحتملة بالعربٌة وما ٌقابلها باإلنجلٌزٌة

 

 إعذاد اىيغاخ في اىْظاً. 6شنو رقٌ 
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بناء النظام 

( Access)ونظام آكسس  (Visual Basic)تم بناء النظام باستخدام لؽة فٌجوال بٌسك 

(. MS Windows)إلدارة قواعد البٌانات، تحت نظام التشؽٌل ماٌكروسوفت وٌندوز 

الفعالية 

 وسرعة متوسطة، تم تجربة النظام فً 4باستخدام حاسب شخصً بمعالج بنتٌوم 

 اسم رباعً من ملؾ وتخزٌنه فً ملؾ آخر حٌث تمت العملٌة فً فترة 1000ترجمة 

.  زمنٌة تقترب من دقٌقتٌن

فوائد وعوائق 

أحدهما ٌقرأ :  اسم رباعً ٌدوٌا، عادة ما ٌتم ذلك من قبل شخصٌن1000لترجمة 

وال شك أن هذه الطرٌق تعتمد فً دقتها على دقة . االسماء واآلخر ٌكتبها كما ٌسمعها

كما تعتمد على مدى االنتظام . القارئ ودقة السامع فً السماع وكذلك دقته فً الطباعة

كما ٌتم عادة مراجعتها من شخص . فً استخدام نفس طرٌقة الكتابة لألسماء المركبة

ولو قارنا هذا الزمن بالزمن الالزم .  ساعات6وتستؽرق هذه العملٌة عادة حوالً . ثالث

% 18000لعمل ذلك بواسطة الحاسب اآللً وهو دقٌقتٌن لوجدنا أن الزٌادة هً حوالً 

دون اعتبار فترة المراجعة فً بعد العمل الٌدوي ودون اعتبار معالجة النواقص 

إضافة إلى الدقة والتوافق . المترتبة عن عدم وجود بعض األسماء فً قاعدة البٌانات

كما أن استخدام طرٌقة واحدة لكتابة . التام اللذٌن ٌترتبان على استخدام الحاسب اآللً

. االسم الواحد ٌسهل عملٌة البحث واالسترجاع لبٌانات الطالب

 من أكبر العوائق هو أن طرٌقة كتابة األسماء تختلؾ من شخص آلخر، وأحٌانا 

 إذن، ما العمل؟. تختلؾ بٌن األخوة أنفسهم فً طرٌقة كتابة اسم األب أو الجد
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مجاالت التطوير 

وٌمكن تطوٌر النظام . ٌعتمد النظام بشكله الحالً على قاعدة بٌانات ٌمكن التعدٌل فٌها

لكن الحاجة . بحٌث ٌستخدم قواعد محددة لكتابة األسماء العربٌة بالحروؾ اإلنجلٌزٌة

نقدم فً القسم التالً من هذه الدراسة . إلى وجود معاٌٌر موحدة تظهر هنا بشكل جدي

. عرضا لبعض طرق كتابة اللؽة العربٌة بالحروؾ اإلنجلٌزٌة

 نحو معايير موحدة

ىحروف مع أن الحاجة ضرورٌة لإلتفاق على معاٌٌر موحدة لكتابة األسماء العربٌة با

ولذا تظهر الحاجة . ، فإن وجود مثل هذه المعاٌٌر ال ٌكفل تطبٌقها والتقٌد بهااإلّجييسيح

نقدم فٌما ٌلً اقتراحا ٌكفل . إلى اقتراح سٌاسات محددة لتطبٌق مثل هذه المعاٌٌر

.  استخدام أسماء موحدة الكتابة فً مختلؾ األحوال

كتابة األسماء آليا في مكاتب األحوال المدنية والجوازات 

بعد االتفاق على معاٌٌر موحدة الستخدامها، ٌتم برمجة هذه المعاٌٌر الستخدامها فً 

مكاتب األحوال المدنٌة والجوازات، بحٌث ٌتم طباعة اسم صاحب الشأن بالعربٌة 

وٌشدد على التأكد من كتابة أسماء الموالٌد . واإلنجلٌزٌة آلٌا حسب المعاٌٌر المبرمجة

