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 دادإـع
 

 إـشراف 
أستـاذ  ورئيس قسم التـربـيـة الـمـقـارنـة واإلدارة 

 بنهـا جامعـة –التـعـليميـة كليـة التـربيـة 
ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 يادات باجلامعةوالق

 

واإلدارة التـعـليميـة  أستـاذ التـربـيـة الـمـقـارنـة 
 بنهـا   جامعـة –كليـة التـربيـة 

 ومدير مركز التعليم املفتوح باجلامعة

 

ح ددد   ،تعددت تولوجوا ددم لجمعتوودددما تلمت ددمما وددر الدددير ويددممي لج    ددي  ددد  لجم  مدد 
اصبحت تولوجوا م لجمعتووما تلجحمسبما تتطب قمتهم لجم لوعة وس ختوة  د  و دما لج عتد ي ح د  

تدوددد   تدعدددت  دددئ لجقدددمام ر عتدددى لج عتددد ي  جدددى  قدددئ لجمعي دددة ،اصدددبحت تددديهي عت ددد  تددد ه يل   ب ددديل  
 جى لقئ لجذ مء لجبشيى ج لجليي لجخب ية  تامءا ،تولوجوا م لجمعتووما    ليلو هم تطيق تتريسهم

تحددم ى سددتوف تت و ددي  لج دد لجحمسددبما   يددي لجحمسددبما عددر طييددا ت ددم ي لجبيو  ددما تااهدد ة
تحدد  ب عمعددمرر و يل مددة ن خددي وددر هب ددي تي عتهددم اددمم ة عتدد  لجددليي لجخب ددية تجددذل  دد    ،لجبشددي

 لج ور مس ختلوهم.
تر ت م  م  شمر لجحمسدبما لمجو يت  دة تتطدور ادباما لجمعتوودما لجمحت دة تلجعمجم دة د 

تجددذجف  دد   تشددمعف تتددتلهئ  دديت  لجمعي ددة  ،(1) عدما تاسمسدد   دد  تطددويي تلسدد ختلل لجددليي لجخب دية 
اعدئ ودر لج ددعر  حديلر تقدتل  دد  احدت لجم ددمما  ،لجمخ ت دة تت لددت عمت ددما لج د ه ي تلج د هي ل لهددم

  وو دددت  ددديق عمدددئ ودددر تخ  دددما  ،دت  لمسددد  مدة ودددر   دددما  لجبحددد   ددد  لجم دددمما لنهددديى 
مممرسة لنعحمث لج عتدية تلمل ومر لج ممع  تاصبح ور لجطب ع  ا  ت ت عتممء لج يب ة وخ ت ة ج

                                           

ا لج تددتة مسد ختلل لجدذ مء لمصدطلمع   د  تطب قدما تولوجوا دم لجمعتوودما، ( وحمت سمجي لج  تى: لج حدتيم1)
 ددتتة لجبحدد  لجعتمدد  تلج طددويي لج ولوجددوا   دد  لجعددمجي لجعيبدد ، لجلددتتة لجخمجخددة   ددمق لجبحدد  لجعتمدد   دد  لجعددمجي 

 .1, ص 2004، اموعة لج ي و ة، لنرد ، لجعيب 
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تجقت  م  لجحئ  ،تلجهلتسة تلجعتول لإل سم  ة تلجحمسر ل ج  يعمتو    ييا تلحت ج  م ي ول   وم
مو توظ ف  وام  ما لجليي لجخب ية تمو احت لجعتول لج تدتة لج    ش ا    ظئ لمت مه لج عدتد  
 د  وحمتجدة جتحدمق لي در لج قدتل  د  و دما لج عتد ي،  هدو تسد تة ج عم دا لجمعدمرر تتحسد ر  دديص 

 . (1)لتخمذ لجقيلر
   تحس ر اودة لجمتلرس لجم يية ج س عمنوي لج سد ي تن   دم   دذجف  هدو يح دم   جدى 
  ددو  وددر لددذا لج هددت تلج الددح ما، تم  سدد ط   لم  يددمر ح ددى ت ددول ي لإلوام  ددما لج دد  تح ماهددم
عمت ددة لج حسدد ر تجوددر عت لددم ا   بددتا عمددم مددو و ددمن  دد  وتلرسددلم، تا  ا تددر و ددمما لج حسدد ر 
تع مت عتى لجمعتي    ت   دي تتطدويي طييقدة ادلءه تسدتو  مت  تمدذل م يح دم    قدما ومديدة، تودر 
 لجاليتر  ا  د عتي لجمعتي تيلمى قترلت  ن د  لجمديهي لن خدي  معت دة  د  لجطد ي  هدو دد عتي جد عتي

  ييل  ن   صم   لجمس قبئ  قت ي عئ ور ط ع   ولدر عشيية ت ل  وس قبئ ا الئ.
 لجمدتلرست  دا وعيدي ، ت تطب دا ودله  جت ق د ي لجدذلت  لجمتلرس ي در  حس ر لج ودة   جت 

ور ه ا لج حس ر لجمس مي تلمل ومر مو ادي   لجط يلج   ت بل  لج  لل  موئ ليضم  ة  لجخقم ا
ندلرة لج دودة لجشدموتة مد  تتدف لجخقم دة لج د  تدتعو  جدى ، ت سدة لجم  لددتة لل دمنوسبا جمولاهة لجملم 
لجمترسد ة، ور ه ا لج حس ر لجمس مي  د  ام د  اول در لنعمدما  لجط يلمج  لل لجوموئ جيضم 

، تن  سددددةتر مجمع لجطدددد يس يعلدددد  تحتدددددت لح  ماددددما تتوقعددددما تلر لج حسدددد ر لجمسدددد مي  دددد  لجمددددت 
 .(2)ور لجق ي لنسمس ة إلدلرة لج ودة لجشموتة تلحتة ولج حس ر لجمس مي م

 مددم ا ددتا درلسددة همجددت ول ددور لجشددع ب  ا  لسدد ختلل لجددليي لجخب ددية وحددتتد، تاتضددحت 
لنسدددبمي لج ددد  تحدددوا دت  لسددد ختلل لجدددليي لجخب دددية،  قدددمل لجبمحددد  عددد ايلء وقمر دددة لددد ر لجم موعدددة 

جهدذه لن يمدة   وصدتت لجترلسدة  جدى  لجمس ختوة جتليي لجخب ية تلجم موعدة لج د  د وقد  لسد ختلوهم
 جدددى همدددم    ولادددت مسددد ختلل لجدددليي لجخب دددية مدددى تخ ددد ل لجوقدددت لجمسددد  يق  ددد  لجعمدددئ، لجو دددمءة 
لجعمج ة، لج  دمتي ود  لجب تدما لجمخ ت دة،  حادمل لجسد طية، تخ د ل تقدت ادلء لجعمت دما لإل  ما دة، 

 .(3)مر لنسمج ر لجملمسبةتخ  ل حمما توقف لجعمئ، لج لي ي لجتلهت  جتميسسة، تله  

                                           

 .23, ص2008، دلر لجمييخ، لج   ة, ةلجذ مء لج لمع  دج ئ لجليي لجذ  ( سيتر عت : 1)
(2) Abdul Raouf Sitara – e – Imtiaz : Continuous improvement of Higher Education 

Quality , International Conference on Assessing Quality in Higher Education, 1
st
 

– 3
rd

 December , Lahore – Pakistan, 2008, P.287. 

 ددور لجشددع ب : لن يمددة لجخب ددية لسدد ختلومتهم ت ولاددتمم لج عت ددة تلجم وقعددة درلسددة لسدد ط ع ة عتددى ( همجددت ول3)
، لجم تددة لجعيب ددة جتعتددول لإلدلريددةلجم ددم   لجوبدديى  دد  قطددم  لج ددلمعما لجو ممتيددة تلجمل  ددما لجب سدد  ا ة، 

 .2000لجم تت لجسمع ، لجعتد لجخم  ، ومدو 
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 لإل سددم   ودديل   ا هددم تهددتر جمحم ددمة جددى للددمء لجددليي لجخب ددية مدد  امددي لجددتتل   لج دد  تددت    توددر
تا  لجليددمل لجخب ددي يحد  ب عمعددمرر و يل مددة ن خددي  ،إلهددمرة ا وددمر اتددتة تدديد   جددى لمل ودمرت  ،تاسدتوبم  

تنيمم ددم عدد     ددمن لجم  مدد   دد   حددتلث  ،تيقددتل وشددورة لجخبدديلء ،وددر هب ددي تي عتهددم اددمم ة عتدد  لج ددور
تجقدت اصدبحت لجدليي لجخب دية ودر  ،لج    ي عع ي لجمعتووما رمر عمتى   مح  عتى لج دع ت لج يبدو  

تولهدم  –لجقالميم لنسمس ة لج   تش ئ لج يبوي ر، ومم ادى  جدى ت  دي لجوخ دي ودر لجترلسدما تلنعحدمث 
 ة تتطب قهم  ى اودة لجمتلرس.لجذ  دبح     للمء لجليي لجخب ي  -لجبح  لجحمج 

ودر لجالديتريما لنسمسد ة جمولاهدة لج حدتيما لج دى ي يضدهم  لجخب دية جقدت اصدبحت لجدليي
 لجعتدي  ج د  توصدئ ودم  دئ ودر لمسد  مدة عتدى ن  لجمدتلرس تعمدئت  ،تطدور تولوجوا دم لجمعتوودما

 عتدى قدمدرة ج  سدي عدمج ودة تتودو   تيبويدةت  تلي م دة وشدا ا ودر يع يضدهم جمولاهدة ودم لجحدتد 

تن  مرلت ، تجقت اصبح وتديير لجمدتلرس عحمادة  وشا ت  و  لجع ي تلج عموئ و   يلا و  لج و ف
 جددد   يدددمل دتبددد  لح  مادددمتهي لجعماتدددة ودددر لجمعتوودددما تيمادددلهي ودددر لج  معدددئ وددد  لجحمسدددر سدددولء 

 تلرسهي.ع دهما و   يلا اتدتة ات  ايلء ت  يلا إلدهما لج ودة عم
لج يبويدة  لجدليي ج طدويي ح م دة ُيعت للمء لجليي لجخب ية تتطب قهم  ى اودة لجمتلرس ضيترةل ذجت 
 ريدمدة لمع مدمد  جدى تدتعو اتددتة و دمم ي ظهدور ععدت لجع ديية، تذجدف لجمسد حتهما ظدئ  د  تلج عت م دة

 و موعدة ودر تولاد    دتمم لجمدتلرس لجم ديية  جدى تبدمجليي ،لج عتد ي  د  لجومب دوتي تقل دما عتدى

لجم دما جت عدير  مدذل  د  عحد  إلاديلء ومسدة لجحمادة  م دت جدذل لجم عتقة ل طب ا لج ودة لهم، لج عوبما
 تور ملم تبير لج سمؤما لج مج ة: ،عتى     ة للمء لجليي لجخب ية تتطب قهم  ى اودة لجمتلرس

 وم م ة لجليي لجخب ية ؟ -1
 وم مى لجماو ما لجيا س ة جبلمء لجليي لجخب ية ؟ -2

 ؟ وم  لا توشا ا لجليي لجخب يةوم مى  -3
 وم مى آج ة عمئ لجليي لجخب ية تتطب قهم  ى اودة لجمتلرس؟ -4

 سعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية: 
 . وم م ة لجليي لجخب يةتوض ح  -1
 .لجماو ما لجيا س ة جبلمء لجليي لجخب ية لج عير عت  -2

 .م  لا توشا ا لجليي لجخب يةوامي لجوقور عتى  -3
 .آج ة عمئ لجليي لجخب ية تتطب قهم  ى اودة لجمتلرسدرلسة  -4
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 األمور التالية:  من الحالى  بحثنبعت أهمية ال
 للمء لجليي لجخب ية تتطب قهم  ى اودة لجمتلرس. تطييقة   ي تقت تية تلمتج بح لج قتل  -1
 .جتليي لجخب ية امي لنسس لجلييية بيرد -2

 .لجليي لجخب ية ترة لجترلسما لجعيب ة لج ى تلمتجت  -3

 مددددم تيادددد  امم ددددة لجبحدددد   ددددى  وع ددددة لجمسدددد   تدر ولدددد ، ح دددد  دل يددددي ا  يسدددد   ت ولدددد   -4
تتلضددددعى   ددددودة لجمددددتلرسلجمسددددتوجو  عددددر صددددل  تلتخددددمذ لجقدددديلرلا لج عت م ددددة لجخمصددددة ع

 . لجليي لجخب يةلجس مسما تلإلايلءلا لج روة ج طب ا 

يمخئ مذل لجبح  وحمتجة امدة ج وا   لجبمحخ ر إلايلء لجم يت ور لجبحوث حدوا ووضدو   -5
 لجليي لجخب ية تتطب قهم  ى اودة لجمتلرس.

