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Abstract 

Since the number of electronic documents increase quickly in the world, the 

need for faster techniques to assess of these documents arises. A summary is a brief 

representation of implicit text. To form an ideal summary, a full understanding of 

the document is primary. However, obtaining a full understanding is either 

impossible or difficult for computers. Therefore, selecting significant sentences from 

the original text and presenting these sentences as a summary setting the most 

common techniques in automated text summarization. This research focus on the 

NEWS article and what you want to do with the entire news article to enable the user 

to decide if they want to read the whole article or not, good summaries are rare, and 

too costly to produce manually, so the researcher writes a program to read a 

document collection and then produce a summary based on the designed template 

for this purpose 

 

 

 

 



 نماذج مرتكزة على تلخيص الوثائق العربية

 إعداد

 الزعبي  عالء عبدهللا

 إشراف 

 غسان كنعان األستاذ الدكتور

 الملخص

إن عدد الوثائق اإللكترونية يزداد بسرررررررررعة م، الهال ت ول اا اجةرررررررري اللاقة إله ا جياث لت يي   ا  الوثائق 

صرررررررررررل،  وإل  اد و و عبارة ع  عرض  وقز للجص األ الت جياث التلخيصواسرررررررررررترقاع ا بسررررررررررررعة  و    ا  

 لخص  ثال، للوثائقت مإن الف   الكا ل للوثي ة أ ر أسراسر،  و ذ كل ت مإن الللرول عله م   لا ل للوثي ة 

سررررررراسرررررررية    الجص األصرررررررل، وا د    ا  ال مل   لال ت اختيار ال مل الم مة واألأ ر  سرررررررتليل أو صررررررره 

ت   الت جياث األكثر شرررررررررررررريوعا م، الخيص الوثائق  يرلز  اا البلا عله الم ا ث اإلخبار ة   هد  كملخص 

خباري  سررررتايذ المسررررتخد ون أن   رروا  ا إكا لانوا ير دون قراءة الم ال لا   مبد     قراءة لا ل الم ال اإل

الت، واق تجا  ة    أ   ال ضرررا اأم  ت وكل  ب راءة الملخص ال ائ  عله الجموكج المبج، م،  ا  الرسرررالة  وا د

 ، الخيص الم ا ث المكتوبة باللغة الهربيةت واللغة الهربية  ، وا دة    أصررررررره  اللغاث م، الهال  وأكثر ا 

 رمات اكت     اليمي  إله اليسار إضامة إله قواعد ا الجلو ة واللغو ة المتةهبةت  28اه يدًات م ، اتكون    

ألبلاث الهلمية سرررررررررلال الضررررررررروء عله اسرررررررررتخراج الجماكج الملخلرررررررررة باللغة الهربية  وبالتال، مان قليً     ا

وبالتال،ت مإن الفكرة الرئيسررررررررية     ا  الرسررررررررالة  ، غجاء  لخلرررررررراث باللغة الهربية قائمة عله الجماكجت و ا  

تيار له الجموكج الج ائ، الملررررررجن  سرررررر  نوعل  و    ا  المرا لت اخإالهملية امر م، عدة  را ل وصررررررو  



الم ا ث اإلخبار ة وادقي  ا وادخال ا عله غرا ج اسرررترقال البياناث  سرررتخراج الخلرررائص الرئيسرررة    الم ال 

اإلخباريت  ثل اسرررررر  الكاا  واار ر الجةررررررر و كانل بهد كل  ااخا  ا  الخلررررررائص لتوضررررررذ م، نموكج  بج، 

  سب ا م، الرسالة لبجاء الخيص  ف وم المهجه وصليح الترلي  

 

 

 

 

 