وفً حالة وجود التباسات معٌنة، ٌمكن الرجوع إلى . الجدد حسب المعاٌٌر الموحدة

لجنة دائمة من أهل اإلختصاص للمساعدة فً حل اإلشكاالت، وإضافة الحلول إلى نظام 

. البرمجة المستخدم

 وكمرحلة انتقالٌة ٌمكن تعمٌم مثل هذا النظام على كافة المدارس والمعاهد 

ماذا عن : وٌبقى السؤال.  والكلٌات والجامعات حتى ٌتم توحٌد كافة األسماء المستخدمة

الوثائق السابقة؟ ٌمكن للدوائر المختصة إصدار وثٌقة رسمٌة تشهد بأن صاحب تلك 

. الوثٌقة هو نفس الشخص المعنً
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العودة إلى قاعدة بيانات عربية: الوجه اآلخر  

لعل من أهم أهداؾ توحٌد طرق كتابة األسماء العربٌة بالحروؾ اإلنجلٌزٌة هو اإلجابة 

: عن أسئلة تدور حول أحد األساسٌات التالٌة

 له بالعربٌة؟  المقابلإذا كان لدٌنا اسم مكتوب بحروؾ إنجلٌزٌة، ما هو االسم 

إذا كان لدٌنا اسم مكتوب بحروؾ عربٌة، ما هو 

االسم المقابل له باإلنجلٌزٌة؟ 

نستعرض فً القسم التالً وصفا لقاعدة البٌانات 

المفترض استخدامها فً نظام الحاسب المستخدم 

كما نعرض فً القسمٌن التالٌٌن مخططا . للبحث

. عاما كمحاولة لإلجابة عن هذٌن السؤالٌن

قاعدة البيانات 

نفترض أن نظام الحاسب المستخدم ٌحوي قاعدة 

بٌانات مجمعة تضم أكبر عدد من األسماء العربٌة وما ٌقابلها باإلنجلٌزٌة مع قابلٌة 

كما نفترض أن النظام ٌستخدم عند الحاجة قاعدة بٌانات أخرى . التكرار فً الحالتٌن

: معدلة حسب المعطٌات التالٌة

تكرار األسماء المكتوبة التً تحوي حرفٌن متتالٌن من ؼٌر حروؾ العلة بعد حذؾ 

 .Hasan تكتب Hassan: ومثال ذلك. شكل واحد من الحروؾ المكررة

حذؾ حروؾ العلة من كل كلمة إنجلٌزٌة، عدا حروؾ العلة فً أوائل الكلمات 

(. uo و uu وii و aa و ee و oo و au و aiبمعنى عدم حذؾ ). وحروؾ العلة المتتالٌة

. Ahmd تكتب Ahmad، بٌنما Hsn تكتب Hasan: ومثال ذلك

 .ou بعد استبدالهما بالحرفٌن ooتكرار األسماء التً تحوي الحرفٌن المتتالٌن 

 .i بعد استبدالهما بالحرؾ eeتكرار األسماء التً تحوي الحرفٌن المتتالٌن 

الثذيل  الحرف

U O 

O U 

E I 

I E 

Q K 

K Q 

Sh Ch 

Ch Sh 

تثذيو حروف : 1جذوه رقٌ 

أوائو تعط األسَاء 
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 بعد استبدالها بما ٌقابلها من 1تكرار األسماء التً تبدأ بأحد حروؾ الجدول رقم 

 .وٌمكن إضافة أو حذؾ حروؾ أخرى بعد دراسة إحصائٌة أكثر تفصٌال. الجدول

وٌمكن إجراء . كل العملٌات السابقة تجري على األسماء المكتوبة باإلنجلٌزٌة: مالحظة

عملٌات مماثلة على بٌانات األسماء العربٌة لتكرار األسماء بعد معالجة أمور متعددة 

 :ومنها

 .حذؾ حركات التشكٌل ومنها الشدة

 .استبدال األلؾ المهموزة بألؾ دون همزة

. استبدال التاء المربوطة بهاء

ما هو االسم بالعربية المقابل السم مكتوب باإلنجليزية 

ونفترض أن نظام الحاسب . نقدم هنا مخططا عاما لمحاولة اإلجابة عن هذا السؤال

المستخدم ٌحوي قاعدة بٌانات مجمعة تضم أكبر عدد من األسماء العربٌة وما ٌقابلها 

كما نفترض أن النظام ٌستخدم عند الحاجة . باإلنجلٌزٌة مع قابلٌة التكرار فً الحالتٌن