تمدو لجمدله  لجدذ  م يقدف علدت حدت لجوصدف  ىلجوصد لع مت لجبح  لجحمج  عتى لجمله   
 ي تلج حت ددئ  دد  ضددوء لجقددوى تلجعولوددئ لجخقم  ددة جتددليي ات لجيددولمي لددئ د عددتى ذجددف وحمتجددة لج  سدد

ج شددخا لجولقدد  لجخددمص عمجيددممية ق ددت لجترلسددة، تج اشددف عددر اول بهددم تاععمدمددم لجمخ ت ددة تتحتدددت 
 لجع قما ل ر علمصيمم،  مم تلمتا لجبح      ة للمء لجليي لجخب ية تتطب قهم  ى اودة لجمتلرس.

 حث الحالى على المصطلحات التالية:ارتكز الب
لجوخ دي ودر  يح دو  عتد جومب دوتي لجدذ  : تمدو لي دمو  ل(Expert Systemالنظاا  الببيا ) .1

 لسد ختلل قمعدتة عتدى حقدوا لجمعي دة تيقدول لجمعتووما لج   يمتوهم هب ي    حقدئ وعد ر ودر

 لج دعبة  اجتمشدا لجمعي ة تهطولا لمس تما تقول  ر لج  و ي تلجملطدا جتوصدوا  جد  حدئ

  .لس شمرة لجخبيلء  جى حتهم    تح م  لج  
   لج دودة  د  لج عتد ي عمت دة للما دة (: Quality in Educationمفهاو  واو ا التعلاي  ) .2

تهددتر  جددى تحسدد ر لجملدد   لجلهددما ، تمددى تسدد لت  جددى لإلحسددمس لجعددمل جتحاددي عتددى لنادد مء، 
تلل لنوخدددئ جتمددولرد لجبشددديية تيح ددوى و هددول لج دددودة عتددى عدددتة ه ددماا وددر اممهدددم لمسدد خ

ته ددل لج وت ددة وددر ااددئ ريددمدة لجطتددر، تادلء لجعمددئ عمجشددائ لج ددح ح وددر اتا وددية، تتقددتيي 
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لجختودددة ع دددورة تشدددب  لح  مادددما لن ددديلد، تتضددد  ععدددل لجمعدددمد ي جق دددمس لندلء توعلويدددما 
 .(1)ا الئ جتعموت ر

لجبحددوث لجعيب ددة تلنالب ددة ذلا لج ددتة عموضددو  لجترلسددة ت  او موعددة وددر لجترلسددمتواددت 
 تلج ى يمار تلمتجهم عتى لجلحو لج مج :

ب نااامق ئااال  علااي الاانظ  الببياا ا الم تبطااة ت اابمة امنت ناات لتنميااة مهااارات التك ااي   .1
 :(2)(2009ال ئمي لدي طالب تكنولوويا التعلي  تمليات الت بية النوعية )

عت  اسس توولص ما لجبي دمو  لجمعدت عمجليدمل لجخب دي ج لم دة تهتر لجترلسة  ج  لج عير  
وهمرلا لج وش ف لجيقم  لجميتبطة عشباة لم  ي ت، تلج عير عت  اهي لس ختلل  يمل هب ي عت  
لج ح دددد ئ لجمعي دددد  جمهددددمرلا لج وشدددد ف لجيقمدددد  لجميتبطددددة عشددددباة لم  ي ددددت  دددد  وقملددددئ لجطدددديق 

جوصددد   تلجمله ددد  لج  ييبددد ، تقدددت لسددد عم ت لبطمقدددة لج قت تيدددة، تقدددت لسددد ختوت لجبمحخدددة لجمدددله  ل
و حيددددة ج حتدددددت لجمهددددمرلا لجشددددماعة  دددد  لج وشدددد ف لجيقمدددد  لجميتبطددددة عشددددباة لم  ي ددددت تبطمقددددة 
 و حية جيا  لجقمام ر عت  تتريس لج م ر لج طب ق  تبطمقة و حية لندلء لجمهمر  جتط ي.

جددة لح ددما ة لدد ر و وسددط  تقددت توصددتت مددذه لجترلسددة  جدد  ا دد  تواددت  دديتق ذلا دم 
ادلء طدد ي لجم موعددة لج  ييب ددة تطدد ي لجم موعددة لجالددمعطة  دد    ددما  عطمقددة لجم حيددة 
ج م دد  وهدددمرلا لج وشدد ف لجيقمددد  جتطدد ي ععدددت لج  ييددر ج دددمجح لجم موعددة لج  ييب دددة، تقدددت 

جدذ  اتصت لجترلسة عمس ختلل لجبي مو  لجقماي عت  لجليي لجخب دية لجميتبطدة عشدباة لم  ي دت ل
تي ت م م     تترير ط ي تولوجوا م لج عت ي عت  وهمرلا لج وش ف لجيقم ،  مدم اتصدت 
ل  ددددم ي تتطددددويي لدددديلو  قمامددددة عتدددد  لجددددليي لجخب ددددية لجميتبطددددة عشددددباة لم  ي ددددت جتمقدددديرلا 

 لج عت م ة عمج عت ي لجعمل تلج موع .
                                           

، دلر لجو دددددمء جتطبمعدددددة تلجلشدددددي، لجشدددددموتة  ددددد  لإلدلرة لج عت م دددددة تلجمترسددددد ةلج دددددودة ( احمدددددت  لددددديلم ي احمدددددت : 1)
 .32، ص 2003لإلسالترية، 

 ه ي ط  حسر: لي مو  قماي عتد  لجدليي لجخب دية لجميتبطدة عشدباة لم  ي دت ج لم دة وهدمرلا لج وشد ف لجيقمد   (2)
، وعهدت لجترلسدما لج يبويدة،   دي ولشدورةرسدمجة د  دورله جت  ط ي تولوجوا م لج عت ي عات ما لج يب ة لجلوع ة، 

 .2009اموعة لجقممية، 
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خب ددية  ددى حدد ر تشددملهت مددذه لجترلسددة ودد  لجبحدد  لجحددمجى  ددى لم مموهددم عموضددو  لجددليي لج
لوضد  لي دمو  قدماي عتد  لجدليي لجترلسدة له ت ت علهم  ى لس ختلل لجليمل لجخب ي  قت لم مت مذه 

لجخب ية لجميتبطدة عشدباة لم  ي دت ج لم دة وهدمرلا لج وشد ف لجيقمد  جدت  طد ي تولوجوا دم لج عتد ي 
جدليي لجخب دية تتطب قهدم     دة للدمء لتلدمتا عات ما لج يب ة لجلوع ة، ل لمم سدعى لجبحد  لجحدمجى  جدى 

 . ى اودة لجمتلرس
 :(1)(2010) بناء نظا  خبي  إل ارا األزمات في مؤسسات التعلي  العالي في مص  .2

 دلرة    ج عير عتى امي لمت ممما لجعمجم ة تلجعيب ة لجمعمصية للجترلسة  جى مذه مت ت 
، و دي  د لج عتد ي لجعدمج  ويسسدما   د اروما لج عت ي لجعمج  تلج عدير عتدى تلقد   دلرة لنرودما 

 ،و ددي  د  مدم مدت ت  جدى للددمء  يدمل هب دي إلدلرة ععددل لنرودما  د  ويسسدما لج عتدد ي لجعدمج  
  دد  لجعددمج تولادد  ويسسددما لج عتدد ي  لج دد لجبمحخددة لسدد ب م  اتا جمعي ددة لنروددما  لسدد ختوت تقددت

 لجعمج ج عت ي تولا  ويسسما ل لج  إلدلرة ععل لنروما  لجبمحخة  يمل هب ي تلس ختوت ،و ي
هم  جمعي ة لج يتق ل ر لس ختلل لجليمل لجخب ي لجمق دين إلدلرة  لس ب م   مم لس ختوت ،و ي   

(  ديدل 25توو ت ع لة لجترلسدة ودر )ت  ، دلرة لنروما   لنروما تب ر لس ختلل لجطيق لج قت تية 
، تقددت عددة لجمل ددورةعات ددما امو رؤسددمء اقسددملت ت دد ء ت يمختددو  هبدديلء  دلرة لنروددما تمددي عمددتلء 

تاود  يتق ذلا دمجة  ح دما ة علدت لسد ختلل لجليدمل لجخب دي إلدلرة ععدل توصتت لجترلسة  جى 
لج وت دة ت  دلرة لنروما ور ح د  لجسديعة تلج عمج دة    تب ر لجطيق لج قت تية  لجعمج اروما لج عت ي 

 . ينوام  ة تسهوجة تطب ا لجليمل لجخب ي ج مجح لجليمل لجخبت  لمق  مدية
تشددملهت مددذه لجترلسددة ودد  لجبحدد  لجحددمجى  ددى لم مموهددم عموضددو  لجددليي لجخب ددية  ددى حدد ر 

 يمل هب ي وق دين لوض  لجترلسة له ت ت علهم  ى  وع ة لس ختلل لجليمل لجخب ي  قت لم مت مذه 
    ددة تلدمتا ، ل لمددم سدعى لجبحدد  لجحدمجى  جددى ويسسدما لج عتدد ي لجعدمج   دد إلدلرة ععدل لنرودما 

 .ليي لجخب ية تتطب قهم  ى اودة لجمتلرسللمء لج
تصمي  نظا  خبي  لتنمية مهاارات الاتعل  المانظ  ياتياا لادي طاالب إعادا  معلا  الحاسا   .3

 :(2)(2010) اآللي

لجترلسدددة  جدددى لجوشدددف عدددر  عمج دددة لجدددليي لجخب دددية  دددى و دددما تلم دددة لجمهدددمرلا مدددذه مدددت ت   
 ،سددمعتة لجمدد عتي عتددى تليدد ي تعتمدد  ذلت ددمت ددم ي تبلددمء  يددمل هب ددي  وسدد تة ذ  ددة جمت  ،لج عت م ددة

