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 :ملخص

ا اإلعزم  تسزئل  أكثز  بعيزد حزد إلز  الكمبيزتت  أجهزة  تعد  المعئصز    المجتمعزئ  تسزتددمهئ التز  مكزئ  ت كز  فز  انتشزئ ا

 أهميزة أكثز  ال قمز  اإلعزم  أصزب  لزلل،  تبعئ  المعئص   تتقنيئ  االتصئال  علت  م  كبي   حصة عل  األم  استغ ق

ا  االليكت تنية المتاقع تصمي  تتحديدا اإلعم   لصنئعة تمحت يئ    أكثز   قم  نهج نحت يتطت  اإلعم  تصمي  أل  نظ ا

ا فأكث  أكث  أصب  ت  ةيزئد  عل  السيميتطيقئ د اسة فستسئعد   تاستهمكهئ اإلعمنئ  إلنتئج الكمبيتت  أجهة  عل  اعتمئدا

 أ  شزأن  مز  بئالتصزئ  يتعلزق فيمزئ السزيميتطيقئ تنظ يزئ  لمفزئهي  المشزت ، تالفهز   ال قمز  اإلعم  نتاح  بكئفة االلمئ 

 المتقزد  الشزك  إلز  أشزكئلهئ أبسزط مز  حيزئته  فز  عممزئ  عل  يعتمدت  البش  أ  بمئ  للتيب التصمي  ف  تقد  إل  يؤدي

 أمز  إنز   األنتاع جميع م  تاألصتا  تالنصتص بئلصت  محئطت  النئس  من  مف  ال أم  عليه  االعتمئد تإ    النهئل 

 .المعئص  اإلعمن  المشهد د استهئ لتشكي  ت العممئ  عل  االعتمئد طبيع  فئصب  طبيع 

 بي  العمقة ف  يبحث   لل، عل  عمت   اإللكت تنية المتاقع تصمي  ف  السيميتطيقئ نظ يئ  دت  البحث هلا ينئقش

 األيقتن  التمثي  د اسة ستت   سيتلتج  شب  منظت  م  اإللكت تنية المتاقع تصمي  ف  اللفظية تالنصتص الصت 

ئ تتنئقش  ال قمية اإلعمنئ  تصمي  ف  العممئ  استددا  كيفية لتتضي  اإللكت تنية للمتاقع  مقئب  التسئلط تعدد أيضا

 يهدف  ال قمية اإلعمنئ  تصمي  ف  مهمة أدا  السيميئليئ  كت  سبب لتتضي  النصتص عل  القئلمة التقليدية االتصئال 

 استددا  قئبلية لتعةية المصممي  ِقب  م  أفض  نحت عل  تفه  المصطلحئ  استددا  تكيفية سبب تتضي  إل  البحث هلا

 دت  إظهئ  إل  يهدف   لل، إل  بئإلضئفة  المعئص  ال قم  اإلعم  مظئه  م  كمظه  إليهئ التصت  تإمكئنية المتاقع

 نتعية ط يقة البحث هلا يستدد  البحثية  األهداف لتحقيق  المعن  لبنئء المع فية العملية ف  كعممئ  تالنص الصت 

  مدتئ  ال للمتاقع المتقع  شب  تحلي  إج اء سيت   تاالستكشئفية تالتتضيحية التصفية ألدتا هئ

 الكلمات المفتاحية:

 االستددا  تسهتلة األيقتنی  تالتمثي  تالسيميئلية  المتقع  تصمي 
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