.  قاعدة البٌانات المعدلة بالطرٌقة الموضحة فً القسم السابق

وفٌما ٌلً الخطوط . وٌعتمد هذا المخطط وكذلك قاعدة البٌانات على االسم المفرد

. العرٌضة للمخطط

وأوجد كل األسماء المقابلة له بالعربٌة، واعتبرها . ابحث عن االسم فً قاعدة البٌانات

 . من األشكال المقبولة لالسم

وأوجد كل األسماء المقابلة له بالعربٌة، . ابحث عن االسم فً قاعدة البٌانات المعدلة

إذا وجدت مقابال لالسم نتٌجة للخطوة السابقة أو . واعتبرها من األشكال المقبولة لالسم

. وإال فتابع الخطوة التالٌة. 8الحالٌة، انتقل إلى خطوة رقم 

 .قّسم االسم إلى حروؾ منفصلة

، فً (u و i و e و o و a )الػ شكال من شكلً الحروؾ المكررة ؼٌر حروؾ العلة 

 .6إذا لم تجد حروفا مكررة انتقل إلى الخطوة رقم . حالة وجودها
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 .1أعد تركٌب االسم الجدٌد وانتقل إلى خطوة رقم 

 استبدله بالحرؾ الذي ٌقابله، 1إذا كان االسم ٌبدأ بأحد الحروؾ المبٌنة فً جدول رقم 

 .1وأعد تركٌب االسم الجدٌد ثم انتقل إلى الخطوة رقم واحد 

 .إذا وصلت إلى هذه الخطوة، فإن االسم ؼٌر موجود

. اآلن لدٌك قائمة بكل احتماالت أشكال االسم

ما هو االسم باإلنجليزية المقابل السم مكتوب بالعربية 

لإلجابة على هذا السؤال نستخدم الفرضٌات المقترحة فً القسم السابق وهً استخدام 

قاعدتً بٌانات أحدها مجمعة أساسٌة تضم أكبر عدد من األسماء العربٌة وما ٌقابلها 

.  باإلنجلٌزٌة مع واألخرى قاعدة بٌانات معدلة بالطرٌقة الموضحة سابقا

. وفٌما ٌلً الخطوط العرٌضة للمخطط

وأوجد كل األسماء المقابلة له باإلنجلٌزٌة، . ابحث عن االسم فً قاعدة البٌانات

 . واعتبرها من األشكال المقبولة لالسم

وأوجد كل األسماء المقابلة له باإلنجلٌزٌة، . ابحث عن االسم فً قاعدة البٌانات المعدلة

إذا وجدت مقابال لالسم نتٌجة للخطوة السابقة أو . واعتبرها من األشكال المقبولة لالسم

. وإال فتابع الخطوة التالٌة. 8الحالٌة، انتقل إلى خطوة رقم 

 .قّسم االسم إلى حروؾ منفصلة وحركات إن وجدت

وإال أزل الحركات ومن ضمنها . فً حالة عدم وجود حركات انتقل إلى الخطوة التالٌة

 . الشدة وأعد تركٌب االسم ثم انتقل إلى الخطوة رقم واحد

انتقل إلى الخطوة التالٌة، وإال استبدل األلؾ  (أ أو إ)فً حالة عدم وجود ألؾ مهموزة 

 .1المهموزة بألؾ معجمة وأعد تركٌب االسم ثم انتقل إلى خطوة رقم 

انتقل إلى الخطوة التالٌة، وإال استبدل التاء  (ـة)فً حالة عدم وجود تاء مربوطة 

 .1المربوطة بحرؾ الهاء وأعد تركٌب االسم ثم انتقل إلى خطوة رقم 

 .إذا وصلت إلى هذه الخطوة، فإن االسم ؼٌر موجود
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. اآلن لدٌك قائمة بكل احتماالت أشكال االسم