                                           

رسددمجة , للددمء  يددمل هب ددي إلدلرة لنروددما  دد  ويسسددما لج عتدد ي لجعددمج   دد  و ددي :اوددئ همجددت وحمددتدر  دديل  (1)
 .2010, لجمل ورة ت ة لج يب ة, اموعة  ,وماس  ي   ي ولشورة

رلا لج عتي لجمدليي ذلت دم جدت  طد ي  عدتلد وعتدي لجحمسدر ت م ي  يمل هب ي ج لم ة وهم: ا ممء وحمت ولتته (2)
 .2010 ,اموعة لجمل ورة لجلوع ة,  ت ة لج يب ة ,رسمجة وماس  ي   ي ولشورة, ل ج 

http://app6.mans.edu.eg/mus/Future/Start.py?fn=ApplySearch&ScopeID=1.1.&SearchBY=2009.&SearcIn=10.
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عمسدددد ختلل ععددددل  cتلم ددددة وهددددمرلا لجبيو ددددة لت ددددة     دددد درلسددددة وددددتى تدددد ه ي لجددددليي لجخب ددددية ت 
جد عتي لتبلمء له بدمر تح د ئ تبلدمء وق دمس جدبعل لسد يلت   ما , لس يلت   ما لج عتي لجمليي ذلت م

لجخب ي    تلم ة وهمرلا لج عتي لجمدليي  عمج ة لجليمل  جى  لجترلسة، تقت توصتت مذه لجمليي ذلت م
 ط ي.لجذلت م جت  

جقددت تشددملهت مددذه لجترلسددة ودد  لجبحدد  لجحددمجى  ددى تلمتجهددم ووضددو  لجددليي لجخب ددية،  م ا  مددذه 
ت ددم ي  يددمل هب ددي ج لم ددة وهددمرلا لجدد عتي لجمددليي ذلت ددم جددت  طدد ي  عددتلد وعتددي  لجترلسددة ر دد ا عتددى

 .    ة للمء لجليي لجخب ية تتطب قهم  ى اودة لجمتلرسحمجى عتى ، ل لمم ر   لجبح  لجلجحمسر ل ج 
تصمي  نظا  خبي  لتنمية مهارات التعاما  ماا الممتباة ال ئمياة متحاا  ممتباات وامعاات  .4

 :(1) (2010لدي طالب تكنولوويا التعلي  تمليات الت بية النوعية )  EUL مص 
ا لج رودددة جت عمودددئ وددد  لجما بدددما مدددت ت مدددذه لجترلسدددة  جددد  لج وصدددئ  جددد  قمامدددة عمجمهدددمرل 

لجيقم ددة جددت  طدد ي لج يقددة لجخمجخددة قسددي تولوجوا ددم لج عتدد ي، تت ددم ي  يددمل هب ددي ج لم ددة وهددمرلا 
لسدد ختلل لجما بددما لجيقم ددة جددت  طدد ي قسددي تولوجوا ددم لج عتدد ي، تلسدد ختوت مددذه لجترلسددة لجمددله  

ج لم ددددة وهدددمرلا لج عموددددئ ودددد   لجوصددد   تلجمددددله  لج  ييبددد  جت عددددير عتددد   عمج ددددة لجليددددمل لجخب دددي
لجما بددما لجيقم ددة، تقددت لسدد ختوت لمه بددمر لج ح دد ت  لجخددمص ل ق دد ي لج م ددر لجمعي دد  لجخددمص 

 عمهمرلا لج عموئ و  لجما بة لجيقم ة.
تقت توصدتت مدذه لجترلسدة  جد  امم دة لسد ختلل لجدليي لجخب دية  د  تلم دة لجمهدمرلا لج رودة  

ة همصددة تلجمهددمرلا لجمخ ت ددة ع دد ة عموددة تذجددف  دد  عمت ددة جت عموددئ ودد  لجما بددما لجيقم ددة ع دد 
لإلدلرة لج عت م ددة هدد ا لجميلحددئ لجمخ ت ددة جعمت ددة لج عتدد ي تلجدد عتي، تقددت اتصددت لجترلسددة عممع مددمد 
عت  لجليي لجخب ية دلهئ لجعمت ة لج عت م دة  د  تقدتيي لديلو  لج دترير عتد  لجمهدمرلا لجمعقدتة لج د  

 ه ما هم توم  لتهم لجمخ ت ة. ي عر تعتمهم تذجف مس   ا
 ددى تلمتجهددم جموضددو  لجددليي لجخب ددية، تجوددر  تشددملهت مددذه لجترلسددة ودد  لجبحدد  لجحددمجىجقددت 

ا هددم صددممت  يددمل هب ددي ج لم ددة وهددمرلا لج عموددئ ودد  لجما بددة لجيقم ددة متحددمد له ت ددت وعهددم  ددى 
،  ى ح ر ا  لجبح  وا بما اموعما و ي جت  ط ي تولوجوا م لج عت ي عات ما لج يب ة لجلوع ة

 .    ة للمء لجليي لجخب ية تتطب قهم  ى اودة لجمتلرستلمتا لجحمجى 

                                           

جيحمر لج بمغ تآهديت : ت دم ي  يدمل هب دي ج لم دة وهدمرلا لج عمودئ ود  لجما بدة لجيقم دة متحدمد عت  عبت ل (1)
درلسما تيبويدة ت  سد ة جت  ط ي تولوجوا م لج عت ي عات ما لج يب ة لجلوع ة،  EULوا بما اموعما و ي 

 .429 – 393، ص ص 2010، لج  ء لجخم  ، دلمدي 66، لجعتد و تة  ت ة لج يب ة عمج قمريا



  مجال أبو الوفا، أ.د/ سالمه عبد العظيم، أ/ أشواق عبد اجلليلأ.د/ 
 

 434 

تطبيقاات النظاا  الببيا  فاي بيلاة التعلاي  املكت حناي: تحليا  امتحاهاات الحالياة حاآلفاق  .5
 :(1)(2011المستقبلية )

و يت دد  مددت ت مددذه لجترلسددة  جددى درلسددة تتحت ددئ تطب قددما لجددليي لجخب ددية  دد  لج عتدد ي لمج
تتلددمتا  ماددتتهم ت معت  هددم، تي مخددئ لجهددتر لنسمسدد   دد   جقددمء لجالددوء عتدد  لمت ممددما لجحتدخددة 
جليمل لج عت ي لإلجو يت   تدو  ادتلا لجليي لجخب ية وعهم، ت  ف ي دبح لجليدمل ا خدي  معت دة  د  

مل لجخب دي  د  لجولق ،     يمل لج عتد ي لإلجو يت دى سد او  ا خدي  معت دة  ذل قملدم لدتو  ادتلا لجليد
لسددد ختلل قولعدددت لجب م دددما تلجشدددباما لجخمصدددة عمجليدددمل لج عت مددد ، تيمادددر لسددد ختلل ادتلا لجليدددمل 
لجخب ي  ى  هي لجم عتي عشائ ا الئ ور ه ا تمريخد  لج عت مد ، تلجهدتر لنسمسد  جهدذه لجترلسدة 

ت عت  استوي تعتي د مخئ    طين لج طب قما لجحتدخة جتليمل لجخب ي    لج عت ي لمجو يت   تلج    
 لجم عتي ت موذ  لج عت ي.

تقددت توصددتت مددذه لجترلسددة  جددى ا  ادتلا لجليددمل لجخب ددي يماددر لسدد ختلو  ج هددي لجطدد ي 
عشائ ا بي    يلد ات و موعما، تيع بي لجليمل لجخب ي ادلة تمار لجحمسر ور تقتيي لمس شمرلا 

مل لجخب ي و   يدمل لج عتد ي لمجو يت د  تلجل ماح تلج   يقتوهم عمدة لجخب ي لجبشي ،    دو  لجلي
 مو لإلق يلن لن الئ ج طويي لجليمل لجحمج  تاعئ لجليمل ا خي  ماتة ت معت ة.

جقددت لت قددت مددذه لجترلسددة ودد  لجبحدد  لجحددمجى  ددى تلمتجهددم جموضددو  لجددليي لجخب ددية  م ا هددم 
متا  مادتتهم ت معت  هدم، سعت  جى درلسة تتحت ئ تطب قما لجليي لجخب ية    لج عت ي لمجو يت   تتل

 .    ة للمء لجليي لجخب ية تتطب قهم  ى اودة لجمتلرس ى ح ر ا  لجبح  لجحمجى تلمتا 

ات ختياار التبصصامقاعادا بياناات ئايلية مازح  ت ئال  على القواعادنظا  خبي  لنمويج  .6
 :(2)(2012) الحامعية

طد ي لجمدتلرس  ا د ج و  قدماي عتدى لجقولعدت  يدمل هب دي ت دم ي مدت ت مدذه لجترلسدة  جدى
 دو  ي  يدمل جدتعي لجقديلر تذجدف ج لج موع دة،  ى درلسدمتهي لجملمسبة لج خ  ما    له  مر لجخم وية
ودتى و ءودة  ودرملمسدبة، تلج حقدا لجلجط ي    له  مر لج خ  دما لج موع دة  ةسمعتجملجذ ى 

                                           
(1) Sangeeta kakoty& Shikhar Kr. Sarma: Expert System Applications in E-learning 

Environment: Analysis on Current Trends and Future Prospects, International 
Journal of Internet Computing, Volume  I, Issue 1, 2011, Pp.90-93. 

(2) Ayman Al Ahmar: A Prototype Rule-based Expert System with an Object-
Oriented Database for University Undergraduate Major Selection , International 
Journal of Applied Information Systems (IJAIS), Volume 4, No.8, December 
2012, Pp. 38-42. 
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مددددددذه   ددددددى مددددددوذ  لجبيو  ددددددة لج ددددددى توددددددو  ولهددددددم لجليددددددمل لجخب ددددددي ودددددد  قمعددددددتة ل م ددددددما لجم ددددددما 
تيسمى لجليمل لجخب دي لجمق دين  ،جه ات  تتصفلجخب ي  جليمل  موذ  تقتوت مذه لجترلسة لجترلسة،

"Major Selection ،"عر تادود لجقت دئ ودر لجدليي لجخب دية لج دى ت طدى مدذل  تقت  ش ت لجترلسة
 دة عدر ليو  لجمسد ختل اسد ي لجخب ي م ائ لجليمل ا  تقت توصتت مذه لجترلسة  جىلجم ما لجهمل، 

 .توس عهمتتعتدتهم ت  سهتة  ى لجح مظ عت هم تم  جتعي لجقيلر  ماحة
 دددى تلمتجهدددم جموضدددو  لجدددليي لجخب دددية، تجودددر  تشدددملهت مدددذه لجترلسدددة وددد  لجبحددد  لجحدددمجىجقدددت 

لجطد ي  د   ةسدمعتجمجدتعي لجقديلر لجدذ ى   يدمل هب دي ت دم ي له ت ت وعهم  دى ا هدم ر د ا عتدى
    ددة للددمء لجددليي   ددى حدد ر تلددمتا لجبحدد  لجحددمجى ،جهددي ملمسددبةلجله  ددمر لج خ  ددما لج موع ددة 

