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شمرا، محّرك البحث السوري
انطلق بتاریخ ٦ أیلول ٢٠١٥-
یھدف إلى توفیر بوابة تساعد المستخدم السورّي على الوصول إلى باقة كبیرة من الخدمات -

الرقمیة والمعلومات الھامة ضمن منصة تشمل أكثر من ١٥ منتج برمجي
یسعى شمرا إلى توطین الخدمات الرقمیة العالمیة االستراتیجیة ضمن أراضي الجمھوریة -

العربیة السورّیة
سوري ١٠٠٪-



البحث في شمرا



شمرا  أكادیمیا



شمرا  أكادیمیا
منّصة لنشر األبحاث العلمیة الصادرة عن الجامعات السورّیة وفھرستھا بشكل فّعال•
دلیل الجامعات السوریة الحكومیة والخاصة، تشمل صفحة الجامعة:•

معلومات أساسیة عن الجامعة ( لمحة، معلومات االتصال والموقع الجغرافي)•



إحصائیات وأرقام



بیانات ألغراض بحثیة
•Machine translation model مترجم عربي انكلیزي علمي
•Plagiarism checker كشف سرقة المحتوى العلمي
•Text Summarization تلخیص المقاالت العلمیة
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•Text Summarization تلخیص المقاالت العلمیة



شمرا أخبار
 عرض أخبار متعلّقة بسوریة من أكثر من ٢٠ وكالة محلّیة وعالمّیة

sh.sy/n أو shamra.sy/news

http://sh.sy/n
http://shamra.sy/news


شمرا أخبار
جلب األخبار تلقائیا وعرضھا في صحفة واحدة•
كل عنصر اخباري:•

العنوان•
وصف قصیر•
النّص الكامل للخبر مع رابطھ األصلي•
عدد النقرات •
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بدء الجلسة التفاعل األول

 تحلیل تدّفق ٢٠٠ ألف مستخدم لشمرا على الموقع



شمرا أماكن
دلیل األماكن الخدمیة، الحكومیة والسیاحیة في سوریة•
یحوي أكثر من ١٦ ألف مكان حول سوریة•
یعتمد في جمع وتحدیث البیانات على مساھمات المستخدمین•
متوّفر على  الرابط:•

sh.sy/p أو shamra.sy/places



شمرا أماكن
Crowdsourcing content creation system نظام المساھمات الجماعي



شمرا أماكن
-Crowdsourcing content creation system نظام المساھمات الجماعي
خالل شھر تم ادخال ٤٥٧٠ اقتراح وتم اعتماد ١٢٠٠ منھم حساب تصویتات المستخدمین.-



شمرا أماكن
وسطیاً، كل اسبوع یوجد أكثر من ٥ آالف مستخدم یصل إلى الخدمة عن طریق البحث عن -

أماكن سورّیة في غوغل
اعتماد محرك البحث غوغل على شمرا في جمع تقییمات عن األماكن-



صعوبات وتحدّیات
توّفر محتوى رقمي مفید بوقت مناسب على االنترنت-
جودة مواقع االنترنت وكفاءتھا-
-(Social-network based not Service-based) ثقافة استخدام اإلنترنت في سوریة
متطلبات عتادیة وخبرات بشریة-



Q&A