مالحظات على الخوارزميات السابقة 

استعرضنا فً الخطوات السابقة ما ٌمكن أن ٌساعد على بناء نظام عملً للبحث عن 

وافترضنا أننا نبحث عن أسماء مفردة، بٌنما الواقع ٌشٌر إلى الحاجة للبحث . األسماء

ولعمل ذلك ٌمكن أن ٌقوم نظام الحاسب المستخدم بتقسٌم االسم . عن أسماء متعددة

. الكامل إلى مجموعة من األسماء المفردة، ومعالجتها منفردة ثم إعادة ربط النتائج

وٌالحظ فً ذلك الحاجة إلى إدخال أدوات لتصفٌة االسم أثناء تقسٌمه وخاصة الحاالت 

: التالٌة

. األسماء التً تبدأ بـِ أبو وأبا وابن

 .األسماء التً تبدأ بـِ عبد

. األسماء التً تبدأ بـِ رب، مثل عبد رب النبً

. األسماء المنتهٌة بـِ هللا، مثل وصل هللا ولطؾ هللا

 .األسماء المنتهٌة بـِ الدٌن، مثل علم الدٌن وصالح الدٌن

كما ٌمكن التوسع فً المعالجة وإعداد قاعدة البٌانات بأخذ اعتبارات أخرى منها بعد 

: دراسة مدى احتمال تكرارها

 

 .اعتبار استبدال الٌاء فً آخر االسم بألؾ مقصورة أو العكس

 .اعتبار استبدال الواو المهموزة بواو ولٌس العكس

 .اعتبار استبدال الهمزة المتبوعة بواو بواو مهموزة أو واو معجمة

 .اعتبار استبدال األلؾ الممدودة فً آخر االسم بألؾ مقصورة

وٌظهر هنا مدى الحاجة لتوفر إمكانٌة التعلم اآللً فً نظام الحاسب المستخدم لٌطور 

وٌمكن الوصول لذلك باستخدام طرق . القواعد المستخدمة فً البحث واالسترجاع

. وأدوات الذكاء االصطناعً المستخدمة فً هندسة البرامج
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 النظم المستخدمة لكتابة األسماء العربية بالحروف اإلنجليزية

تعتمد طرٌقتنا المقدمة سابقا على قاعدة بٌانات معدة سابقة، الستخدامها فً كتابة 

وقد أعددنا قاعدة البٌانات فً جامعتنا بناء على . األسماء العربٌة بحروؾ إنجلٌزٌة

وقد اعتمدنا فٌها استخدام شكل واحد لكل اسم . االستخدامات السابقة داخل الجامعة

علما أن الجامعة تعطً للطالب حرٌة إمكانٌة طلب تعدٌل طرٌقة . توحٌدا لطرٌقة الكتابة

. كتابة اسمه بما ٌتوافق مع إثباتاته الشخصٌة

 وٌوفر وجود قاعدة بٌانات شاملة سهولة كتابة األسماء باتجاهٌن من العربٌة إلى 

.  اإلنجلٌزٌة وبالعكس

 وٌمكن استبدال قاعدة البٌانات بطرٌقة ٌتفق علٌها لكتابة الحروؾ العربٌة 

وقد . وٌجد الباحث محاوالت عدٌدة مختلفة لوضع قواعد لطرق الكتابة. باإلنجلٌزٌة

رأٌنا استكماال للفائدة تجمٌع بعض طرق كتابة العربٌة بالحروؾ اإلنجلٌزٌة المستخدمة 

وبما أن دراسة هذه الطرق دراسة تفصٌلة تحتاج إلى بحث منفصل، فقد . حالٌا

 .وضعناها كملحق لهذه الدراسة تسهٌال للباحث

مالحظات عامة 
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ٌجد الناظر فً الطرق المختلفة المستخدمة فً 