 .لجخب ية تتطب قهم  ى اودة لجمتلرس
تجقددت تلمتجددت  خ ددي وددر لجترلسددما تلنعحددمث لجمعي ددة تندلرتهددم,  م ا هددم جددي ت لددمتا     ددة 
لس ختلوهم جحئ لجمشا ا لجعمت ة لج عت ة، تجذل حمتا لجبح  لجحمج  تلمتا     ة لس ختلل ععل 

لجددليي لج دد  تددو ي لس شددمرة لجخب ددي تلج شددخ ا تلج    ددما  دد  ظددئ  - ددما وخددئ لجددليي لجخب دديةلج قل
 مجليي لجخب ية لج   تس ختل لجمعي ة  د  حدئ وشدا ا تلقع دة تلج د  ت طتدر  -لجمشا ا لجولقع ة

ع دددورة طب ع دددة هبدددية عشددديية قدددت تودددو  مدددذه لجخبدددية لجبشددديية   دددي و ولادددتة ات وات دددة ات ي دددعر 
 م ور  لجخبيلء، اوم لجليي لجخب ية   مار  تمح هم عسهوجة علت لجطتر.لجح وا عت ه

تيع بي و ما لجليي لجخب ية ور امي لجم دمما لج د  تطدورا  د  لجميحتدة لجيلملدة تلج د  لرتبطدت 
عمس ختلل لجحمسبما     ي مد لجحتوا جتمشا ا لج   د طتر حتهم تاود هبية ات هب دي   سدم    د  مدذل 

تدددد  سددددور   لددددمتا و هددددول لجددددليي لجخب ددددية، تلجماو ددددما لجيا سدددد ة جبلددددمء لجددددليي لجخب ددددية ، لجم ددددما، ت  مددددم د
 ، تآج ة عمئ لجليي لجخب ية تتطب قهم    اودة لجمتلرس.وم  لا توشا ا لجليي لجخب يةت 

Expert System

 ودر جم دما  همد  تعتددتة صدقت ل  دمري ودي لجدذ  لجم مديس لجشدخا تمدو    لجخب دي

  د  لجمخ  د ر ودر اقيل د  تو  تد  عدر   ديه، دت   لهدم لهد ا عمعتوودما  وديه تا لدت لجم دمما

تلإل سدم  لجخب دي تحدته ودر يسد ط   تقدتيي ادلء ر  د   د   طدمق  ،هب دي ج دب لس حا تبذجف لجم ما
خب ي تخ   ، تلجليي لجخب ية تس ختل وعتووما وح ورة     طمق وحتد    تقتل   س ادلء لج

 دد    ددس لجلطددمق،  دد مار صدد م ة ام دد  لجخبدديلا تلجمهددمرلا لج دد  م توددو  وواددودة سددو  جددت  
تيطتا عت  لجليمل لجخب ي ج دب  يدمل تجد س لي دمو  ن د  ي در ا  يشد مئ عتد   ،لإل سم  لجخب ي
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واو ددما جحددئ لجمشدداتة تاهددي  وتعمددة جتعمددئ تمددذه لجماو ددما تشددائ وحدد   لجددتعي لجددذ  يسددمعت 
لج  معددئ ودد  لجليددمل، تيماددر ا  د الددمر لوام  ددما تسددهئ تعموددئ لجمسدد ختل وعدد   لجمسدد ختل عتدد 

    تلجمولقف لنحتلث تحت ئ تس ط   ليلو  تطويي لجليي لجخب ية  جى تتهتر ،اهلمء تش  ئ لجليمل

 دمجليي  ،لجخب دي ي دئ  ج هدم لج د  لجل دما  ات لمسد ل ماما   دس تلجوصدوا  جدى لجم دمما ور و ما
 ودر وعد ر حقئ      سم   يمتوهم هب ي لج   لجمعتووما ور لجوخ ي عتى تح و   لو لي  لجخب ية م 

(1) لجمعي ة حقوا
. 
 حمسدر لي دمو  عدر  هد  عبدمرة لجدذ مء لمصدطلمع     ديت  امدي لجخب دية مدى ودر تلجدليي

 ات تخ ا     تحتوا   ماح اهيى ج قتيي لمس ل م  تهبيلا لإل سم  تقولعت هبية عتى يح وى 

 عدتد علدت لج د  توادت لجلدمدرة لجخبدية عتدى تلجمحم يدة لج خد ير لجخب دية جتدليي تيمادر ،وعد ر و دما

 . (2)لجت تل علت جحية ا     لس شمرتهي لج عر ور ياو   تلج   لجخبيلء ور وحتتد
تهطدولا  لجمعي دة لسد ختلل عتدى يقدول ل جد  جتحمسدر لي دمو  عدر لجخب دي عبدمرة  مجليدمل

 لجخب ية  مجليي ،لس شمرة لجخبيلء  جى حتهم    تح م  لج   لج عبة جتمشا ا حئ ج قتيي لمس تما

جتحقدماا  وعي دة قمعدتة ودر واو دة  هد  وعد ر، و دما  د  لجخب دي ععمئ تقول جو  صممت ليلو  م 
 جمسدمعتة تقدت ا   د  لس شدمرتهم لجممادر تودر لسد ختلوهم     دة تالدب  لج د  لجبحد  تقولعدت

 .(3)لجخبيلء
( لجليددمل لجخب ددي ع  ددد  مددو " لي ددمو   مب دددوتي Aynur Kazazتقددت عددير لدلددي  ددد لر )

ت ددمعت  جتيدد   ل ددة تمددت م عممق يلحددما لجملطق ددة تلجخبددية تلجقولعددت لنسمسدد ة جحددئ وشددا ا  خ ددية, 
 مجليي لجخب ية م  ليلو   مب وتي تح و  عت  لجخبية لجشخ  ة تتقتل لجل  حة عت  وت  تلس  

مس وعي د ، تمد  تح دو  عتد  لجمعي دة لج د  تدي امعهدم    لجموضوعما لج   تي تلمتجهم عت  اس
, ل لمدم (4) ور  ئ لجم مدر لجممالة, تبشائ اسمسد  ودر هد ا وسدمعتة لجخب دي لجممدمرس جتمهلدة

                                           

(1) Available on line at:  www.abahe.co.uk, P.p25-26, Visited on 2 th March 2015. 

 لجميتميلمصطلمع ,  لجذ مء تقل ما عمس ختلل جت مرا لجمقمتل لإل شما  تلج  م ي لج حت ئ ليليس: تعت ي عبمس( 2)

 .6, ص2002  , لجيهيل تلجمعمد , جتب يتا  هت لجمتف , اموعة3 و تت, لجسمدس لجسعود  لجهلتس 
لجدتتج   لجمت قدىلج  م دئ,  عمت دة اسمسد ر  د   عل يير تلإللتل  لمل ومر يلد:  ول ور ولور, تسع ت ( اتسييي3)

عمجشدتف,  لدوعت  لدر حسد بة , اموعدةلجعيب دة لجدتتا  د  تلجم وسدطة لج د  ية لجميسسدما ت م دئ و طتبدما
 .861ص ,2006الييئ لج  لاي,

(4) Aynur Kazaz : Application of an Expert System on The Fracture Mechanics of 
Concrete, Artificial Intelligence Review, Vol  19, 2003, pp.177. 

http://www.abahe.co.uk/
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ديى عتد  عبدت لجديحمر لج دبمغ تآهديت  ا  لجليدمل لجخب دي مدو  يدمل  مب دوتي  ذ د  يقدول لدتتر 
تسددمح عحددولر  User Interface معددئ لجمعتددي لجخب ددي  دد  احددت لجم ددمما، عددر طييددا تلاهددة ت

و بددمدا لدد ر لجطمجددر تلجليددمل عددر طييددا توا دد  لنسددتتة تلمس  سددمرلا تلج ددتريبما لجم لوعددة حددوا 
 . (1)و ما لجخبية و  ويلعمة هطولا لج عتي لجذلت  جتم عتي ج  ئ عمجطمجر  جى ويحتة لإلتقم 

و  لجحمسددر ل جدد  تلج دد  تجقددت عددير عشدد ي عبددت لجعيدد ي لجددليي لجخب ددية عتددى ا هددم مدد  لدديل
تحم ى عمت ما لج  و ي لإل سم   جتخبيلء ور لجبشي    حئ لجمشم ئ    و مما و خ  ة ات 

 دد  و ددما وعدد ر  دد   –ات ا خددي  –مدد  عبددمرة عددر  يددي جبيو ددة لجمعي ددة لجخمصددة عخب ددي عشددي  
ي دة جتمسد   ت وحمتجة جمحم مة طييقة ت و يمي تذجف عممع ممد عتى لجحمسر ل ج  ج قدتيي تتدف لجمع

 .(2)   اائ   ماح ات لس شمرلا وبيرة    وولقف وع لة

تجقددت ااددمر قددمووس تيبسدد ي  جددى لجليددمل لجخب ددي عتددى ا دد  مددو  يددمل قددماي عتددى لجومب ددوتي 
صمي ه   م  جإلس  معة ج سمؤما لإل سم  وخئ لجخب ي    و ما وعد ر ودر و دمما لجمعي دة، 

بشدديي ر تتضددعهم  ددى قمعددتة لجمعي ددة تجولهددم تح ددو  عتددى تمدذه لجمعي ددة ددد ي امعهددم وددر لجخبدديلء لج
لجقولعددت لج دد  يماددر تطب قهددم  ددى حددئ وشدداتة وع لددة، تتلاهددة لجمسدد ختل تسددمح ل حتدددت تتوضدد ح 
وشدداتة وددم ودددر هدد ا لمسدد  معة جوسدددتتة لجمطيتحددة وددر قبدددئ لجليددمل، تتواددت ادتلا تبيو  دددما 

 قت ئ لج هت، تلجليمل لجخب ي مو همية جمسمعتة و مم  لجليمل لجخب ي  ى ا يلض همصة تذجف ج
لجعمئ    و ما لجذ مء لمصطلمع ، تملمف ل   تطب قما عتدتة جتليي لجخب ية لجمس ختوة عتى 

 .( 3) طمق تلس     و مما وخئ لجطر تلج عت ي
جومب وتي لجذ  " لي مو  لعتى ذجف يمار تعييف لجليمل لجخب ي  ايلا م  عتى ا   مو تبلمء  
 حقدوا لجمعي دة تيقدول لجوخ ي ودر لجمعتوودما لج د  يمتوهدم هب دي  د  حقدئ وعد ر ودر يح و  عت 

 تهطدولا لمسد تما تقدول  ر لج  و دي تلجملطدا جتوصدوا  جد  حدئ لجمعي دة لسد ختلل قمعدتة عتدى

 .لس شمرة لجخبيلء"  جى حتهم    تح م  لج   لج عبة جتمشا ا
                                           

 .404-403، ص ص ويا  سملا( عت  عبت لجيحمر لج بمغ تآهيت : 1)
، تترلسددما لج  مريددةلجم تددة لجم دديية ج( عشدد ي عبددت لجعيدد ي لجبلددم: دتر  يددي لجخب ددي  دد  تحسدد ر ادلء لجميلادد ، 2)

 .5، ص 2007 ت ة لج  مرة، اموعة لجمل ورة، لجم تت لجحمد  تلجخ هو ، لجعتد لجخم  ، 
(3) Available Online at  http://www.merriam- 

webster.com/dictionary/expert%20system  Visited on 4
th

 March 2015. 

http://www.merriam-/
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 ثانيًا: املكونات الرئيسية للنظم اخلبرية:

آرلء تتقسددد مما وخ ت دددة جماو دددما لجليدددمل لجخب دددي تجودددر سدددور  عددديض امدددي مدددذه توادددت 
 لجماو ما تيوضح لجشائ لج مجى واو ما لجليمل لجخب ي:

 ( يوضح ممونات النظا  الببي 1ئم  رئ  )
                              

 تحتة لجشين تلج  س ي                                    
Explanation                                                                  

Unit                                                         
 
 
 

 قمعتة لجمعي ة                     وحيف لمس تما                      تلاهة لجمسد ختل    

   Knowledge Base           Inference Engine                 User Inference  
 
 
 

 ذل ية لجعمئ                                         
                                    Working memory 

                                        
Source: John Durkin, P.28

(1)
. 