موضوع كتابة العربٌة بالحروؾ اإلنجلٌزٌة أن 

بعضها ٌلجأ إلى رموز خاصة فوق الحروؾ 

اإلنجلٌزٌة، وهً مشابهة لعالمات التشكٌل فً 

بٌنما نالحظ فً طرق أخرى استخدام . العربٌة

كما أن بعض . النقطة قبل الحرؾ أو بعده أو تحته

( upercase)الطرق تفرق بٌن الحروؾ الكبٌرة 

 كأن ٌعطى  (.lowercase)وبٌن الحروؾ الصؽٌرة 

 بصورته الصؽٌرة بٌنما sحرؾ السٌن حرؾ 

 فً صورته Sٌعطى حرؾ الصاد نفس الحرؾ 

. الكبٌرة

 ومن المالحظات التً شدتنا هو أن بعض 

الطرق أخذت بعٌن اإلعتبار احتمالٌة رسم األسماء 

األعجمٌة  بحروؾ عربٌة، فوضعت مقترحات 

لبعض الحروؾ األعجمٌة ؼٌر الموجودة فً 

. v و gالعربٌة ومنها الحرفان 

ولعلنا فٌما ٌلً نحاول أن نذكر بعض 

المقترحات التً ٌمكن االسترشاد بها عند االتفاق 

على وضع معاٌٌر محددة لطرٌقة نفل األسماء 

. العربٌة إلى اإلنجلٌزٌة

مقترحات عامة 

نقدم فً هذا الفصل بعض المقترحات العامة 

التً ٌمكن االسترشاد بها عند االتفاق على وضع 

باإلنجليزية الحرف 

 aا 

 bب 

 tت 

 thث 

 jج 

 hح 

 khخ 

 dد 

 thذ 

 rر 

 zز 

 sس 

 shش 

 sص 

 dhض 

 tط 

 thظ 

 aع 

 ghغ 

 fؾ 

 qق 

 kك 

 lل 

 mم 

 nن 

 hهـ 

 wو  

 yي 

ٍقترحاخ . 2جذوه رقٌ 
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. معاٌٌر محددة لطرٌقة نفل األسماء العربٌة إلى اإلنجلٌزٌة

 "-".استخدام الحروؾ اإلنجلٌزٌة األساسٌة فقط إضافة إلى الرمز  -1

. فً أول االسم العربً (Al)" ال"لفصل ما ٌقابل "-" استخدام الرمز  -2

 .ال تفرٌق بٌن الحروؾ اإلنجلٌزٌة الكبٌرة والصؽٌرة -3

 .تكرار الحرؾ اإلنجلٌزي عند وجود حرؾ عربً مشدد فقط -4

 لحركة u لحركة الكسرة والحرؾ e لحركة الفتحة، والحرؾ aاستخدام الحرؾ  -5

 .الضمة

 ou للٌاء الممدودة والحرفٌن ee لأللؾ الممدودة و الحرفٌن aaاستخدام الحرفٌن  -6

 .للواو الممدودة

 .2استخدام الحروؾ األخرى بما ٌوافقها كما هو مبٌن فً جدول رقم  -7

فً حالة إعادة الكتابة من اإلنجلٌزٌة إلى العربٌة تظهر الحاجة إلى محلل  -8

 هل هً أصال ذال أم ثاء أم thفمثال . موضعً للتفرٌق بٌن الحروؾ المتشابهة

وقد ٌعتمد هذا المحلل على قاعدة . وكذلك العٌن والفتحة، والتاء والطاء. ظاء

. بٌانات إضافة إلى مجموعة قواعد عامة

 خاتمة

عرضنا فً هذه الدراسة وصفا لنظام آلً لكتابة األسماء العربٌة بحروؾ إنجلٌزٌة 

والذي تم تصمٌمه فً جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واستعرضنا التركٌب العام 

للنظام ووحداته المختلفة، ووضحنا كٌفٌة إعداد قاعدة البٌانات وكٌفٌة التعامل مع النظام 

. عن طرٌق واجهة المستخدم، ثم بٌنا مدى فعالٌته والفوائد والعوائق فً استخدامه

 ثم اقترحنا طرٌقة نراها عملٌة لتوحٌد كتابة األسماء عن طرٌق توفٌر أنظمة آلٌة 

 .وبٌنا سبب الحاجة لوجود مثل هذه األنظمة. فً مكاتب األحوال المدنٌة والجوازات

بعد ذلك، ناقشنا إمكانٌة تسهٌل البحث عن األسماء بأشكالها المختلفة، ووضعنا 

. مجموعة مخططات ٌمكن االستفادة منها فً ذلك
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وختمنا الدراسة بعرض مقترح لقائمة بالحروؾ العربٌة وما ٌقابلها باإلنجلٌزٌة، 