 

 نظا  الببي  تال  ح فيما يلى:حسوف نتناحل ك  عنص  من ممونات ال

 :(Knowledge Baseقاعدة املعرفة ) -1

قمعتة لجمعي ة مى ا ء ور لجليدمل لجخب دي لجدذ  يح دو  عتد  لجمعي دة لجم مج دة، تتظ  دة 
وهلتس لجمعي ة ت مخئ    لجح وا عت  لجمعي ة ور هب دي لجم دما تتشد  يمم  د  قمعدتة لجمعي دة 

تلج   تيب   ،IF-THEN ة    لجليمل لجخب ي مو لجقم و  لجطيق لجلموذا ة ج مخ ئ لجمعي  ىتنحت
                                           

(1) John Durkin : Expert Systems Design and Development, MacMillan Publishing 
Company, A Division of MacMillan Inc, USA, 2009, P.28 . 
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THENعمجمعتوودددما لنهدددي  لجم ولادددتة  ددد  اددد ء  IFلددد ر لجمعتوودددما لجم ولادددتة  ددد  اددد ء 
 (1)  ،

تقمعددتة لجمعي ددة مدد  قتددر ا   يددمل هب ددي تتالددي لجحقددماا لجمحددتدة حددوا و ددما لجخبددية لجمطتوبددة, 
ختوهم لجليدمل  د  صد م ة قيلرلتد  ته مرلتد ، تمد   مم تالدي لجقدول  ر تلجقولعدت تلجالدولع  لج د  يسد 

قمعتة لجب م ما لجوح تة جتليمل، تجهذل تسمى لجليي لجخب ية اح م م  لجليي لجقمامة عتى لجمعي ة،  مدم 
 . (2)تسمح ل يمدة رص تمم ور لجمعمرر ات لج عتدئ ات حذر ا ء    

  يح ددوى عتددى لجمعي ددة تومددم سددبا يماددر لإلاددمرة  جددى ا  قمعددتة لجمعي ددة مدد  لج دد ء لجددذ 
تلجخبية لجما سبة ور لج  مري لجعمت ة لج روة جحئ لجمشدم ئ  د  لجم دما لجدذى  ييدت   شدمء لجليدمل 

 لجخب ي ور اات .
 :( Inference Engineحمرك االستدالل )  -2

( جتليمل لجخب ي تمو    لجولق  لي دمو  جتحمسدر  Brainوحيف لمس تما مو لجعقئ لجم وي)  
( تاسدمج ر لمسد ل م  لجملطقد  جتمعتوودما لجموادودة  Methodologies   جمله  ما ) يقول عمج خط

( جتوصددوا  جددى لمسدد ل ماما لجمطتوبددة لج ددد   Work Space دد  قمعددتة لجمعي ددة تسددمحة لجعمددئ ) 
   .  (3)تسممي    حئ لجمشاتة تلس لبم  لجمسببما لج   تيدى  جى مذل لجحئ

ية قترتهم عتى  عطمء لجمس ختل ت س يل  جتحئ لجمق دين، تور لجسمما لجهموة جو يمة لجخب  
تيد ي ذجدف ع دودم  ععدل لإلاديلءلا دلهدئ لجبي دمو ، ح د  تقدول مدذه لإلاديلءلا ععديض هطدولا 
حئ لجمشاتة لج   لس ختوهم لجليمل لجخب ي    لج وصئ نحامو ، تيح وى لجبي مو  عتى لجمعي دة 

 صورة لجمعي ة  مم دتر هم لجخب ي لجبشي . ات لجمعتووما    صورة م تخ تف  خ يل  عر 
   وحيف لمس تما مو لجذ  يحتد وسمر لجوصوا  جى قيلر وع ر للدمءل  عتدى وعط دما 
وع لة ح   يقول ل  ب  لج عت مما، تتحت تهم جق مس وتى وطمعق هم و  لجمعط ما لجمتهتة، تي م   

مخ ت ددة لج دد  يماددر ا  تسدد ختل وحدديف لمسدد تما ععموو  دد ، ح دد  ي ددتح جعتدددت وددر لن دديلض لج
  هددم لجددليي لجخب ددية،  محدديف لمسدد تما يماددر لع بددمره قمسددمم  وشدد ي م  لدد ر  ددئ لن يمددة لجخب ددية، 
تيسدد ختل وحدديف لمسدد تما اسددمج ر و عددتدة  دد  للددمء لمسدد تما لجملطقدد   دد  لجبدديلو  لج دد  تقددول 

 تسور   لمتجهي   مم دت : لوظ  ة آجة لمس تما ولهم لج ستسئ لنومو  تلج ستسئ لجخت  

                                           
(1) Ibid, P.28 . 

 .398، ، ص 2001، لجما بة لن مديم ة، لجقممية، وتهئ  جى عتول لجحمسر( وحمت  بهم  سويتي: 2)
 .405-404, ص صويا  سملا :تآهيت  ( عت  عبت لجيحمر لج بمغ 3)
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  التسلسا  األمااميForward Chaining  : يادو  لج ستسدئ جوودمل ت و ديل  تدتديه لجب م دما
data driven    دبتا لج  و ي ور ل م ما وعيت ة، تيس مي  جى لنومل و  مذه لجب م ما، ت ،

 ف حق قدة اتددتة  ئ وية تل ذ لجقمعتة لجمواودة    لجقمة  ق  تعلت  ط ق لجقمعتة    هم تالد
ع مد  لجمعتوودما تودر هدي دد ي لجبيملدة عتد  لج ستسدئ جوودمل تبتا عمت ة    قمعتة لجب م ما، ت 

 د  لجليدمل لج ستسدئ جوودمل مذه لجمعتووما مس خ ص لمسد ل ماما لجملطق دة، تيد ي تطب دا 
عت  وعتووما عر لجمشاتة لولسطة لجمس ختل تيالدعهم  د   لجخب ي ح   يح ئ لجليمل اتم  

لجذل ية لجعمتة، تور هدي يقدول وحديف لمسد تما عمسدح لجقدول  ر ل ستسدئ وحدتد سدت م  عحخدم عدر 
قدددم و  تلطبدددا  يضددد مت  وددد  لجمح ويدددما  ددد  لجدددذل ية لجعمتدددة، ت ددد  حدددما عخدددوره عتددد  قدددم و ، 

هدي ي حدا لجقدم و  ودية اهدي  عحخدم عدر تالدمر لسد ل ماما لجقدم و   جد  لجدذل ية لجعمتدة تودر 
تطمعقما اتدتة، ت   لجحتقة لج تدتة تس مي مذه لجعمت ة  ج  ا  تخ    لج طمعقما، ت   مذه 

 . (1)لجحمجة تح و  لجذل ية لجعمتة عت  لجمعتووما لج   يقتوهم لجمس ختل تيس تا عت هم لجليمل
   التسلساا  للبلااBackward Chaining :ت و دديل  دددتديه لجهددتر  ياددو  لج ستسددئ جتختددف

goal – driven ،)  تياددو  جتليددمل لجخب ددي  دد  لج ستسددئ جتختددف مددتر ) حددئ ل  يلضدد ،
تتحمتا آجة لمس تما ا  ت ت دج    ج خب  ،    لجبتليدة دد ي لجبحد   د  قمعدتة لجمعي دة إلي دمد 

 . (2)لجقولعت لج   يمار ا  ياو  جهم لجحئ لجمطتوي

قددديي  وحددديف لمسددد تما ودددر لنمدددتلر لج ددد  دي دددر  ددد  تيم دددمر لج ستسدددئ جتختدددف ع  ددد  ي
لجوصدددوا  ج هدددم، ن ددد  يسددد ط   ا  يق دددي تل  دددذه عتدددى لجقولعدددت لجم عتقدددة لهدددذه لنمدددتلر, تيمادددر 
لمه  مر ل ر لج ستسدئ جوودمل تلج ستسدئ جتختدف، تمدذل د وقدف عتدى لجطييقدة لج د  يحدئ لهدم هب دي 

لجمعتووما اتم  تيحدمتا ععدت ذجدف ا  يسد تا  لجم ما لجمشاتة،   ذل لح م  لجخب ي ا  ي م  ععل
ولهم عتى وم يمار لس تمج       يخ مر آجة لس تما لج ستسئ جوومل،  م ا    ذل لتا لجخب ي عحدئ 
 ل  يلض ، تحمتا ععت ذجف ا  ي ت لجحقماا لج   تخب        يخ مر آجة لس تما لج ستسئ جتختف. 

                                           
(1)  Comparison of Chaining Methods (5) . available on line at  

http://www.expertise2go.com/website/tutorials/ESIntro/  Visited on 4 th March 

2015. 
(2) Comparison of Chaining Methods (5). Available on line at 

http://www.expertise2go.com/website/tutorials/ESIntro/  Visited on 4 th March 

2015. 

http://www.expertise2go.com/website/tutorials/ESIntro/
http://www.expertise2go.com/website/tutorials/ESIntro/
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 :  (Working Memoryذاكرة العمل ) -3
 ء ودر لجليدمل لجخب دي لجدذ  يح دو  عتد  حقدماا لجمشداتة لج د  تدي ل  شدم هم هد ا مدى اد

لج شددمتر ودد  لجليددمل لجخب ددي، تيقددول لجمسدد ختل ع دهددما لجمعتووددما عددر وشدداتة وحددتدة  دد  ذل ددية 
لجعمددئ، تيدديب  لجليددمل لدد ر مددذه لجمعتووددما تلجمعي ددة لجمواددتة  دد  قمعددتة لجمعي ددة ج سدد تما عددر 

ي يقول لجليمل ع دهما مذه لجحقماا لج تددتة  د  ذل دية لجعمدئ تتسد مي عمت دة حقماا اتدتة، تور ه
لجمطمعقة، تتح و  ذل ية لجعمئ عت   م ة لجمعتووما لجخمصة عمجمشاتة لج   يقتوهم لجمس ختل ات 
لج   يس تا عت هم لجليمل، تتس ط   لجعتدت ور تطب قما لجليدمل لجخب دي لمسد  مدة ودر لجمعتوودما 

  لجدددذل ية وخدددئ قولعدددت لجب م دددما تلج دددتلتا، تيسددد ط   لجليدددمل ا  يقدددول ل حم دددئ مدددذه لجم ولادددتة  ددد
لجمعتووددما  دد  لجددذل ية لجعموتددة  دد  لتليددة لج تسددة ات لجوصددوا  ج هددم هدد ا اتسددما لج شددمتر  تمددم 

 .(1) م  ملمف حماة  ج  ذجف
   :(User Interfaceاملستخدم ) واجهة -4

جخب ددي، تيحددتث لج  معددئ لدد ر لجليددمل لجخب ددي مدد  لجوسدد تة لج دد  ت ددئ لجمسدد ختل عمجليددمل ل
تلجمس   ت ور ه ا استوي ت معئ د م   عمجبسدمطة تلجقديي لجشدتدت ودر اسدتوي لجحدولر لجشخ د  
تت مي لجولاهما عتدى اسدمس تتب دة لح  مادما تو طتبدما لجمسد ختل، تتسدمح جد  عمج  معدئ ل سدي 

ما لجمعتووددما تلج عت مددما  جددى لجمسدد ختل  دهدد تيسدد ط   لجمسدد ختل وددر هدد ا تلاهددة, (2)تسددهوجة
لجليددمل تتوا دد  لنسددتتة تتتقددى لإلامعددما، ت مجبددم  وددم تهددتر تولوجوا ددم لجددليي لجخب ددية  جددى ت تيددت 

 .  (3)تلاهة لجمس ختل عمجت ما لج   تمار لجمس ختل ور لج  معئ عسهوجة و  لجليمل
ت دددما لجطب ع دددة، تجهدددذل  ددد   لج  معدددئ لددد ر لجليدددمل لجخب دددي تلجمسددد ختل دددد ي  اددديلءه ع حدددت لج

تيشددب  لج  معددئ ايالددم لتراددة  ب ددية لجمحمدهددة لج دد    ددتمم لدد ر لجبشددي، تإلادديلء مددذه لجعمت ددة عتدد  
 حددددو وقبددددوا جتمسدددد ختل،  الدددد  وطمجددددر همصددددة علددددت ت ددددم ي تلاهددددة ت معددددئ لجمسدددد ختل، توددددر 
لجم طتبما لنسمس ة ج  م ي تلاهة ت معئ لجمس ختل مو طدين لنسدتتة جتح دوا عتد  وعتوودما 

ق ة ور لجمس ختل، تتح م  ايالم   جد  لمم مدمل ل  دم ي لجسديلا، تمدذل قدت د طتدر ولدم ت دم ي حق 

                                           
(1) John Durkin: Op.cit, P.29 . 

 .23ص  ،ويا  سملاحسر: (  ه ي ط  2)
، دلر لجحموددددت جتلشددددي تلج وريدددد ، لنرد ،  3 يددددي لجمعتووددددما لإلدلريددددة وليددددور  دلر    ددددمد  امعددددة لجل ددددمر:  (3)

 .172, ص 2010
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س ختلل لجقولاي تلجيسول لجب م  ة ات لجشمادما، تقدت يطتدر ودر لجمسد ختل متلاهة ت معئ لجمس ختل ع
و  لجقترة عت  لس وشمر ات ت   ي لجمعتووما لجم ولاتة    لجذل ية لجعموتة، تمذه لجخمص ة قدت تود

مموة    لج طب ا ح   قت دي ر لجمس ختل لإلامعة عت  ععالم  ودر لنسدتتة لجمسدبقة، تي در ا  
 توو  عت  تع  عم طتبما لجمس ختل تت م ي تلاهة ت معئ لجمس ختل جإلي مء لهم.

 : Explanation Facility Unitوحدة الشرح والتفسري  -5
 ددف اتددي لجليددمل لجخب ددي درلسددة تقددول تحددتة لجشددين تلج  سدد ي عمج وضدد ح جتمسدد ختل وعي ددة  

لجمشاتة ت  ف لس ل   ور لجحقماا لجمتراة    قمعدتة لجمعي دة تلجقديلر لجدذ  صدم    دذجف تعمدئ 
مددددذه لجبددددديلو  عتددددى ج دددددت  يدددددي لجمسدددد ختل  جدددددى ح م ددددة  دهدددددما ععدددددل ل م ددددما ت طتبهدددددم عمت دددددة 

عددددديض تتقدددددول مدددددذه لجوحدددددتة عشدددددين تتوضددددد ح عمت دددددة لج  و دددددي تطيلادددددا لجحدددددئ، ت  ،(1)لمسددددد تما
 .(2)لمس تمما لج   يقول لهم لجليمل لجخب ي جت وصئ  جى لجحتوا تت س ي   ف توصئ  ج هم

تتسمح تحدتة لجشدين تلج  سد ي جتمسد ختل لج سدمؤا عدر سدبر طدين لجليدمل لجخب دي جدبعل 
لنستتة ت    ة توصت   ج  ععل لجل ما ، تمذه لنستتة د ي لإلامعة عت هم عر طييا لإلامرة  ج  

لجليمل تلجقول  ر لجمطبقة تا  ل م ما همصة عمجمشاتة لجحمج ة، تيبتا عحولر عس   د المر امتلر 
    ددة عدديض لنسددتتة تلج  سدد يلا، تت الددمر عدديض تسددمائ لج  سدد ي تسدد  ئ لجقددول  ر لجمسدد ختوة 
   لس خ ص لجل ما ، تعت  لجي ي ور ذجف  د   تسدمائ لجشدين تلج  سد ي  د  لجدليي لجخب دية   دي 

 .(3)    طمق تلس   مم ا  وس ختو هم يع بيتمم  م  ة تو  تةوس ختوة عت
تجددذل ي ددر ا  ياددو  لجليددمل لجخب ددي قددمدرل  عتددى اددين قدديلره تتعت تدد ،  مددم ي عددئ لإل سددم  
لجخب ددي، تذجددف لهددتر تع يدد  هقددة لجمسدد ختل عمجليددمل،  عتددى سددب ئ لجمخددما  ذل  ددم  وددتدي لجمترسددة 

  مر مذل لجحئ رلدا هقة لجعموت ر عمجمتدي.قمدرل  عتى حئ لجمشاتة تتوض ح اسبمي له 
تومددددم سددددبا د الددددح ا  ع سدددد ختلل مددددذه لجوسدددد تة يسدددد ط   لجليددددمل لجخب ددددي تقددددتيي ت سدددد ي 
جتمسددد ختل عدددر سدددبر طدددين اى سددديلا ت    دددة تصدددوج   جددد  ععدددل لمسددد ل ماما، تتسددد تة لجشدددين 

م جتوشدددف عدددر تلج  سددد ي تعدددود عمج مادددتة عتددد  لجمبددديو  تلجمسددد ختل، تيسددد ط   لجمبددديو  لسددد ختلوه
لنهطمء    وعي ة لجليمل، تيس   ت لجمس ختل ور لجش م  ة لجم ولاتة    لجليمل، تبمإلضدم ة  جد  

 تقتيي     ة  هما ة. 
                                           

 .400، ص ويا  سملا( وحمت  بهم  سويتي: 1)
 .25, ص ويا  سملا(  ه ي ط  حسر: 2)

(3) Alison Cawsey : The Essence of Artificial Intelligence, Prentice Hall Europe, 
England, 2008, P.49 . 



2017  (1ج)يوليو ( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 443 

 : حالبب اء المتبصصين من محموعة الببي  النظا  حتكوين بناء فى حي ت ك
تهب دددي     لجمشددمر  ر لنسمسدد  ر  دد  للدددمء تتوددوير لجليددمل لجخب ددي مدددي وهلددتس لجمعي ددة

لجم دددما تلجمسددد ختل لجلهدددما ،  ددد   ودددلهي دتعدددر دتر اسمسددد   ددد  تطدددويي لجليدددمل لجخب دددي، تسدددور 
  س  عيض لجتتر لجملو  ع   ئ  يد ولهي   مم دتى:

 :(Domain Expertخبري اجملال ) -6
مددو اددخا تلسدد  لجمعي ددة تذت سددمعة عددمررة تتلضددحة  دد   عطددمء حتددوا  هب ددي لجم ددما 

مجد ، تيمادر لسد ختلل هب دي ات ا خدي  د  لجم دما عمإلضدم ة  جدى ا د  عمت ة تا تة جتمشم ئ    و 
يماددددددر  ضددددددم ة لجمعي ددددددة وددددددر و ددددددمدر اهدددددديى وخددددددئ لجو ددددددر تلجميلادددددد  تلجددددددتتريما تلجم ددددددمما 

 . (1)لجم خ  ة
   لمه  ر لج ومي  ل ر لجخب ي تلج  ي هب ي د مخدئ  د  لجمعي دة لج د  يم توهدم لجخب دي 

 دد  لجمعي ددة لج دد  يم وتهددم عددر وشدداتة وع لددة، تبمجمخددئ ق مددة عددر وشدداتة وددم، تقددوة لجخب ددي ت مخددئ 
، تودر لجعولودئ (2)تقوة لجليمل لجخب ي ت عتا وبماية عق مة لجمعي ة لج   تح ويهم عر وشاتة وع لدة

لنهدددي  لج ددد  تم ددد  لجخب دددي عدددر لج  دددي هب دددي مددد  وهمرلتددد   ددد  حدددئ لجمشددداتة،   سددد ط   لجخب دددي 
ى يس ختوهم جتوصوا  جد  حدئ  عدما،  دمجخب ي يم تدف لجمعي دة لإلدمء عمدة عمجمعتووما لجهموة لج 

لجم مج دة تلجمهددمرلا لج عمجدة جحددئ لجمشدا ا ايالددم، تيا سددر هبديلء لجم ددما هبديلتهي عبددي سددلولا 
ودددر هددد ا حدددئ وشدددا ا وممهتدددة، تهددد ا مدددذه لجخبدددية يقوودددو  ع مددد  وعدددمر هي توهدددمرلا حددددئ 

 .(3) ع معت ةلجمشا ا    ص  ة وتو ة تمالهي ور حئ لجمشا ا 
تهب ي لجم ما مدو ادخا ذت امم دة  بدي   د  ت دم ي لجليدمل لجخب دي،    در ا  يادو  
لجخب ددي قددمدرل عتدد  اددين     ددة حددئ لجمشددا ا لج دد  د عدديض جهددم   ددي لجخبدديلء، تي سددي عدد   ذت 
وعي ة تلسعة تقت ل  سر لجخبية ور ه ا وممرس   لجعمت ة ه ا سلولا طويتة، تقت تتري تقمل 

  ا عتدتة  ى و ما تخ   .عحئ وشا

                                           

، ستسدددتة دج دددم ج بسددد    لجحمسدددر تلجدددذ مء لمصدددطلمع ( امددما عبدددت لجمعطددد ، و دددط ى رضدددم عبدددت لجومدددمي: 1)
 .115, ص 1995لس ختلل لجحمسر، لجميجف، 

 (2) Joseph L. Heller Stein et al: Expert Systems in Data Processing: Applications 
Using IBM's knowledge Tool, Addison Wesley Publishing Company INC, New 
York, 2012, P.p. 10. 