اعتمادا على دراسة مجموعة من الدراسات فً نفس المجال، لخصناها كملحق فً نهاٌة 

. هذه الدراسة

 شكر

ٌشكر الباحث جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعمادة القبول والتسجٌل فً الجامعة 

. لتوفٌر للمساعدة فً إعداد هذا البحث
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 ملحق

مقارنح تين عذج طرق للكتاتح العرتيح تحروف إنجليزيح 

 فً أطروحته لدرجة العالمٌة مقارنة بٌن أربعة نظم Dane Kusicوضع دٌن كوزك 

وهً معدة من قبل نلسون وإلٌاسً . لنقل النص العربً إلى اإلنجلٌزٌة [1]مختلفة 

، صورة من تلك 8 وشكل رقم 7وٌبٌن شكل جدول رقم . وعلً ولٌدون، كل على حدة

. المقارنة

 

الجزء األول– مقارنة بٌن أربعة طرق : 7شكل رقم   
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الجزء الثانً– مقارنة بٌن أربعة طرق : 8شكل رقم   
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 McGillطريقح معهذ الذراساخ اإلسالميح في جامعح مجيل 

 طرٌقة نقل الكلمات واألسماء العربٌة إلى اإلنجلٌزٌة المستخدمة فً 9ٌبٌن شكل رقم 

[. 2]مركز الدراسات اإلسالمٌة فً جامعة مجٌل 

 

 

 

 

b = ب 

 

t = خ 

 

th =  ث 

 

j =  ج 

 

h{ =  ح 

 

kh = خ 

 

d = د 

 

dh = ر 

 

 r = ر 

 

z = ز 

 

s  = ش 

 

sh = ش 

 

 s{  = ص 

 

 d{  = ض 

 

t{ = ط 

 

z{ = ظ 

 

 ع = ‘

 

gh =  غ

 

 f = ف 

 

q = ق 

 

k = ك 

 

 l = ه 

 

m = ً 

 

 n = ُ 

 

h = ٓ 

 

w = و 

 

 y = ي 

 

 
 

Short: a = ´  ;  i =  ِ   ;    u =   ُ   
 

Long: a< = ا  ;  i> =  ي ;    ū = و 
 

Diphthong:   ay  = ا ي  ;    aw = ا و 

 

 McGillطريقح اىْقو في جاٍعح : 9شنو رقٌ 
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 طريقح تاكىولتر

( ASCI) طرٌقة باكوولتر لكتابة اللؽة العربٌة باستخدام نظام أسكً 10ٌبٌن شكل رقم 

[. 3]سباعً الخانات لنقل البٌانات العربٌة فً البرٌد اإللكترونً 

 

 

hamza-on-the-line ' Zaa' (Dhaa) Z 

madda | cayn E 

hamza-on-'alif > ghayn g 

hamza-on-waaw & taTwiil _ 

hamza-under-'alif < faa' f 

hamza-on-yaa' } qaaf q 

bare 'alif A kaaf k 

baa' b laam l 

taa' (marbooTa p miim m 

taa' t nuun n 

thaa' v haa' h 

jiim j waaw w 

Haa' H 

alif 

maqSuura Y 

khaa' x yaa' y 

daal d fatHatayn F 

dhaal * Dammatayn N 

raa' r kasratayn K 

zaay z fatHa a 

siin s Damma u 

shiin $ kasra i 

Saad S shaddah ~ 

Daad D sukuun o 

Taa' T dagger 'alif ` 

  waSla { 

طريقح تامىوىتر : 10شنو رقٌ 
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( 1961)طريقح آيسى المعياريح األولى 

 الطرٌقة المعٌارٌة المستخدمة فً منظمة المعاٌٌر العالمٌة 11ٌلخص الشكل رقم 

(ISO[ )4 .]