 (3) M. Murtaza, J. Shah, &V. Gupta: Artificial Intelligence Applications in E- 
commerce: Current trends and Future prospects” Proceedings of the Academy of 
Information and Management Sciences, Nashville. Vol. 6, No. 1, 2010,, P. 17. 
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 :  Knowledge Engineerمهندس املعرفة  -7
وهلددتس لجمعي ددة مددو اددخا جتيدد  هت  ددة تدرليددة ععتددي لجحمسددبما تلجددذ مء لمصددطلمع ، 
تيعددير ا ددتل    ددف ددد ي للددمء لجددليي لجخب ددية، تيقددول وهلددتس لجمعي ددة عمسدد  ولي لجخب ددي ت  دد    

لي مهدددم تتحتددددت لنسدددتوي لنوخدددئ ج مخ تهدددم  ددد  تلسددد خ ص ح ددد تة لجمعدددمرر لجم يل مدددة جتيددد  تت
، تتوادددت ععدددل لجمهدددمرلا لج ددد  ي دددر ا  د سدددي لهدددم وهلدددتس لجمعي دددة  ددد  للدددمء (1) لجليدددمل لجخب دددي

لجليددمل لجخب ددي مددى ا  د م دد  عمهددمرلا ملتسددة لجمعي ددة، تا  د م دد  عمهددمرلا تولصددئ ا ددتة، تا  
 لا ليو ة لجليمل.يس ط   لجيب  ل ر لجمشاتة تلجبيو  ة، تا  د م   عمهمر 

تملتسة لجمعي ة م   ر للمء لجليمل لجخب ي،  مهلتس لجمعي ة ي ر ا  يحتد اتم  اتتلمم 
جحئ لجمشاتة ع س ختلل لجليمل لجخب ي، تتق د ي لج دتت  د الدمر درلسدة ه دماا لجمشداتة ج حتددت 

ا تلنسمج ر ، تيقول وهلتس لجمعي ة عمس خ ص لمس يلت   م(2)وت  لح ممج ة حئ لجليمل لجخب ي
تلجقولعت لج   يممرسهم لجخب ي    حدئ لجمشدم ئ لجم عتقدة عم دما هبيتد  تلج د  ل  سدبهم ودر تتريبد  
توممرسددد   لجعمت دددة تت مربددد  جسدددلولا طويتدددة  ددد  مدددذل لجم دددما، هدددي يقدددول وهلدددتس لجمعي دددة لوضددد  

خب ددي ح دد تة وددم تددي لس خ صدد  وددر لجخب ددي تلجددذ  يمخددئ لجمعي ددة  دد  مددذل لجم ددما  دد  لجليددمل لج
لجدذ  يقددول لبلمادد ، تجددذجف  دد   ملتسددة لجمعي ددة تع مددت اسمسددم  عتددى درلسددة لجخبددية لجبشدديية وددر ااددئ 

 .(3)ت م ي ليلو  ت سي عمجذ مء تلجو مءة
تومددم سدددبا يماددر ا   سددد ختا ا  وهلددتس لجمعي دددة مددو لجشدددخا لجددذ  يقدددول ل  دددم ي 

تتيو دد  لجمعي ددة، توهلددتس تبلددمء تله بددمر لجليددمل لجخب ددي، تمددو لجمسددتوا عددر ل  سددمي توعمج ددة 
لجمعي ة وممهئ جتمبيو  لج قت ت  ح   يقدول  د   ولهمدم ع د م ة اد ية لجحمسدر، تعتد  لجدي ي ودر 
ذجف     وهلتس لجمعي ة وستوا ايالم  عر لجمهمل لج  ي وممهتة جمهمل لجمبيو  لج قت ت ، تإل  دمر 

تيقددول وهلددتس لجمعي ددة مددذه لجمهددمل ي ددر ا  ياددو  لجمهلددتس وددممي  دد  و ددما ملتسددة لجمعي ددة، 
 ل طويي لجبيلو  لجمخ ت ة لج   تمخئ احت واو ما لجليمل لجخب ي.

                                           

, 1994، و موعدددددة   دددددر دج دددددم، لجقدددددممية، لجحمسدددددر تلجدددددذ مء لمصدددددطلمع ( وحمدددددت  همددددد  طتبددددد  تآهددددديت : 1)
 .231ص 

 (2) M. Murtaza, J. Shah, &V. Gupta: Op.cit, P. 19. 
 . 118-117, ص ص ويا  سملاجوممي: ( امما عبت لجمعط ، و ط ى رضم عبت ل3)



2017  (1ج)يوليو ( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 445 

   :(End Userاملستخدم النهائي ) -8

تمدددو لجمسددد   ت لجلهدددما  ودددر لجليدددمل تمدددو لجشدددخا لجدددذ  عحمادددة جتليدددمل،   ددد  لجعمت دددة 
هدد ا تلاهددما لج عت م ددة ياددو  لجمسدد   ت لجلهددما  مددو لجمدد عتي تمددو لجمسدد ختل لجلهددما  جتليددمل وددر 

مو  لجليمل تلج   ت مي لت ما لجبيو ة عح   توو  تلضحة توي ة تسهتة لمس ختلل, تلجمس ختل
لجشخا ات و موعة لناخمص ات لج هدة لج د  تقدول عمسد ختلل لجليدمل لجخب دي ععدت للماد ، تلجدذ  

 .(1)تي عمت  اسمسم  ور ااتهي، تطبقم  جطب عة لجم ما لجخمص عمجليمل لجخب ي
ختل لجلهما  مو لجشخا لجذ  س عمئ اه يل  و  لجليدمل، تسد ع مت لجقبدوا لجلهدما  تلجمس 

جتليمل لتراة  ب ية عت  وت  تحق ا لجليدمل مح  مادما لجمسد ختل لجلهدما ، تدمريخ لجدليي لجخب دية 
وت تدة عددمجليي لج د  مقددت   دمن تقلدد ، تيد ي لدهددما لجمعتوودما  دد  لجليدمل لجخب ددي لولسدطة تسددمائ 

ين لنسدددتتة لج ددد  ت طتدددر ودددر لجمسددد ختل لإلامعدددة  ودددم لدددلعي ات م، تله  دددمر  امعدددة عدددتة يمادددر طددد
و امددة وددر لجقمامددة ات   معددة لإلامعددة، تي ددر ا  يشددعي لجمسدد ختل لجلهددما  عمجيلحددة  رلء لجطييقددة 
لج   يعط  لهم لجليمل لإلامعة، تقت يطتر لجمس ختل لجلهدما  ودر لجليدمل تقدتيي ت سد يلا جملطقهدم 

 .(2)  لمس تمج
تومم سبا  س ختا ا   جوى  قول لبلمء ات تطويي  حتى لجليي لجخب ية    لت ا   ودو  
عتى درلية تتعى تمل عمم م ة لجماو ما لجيا س ة جتليي لجخب ية، توم لج يض لجذى سور يسد ختل 

ا      مدذل لجليدمل، تودم لجطييقدة لجمختدى لج دى   بعهدم جبلدمء لجليدمل لجخب دي، تاى لنادخمص يمادر 
 س ع ر لهي ح ى ياو  لجليدمل لجخب دي عتدى درادة عمج دة ودر لجو دمءة تيسد ط   ا  دديدى لجمهمدة 

 لج ى تض  ور ااتهم.   

تع بي تقل ة لجليي لجخب ية طييقدة  عمجدة جتح دوا عتد  لجخبدية لجبشديية تندوماهدم  دى  يدي 
لإلسددد ختلل لج  دددي و ادددي جتدددليي لجخب دددية  جددد  ريدددمدة لجوقدددت لجحمسدددر ل جدددى،  مدددر اهددد  قدددت دددديد  

لجمبذتا    للمء لجليي لجخب ية، تور اهة اهيى قت ياو  لجليمل لجخب ي ا خدي  معت دة ت  دمءة  د  

                                           

، تيامدددة عتددد  صدددبي   ي تددد ، عدددمجي لجمعي دددة، لجوويدددت، لجدددذ مء لمصدددطلمع  تلقعددد  توسددد قبت ( آم  لو  ددد : 4)
 .213, ص1993

(1) M. Murtaza, J. Shah, &V. Gupta: Op. cit, P. 21. 
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حما لس ختلو  جت قل ما لجم امة جتوظماف لجم امة جهم، ت س عيض   مم دتى وم د لا توشدا ا 
 لجليي لجخب ية:

 جتليي لجخب ية و موعة ور لجمم  لا يمار لي مرمم   مم دتى:: بريةمميزات النظم اخل .1
سدددهوجة تعدددتدئ لجمعي دددة تذجدددف ن  قمعدددتة لجمعي دددة ول  دددتة عدددر وحددديف لمسددد تما،  -ا 

تجهدذل ياددو  وددر لجسددهئ لج عددتدئ  دى قمعددتة لجمعي ددة عمإلضددم ة ات لجحددذر ات لج عددتدئ 
 تذجف م د طتر  عمدة ليو ة لجليمل. 

تلج  سددد ي جمسدددمعتة لجمسددد ختل عتددد   هدددي لنسدددتتة لجمطيتحدددة ات تادددود تحدددتة لجشدددين  -ي 
لإلسدد ل ماما، تبددذجف يسدد ط   لجليددمل ادلء تظ   دد  وختدد  وخددئ لإل سددم  لجخب ددي لجددذ  

 ي سي لجعمت ما لإلس ل ما ة لجم الملة  ى  ق يلحمت .
لجددليي لجخب دددية و  دددتة  ددى لج طب قدددما لجخمل دددة ذلا لجقددول  ر لجمحدددتدة لوضدددون  تيمادددر  -  

 ة لجليي لجخب ية عسهوجة جتوصوا  ج  ادلء ا ت.ص م 

لجح ددوا عتدد  لجخبدديلا لجلددمدرة: ح دد  تددو ي لجددليي لجخب ددية لجمعي ددة لجلددمدرة تلجخبدديلا  -د 
لجمم  ة    و ما وع ر تتسمح جآلهيير عمس ختلوهم عسهوجة،  مر لجممار ا  ياو  

 د  لجعتددت لجخب ي عت  تاف لج قمعدت ات تديف لجوظ  دة، تيمادر ا   ح دم   جد  هب دي 
 ور لجمولق  لج  يل  ة.

لجميت ة: ت سدي لجدليي لجخب دية عمجميت دة  د  لجحتدوا لجمقتودة جتمسد ختو ر،  بلدمء عتد   -ه 
  و  لجمته ا ت خذ لجقولعت    حئ لجمشا ا.

 لجقترة عت  لجعمئ و  لجمعتووما لجلمق ة ات   ي لجمي تة.  -ت 

 .(1)  متسمعت     قئ لجخبية لجبشيية  ج  اوم ر و بمعتة ا يل -ر 
 تقت ئ لجوقت تتخ  ل توت ة لجقيلرلا عتى وس وى لجخبيلء ور قبئ   ي لجخبيلء. -ن 

 .تع ي  لإلس  مدة ور وعيي لجب م ما لجم محة -  

 .لج ي    عتى لن شطة لن خي  لتلعم   تحير عقئ تتقت لجخب ي لجبشيى ج مال  ور -  

 جحتوا جتمشا ا.دو ي لجليمل لجخب ي ل تة ولمسبة جإلس ع ل تلإلس  سمر توعي ة ل -ف 

 .(2)ياو  لجليمل لجخب ي ايالم  تس تة و امة جمعي ة لنهطمء تنص حهم -ا 

                                           
(1) David L. Poole & Alan k . Mackworth: Artificial Intelligence Foundation of 

Computational Agents , Combridge university press , England , 2010 , p.6. 
(2) Nwigbo Stella N, and Agbo Okechuku Chuks: Expert System: A Catalyst in 

Educational Development in Nigeria , Proceedings of the 1 st International 
Technology, Education and Environment Conference , African Society for 
Scientific Research (ASSR), 2013, Pp.566-567.   
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ت سدد ختا ومددم سددبا ا  امددي وددم يم دد  لجددليي لجخب ددية مددى ا  لجددليي لجخب ددية تسدد ختل  ددى 
لنوددم ر لج دددى ياددو    هدددم لجخبدديلء لجبشدددي وات دد ر ومديدددم  ات ي ددعر لجح دددوا عتدد هي  دددى لجوقدددت 

لجليي لجخب دية  تعمدئ عتدى ريدمدة لجو دمءة  دى    دمر لنعمدما،  مدم تديدى  جدى لجملمسر، تجذل     
 تو  ي لجل قما تريمدة ويت ة لجعمئ تتحق ا دراة رضم ا بي جمس ختو  . 