 

 

 

b  bah  
 

d  dal  
 

.s  ssad  
 

t  tah  
 

_d  dhal  
 

.d  ddad  
 

_t  thah  
 

r  rah  
 

.t  ttah  
 

^g  geem  
 

z  zay  
 

.z  tthah  
 

.h  hhah  
 

s  seen  
 

`  `ain  
 

_h  khah  
 

^s  sheen  
 

.g  ghain  
 

f  fah  
 

h  hah  
 

'  hamza  
 

q  qaf  
 

w  waw  
 

a  alif  
 

k  kaf  
 

y  yah  
 

Y  
alif  

maqsoura   

l  lam  
 

g  gaf  
 

_A  
alif  

maqsoura   

m  meem  
 

p  pah  
 

T  
tah  

marbouta   

n  noon  
 

v  vah  
 

W  

waw  

(see 

below)  
 

 
 ٍِ ايسى ىيعرتيح واىفارسيح 1961اىَقترح اىَعياري ىعاً : 11شنو رقٌ 
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ثنائيح االتجاه " كالم"طريقح 

 الطرٌقة المستخدمة فً نظام كالم الصرفً لنقل الكلمات العربٌة 12ٌعرض الشكل رقم 

[. 5].  إلى اإلنجلٌزٌة وبالعكس

 

 

 

Arabic English  Arabic English 

hamza '  qaaf q 

'alef aa  kaaf k 

baa' b  laam l 

taa' t  mym m 

thaa' th  nuwn n 

jym j  haa' h 

Haa' H  waaw w 

khaa' kh  yaa' y 

daal d  taa' marbuwTah t or h 

dhaal dh  haa' marbuwTah h 

raa' r  'alef maqSuwrah ae 

zayn z  hamzat alwaSl e 

syn s  fatHah a 

shyn sh  kasrah i 

Saad S  Dammah u 

Daad D  shaddah double previous letter 

Taa' T  maddah ~aa 

Zaa' Z  sukuwn - 

`ayn `  tanwyn N 

ghayn gh    

faa' f    

طريقح مالً : 12شنو رقٌ 



 25حسْي اىَحتسة  

المقترحح لكتاتح العرتيح تاإلنجليزيح لإلعالم " تىاتح العرب"طريقح 

-http://www.al) طرٌقة مقترحة فً موقع بوابة العرب 13ٌعرض الشكل رقم 

bab.com/ )  تعتمد على دمج كال من طرٌقة مكتبة الكونجرس األمرٌكً وطرٌقة األمم

[. 6]المتحدة 

 

alif   

ba  

ta  

tha  

jim  

ha  

kha  

dal  

dhal  

ra  

zay  

sin  

shin  

sad  

dad  

a  

b 

t 

th 

j 

h 

kh 

d 

dh 

r 

z 

s 

sh 

s 

d 
 

tah  

zah 

ayn 

ghayn  

fa  

qaf  

kaf  

lam  

mim  

nun  

ha  

waw  

ya  

t  

z 

 ‘ (alt+ 

0145) 

gh 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

h 

w* 

y* 

* when waw or ya is 

used as a consonant 
 

  طرٌقة بوابة العرب13شكل رقم 

http://www.al-bab.com/
http://www.al-bab.com/
http://www.al-bab.com/
http://www.al-bab.com/


  ّحى ٍعايير ٍىحذج: ّظاً آىي ىنتاتح األسَاء اىعرتيح تحروف إّجييسيح  26

طريقح تك العرتي 

"  العربً تك" الطرٌقة المستخدمة فً منسق الكلمات 14ٌعرض الشكل رقم 

(ArabTeX)  [. 7]المستخدمة فً إعداد النصوص العربٌة

 

 

  طرٌقة تك العرب14ًشكل قم 



 27حسْي اىَحتسة  

طريقح الكىنجرس األمريكي 

 الطرٌقة المستخدمة فً مكتبة الكونجرس األمرٌكً ومجموعة 15ٌعرض الشكل رقم 

 [.8]رابطة المكتبات األمرٌكٌة 

 

 

  طرٌقة الكونجرس األمرٌك15ًشكل رقم 