 : مشكالت النظم اخلبرية .2

عتدددددى لجدددددي ي ودددددر لجم ليدددددم لج ددددد  دو يمدددددم لسددددد ختلل لجدددددليي لجخب دددددية جو ددددديلد تلجميسسدددددما 
لجق ددددددور لج دددددد  تحددددددت وددددددر لسدددددد ختلوهم، وددددددر الددددددير وشددددددا ا   م ا هددددددم م تختددددددو وددددددر اول ددددددر

لجدددددليي لجخب دددددية ا  لجخبددددديلء م ي وددددديتل دلامدددددم  ودددددر ح ددددد  لجقدددددول  ر، تجدددددذل    لدددددم م  ددددد لا عحمادددددة 
 جددددد  تقل دددددة ادددددموتة قمامدددددة عتددددد  لج هدددددي لج  دددددت ج سددددد ل م  لجبشددددديى، تتوادددددت ععدددددل لجمشدددددا ا 

 :(1)لج   قتتت ور ل  شمر لجليي لجخب ية تمى وم دتى
لجمشدداتة لنسمسدد ة  دد  لجددليي لجخب ددية مددى ل  سددمي لجمعي ددة،  م ا  لجددليي لجخب ددية م تدد لا     -ا 

 ت طتر اهود واخ ة مس لبم  لجمعي ة ور لجخب ي لجبشي . 

 ا  لجمعي ة ج ست و محة عت  لجتتلل. -ي 
 ور لج عر لجح وا عتى لجخبيلا ور لإل سم . -  

 صح  . يخ تف لت مه  ئ هب ي ج ق  ي لجموقف عت  لجي ي ور -د 

 تل ح لجليي لجخب ية    لجحقوا لجمحتتدة  ق . -ه 

لجت ة لمصط ح ة لج   يس ختوهم لجخب دي جت عب دي عدر لجحقدماا تلجع قدما وحدتتدة عدمدة تم  -ت 
 ي همهم ل هيت .

 ح من  ج  وسمعتة وس مية ور وهلتس  لجمعي ة لج  ي و و يير عت  لجدتتلل توات د ر جت ميدة،  -ر 
 ء لجليي لجخب ية اويل  عمميم  جت مية.لجحق قة لج   ت عئ ور للم

 لإل  قمر  ج  لجخقة ور ام ر لجمس ختو ر لجلهما  ر يعت عماا اومل لس ختلل لجليي لجخب ية. -ن 

   ولمم  لجليي لجخب ية لجم و ية ج ست دلامم  جتليي لجخب ية  م ا  ولات لجعتدتةلجتبمجي ي ور 
جتدددليي لجخب دددية، ت م دددت ا بدددي   شدددمر لإل ج حدددت ودددر امدددذه لجمشدددا جدددذل ظهددديا ت  ،وبمادددية توددديهية

لجمشا ا لج ى تلاهت لجليي لجخب ية مى     دة لسد خ ص لجمعي دة ودر هب دي لجم دما جبيو  هدم 
  ى قمعتة لجمعي ة.

                                           
(1) Alison Cawsey : Op. cit, P.49 . 
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: 

هدم، تلجدذ  ت مي لجدليي لجخب دية عطديق وخ ت دة تذجدف حسدر لجهدتر لجدذ  دوضد  ودر اات
لتتره يحتد طييقة تعموئ لجمسد ختل ود  لجليدمل لجخب دي، تعدمدة دد ي لج عمودئ ود  لجدليي لجخب دية  د  
صورة حولر ح د  دواد  لج دف لجومب دوتي لجعتددت ودر لنسدتتة ح د  ي دئ لجد  لجحدت لجدذ  يسد ط   
   ددددددد  ا  ي  بدددددددف لمامعدددددددة لج دددددددح حة، تجدددددددذل سدددددددور  سددددددد ختل طييقدددددددة عمدددددددئ لجليدددددددمل لجخب دددددددي

 Mycin    )تمددو ودر اتلاددئ لن يمدة لجخب ددية  د  لجطددر تاادهيمم ( ح دد  دبدتا لجليددمل )وميسدد ر(
 عمدة ع ستتة عموة عر لمسي تلجسر تلجوظ  ة, تسور   لمتا آج ة عمت    مم دتى:

   لجبتلية يس ا لجليمل لجمس ختل اتم عر ل م مت  )لمسي تلجسر تلجوظ  دة(، هدي يقدول ععدت  .1
تتة لجم  مج ددة عتدد  لجمسدد ختل ج حتدددت لجمشدداتة لج دد  يقدد  ذجددف ععدديض و موعددة وددر لمسدد
   هم، تج شخ ا اسبمي لجمشاتة.

هددي دل قددئ لجليددمل لجدد  لجميحتددة لجخم  ددة ح دد  يقددول لجليددمل ل حتدددت لجحددئ لجملمسددر جتمشدداتة  .2
 تيقول لجليمل لجخب ي لج عت م  ععمت ة ايحهم.

جمشاتة هطدوة عخطدوة، هدي يقدول دل قئ لجليمل لج  لجميحتة لجخمجخة تم  لج ترير عت  حئ ل .3
ععمت ة تشخ ا ج  ودية اهدي  تمادذل ييدئ لجليدمل يادير ود  لجمسد ختل ح د  يقدول ي دئ 
 جددى ويحتددة لمتقددم   ددى حددئ لجمشدداتة، ت ددذجف يسددمح لجليددمل لجخب ددي جتمسدد ختل عمنسددتتة 

 تلمس  سمر تلجبح  عر ا  وعتووة يح ماهم    ا  تقت.

تددترير (  –اددين  –تل  دد  عددتة ويلحددئ ) تشددخ ا ا  ا  لجليددمل لجخب ددي ي هددذ لجمسدد خ
تماذل    مذل لج ستسئ ح د  ي دئ عمجمسد ختل لجد  ويحتدة لتقدم  حدئ لجمشداتة تي ختتهدم عمت دما 

 لجبح  عر وعتووما لضم  ة تلمس  سمر عر  م ة لجمعتووما.

 مثال لنظام خبري أثناء التشغيل وتطبيقه فى جودة املدارس:
( يس ختل ج قتيي لس شمرة    Rule – Basedعت  لجقولعت )   مم دت   يمل هب ي وبل   

( جمسمعتة لجمس ختل مي مد حئ جمشاتة لج ق  ي لجذلت  Auto Select)لمه  مر عر طييا  يمل 
 جتمترسة:

 يقول لجمس ختل عممامعة عر لمستتة عمه  مر رقي لمامعة لج ح حة:

 ور ه ا:: د ي لج ه تة جلشي هقم ة لج ودة    لجمترسة  1س
 عقت لما ممعما. .1
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 توري  لجمطبوعما لجورق ة. .2

 م اعير. .3

 1لامعة لجمس ختل رقي 

 : د ي لمس عتلد جلشي هقم ة لج ق  ي لجذلت     لجمترسة ور ه ا: 2س
 عقت لما ممعما. .1

 ترش لجعمئ. .2

 م اعير .3

 2ت  1لامعة لجمس ختل رقي 

 : يالي  ييا لج ق  ي لجذلت  اعالمء : 3س 
 سة.ور دلهئ لجمتر  .1

 ور دلهئ تهمر  لجمترسة. .2

 م لعير. .3

 Whyسيلا لجمس ختل    جممذل ؟ 
[If]   

 لذل جي يش مئ  ييا لج ق  ي لجذلت  عت  ععل و مجس لنولمء. -1
  [and]ت 

 تجي د المر  ييا لج ق  ي لجذلت  عت  ععل لجط ي. -2

   [Then]علتاذ 
ادلء عمت دددة لج ق ددد ي لجدددذلت  ي دددر لعدددمدة تشدددا ئ لج ييدددا تلاددديلف مدددذه لج تدددما تذجدددف نمم  هدددم  ددد  

 جتمترسة.
 تياير لجسيلا

 : يالي  ييا لج ق  ي لجذلت  اعالمء : 4س
 ور دلهئ لجمترسة. -1

 ور دلهئ تهمر  لجمترسة. -2

 م لعير. -3

 1لامعة لجمس ختل 
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 : تور  عطمقما لندلء عت :5س
 لج تما لجمخ ت ة دلهئ تهمر  لجمترسة. -1

 لج تما لجمخ ت ة دلهئ لجمترسة. -2

 م اعير -3

 2معة لجمس ختل رقي لا
 : لس ختل  ييا لج ق  ي لجذلت  ادتلا ام  لجب م ما:6س

 لجمقملتة. -1

 لجم حية. -2

 لج  ويي. -3

 م اعير.  -4

 2لامعة لجمس ختل رقي 
يسمح النظا  تالتغيي  في امختيارات ئب  اتباي الق ار حيلك تعا   األساللة حامواتاات 

 علي المستبد  كاآلتي:
  ودة    لجمترسة ور ه ا عقت لما ممعما.د ي لج ه تة جلشي هقم ة لج -1

 تي لمس عتلد جلشي هقم ة لج ق  ي لجذلت     لجمترسة ور ه ا عقت لما ممعما تترش جتعمئ. -2

 يالي  ييا لج ق  ي لجذلت  اعالمء ور دلهئ لجمترسة. -3

 تور  عطمقما لندلء عت  لج تما لجمخ ت ة دلهئ لجمترسة. -4

 ا ام  لجب م ما لجم حية.لس ختل  ييا لج ق  ي لجذلت  ادتل -5

ث  يقو  النظا  الببيا  بتقادي  التواايات حالمقت  اات التاي تحقاق امختياارات المحاد ا 
 في البطوا الساتقة:

ي ر ا  تالي عمت ة لج ه تة جلشي هقم ة لج ودة    لجمترسة ور ه ا عقت لما ممعما  -1
 تتوري  وطبوعما ترق ة.

ء ودر دلهدئ تهددمر  لجمترسدة ومختدة  د  ععددل ي در ا  يالدي  ييدا لج ق د ي لجددذلت  اعالدم -2
 اعالمء و مجس لنولمء تبعل لجط ي.

 ي ر توري  عطمقما لندلء عت  لج تما لجمخ ت ة دلهئ تهمر  لجمترسة. -3

ي دددر عتددد   ييدددا لج ق ددد ي لجدددذلت  عقدددت وقدددمع ا، تت دددويي عمدددئ لج تدددما لجمخ ت دددة ودددر  -4
 لجعموت ر عمجمترسة.


