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 المستخلص

مدف  تديرطا لددء ا  لنادي اع  مد  بداد ل)اداظم الدد رة لدلشطدات  لد دش ا   عيد  لدضدء  تسديط  لدد تهدف  لدفالةد    

  لداصشط   نرة لدلءلازمطا  لدجط ط   نرة لدء طل لدء  ( فد  ودءظت لدلفمد  لديايط طد  فد    يطد  )داظ لدالفدفع  لدجاماد 

 يطد  )داظ لدالفدفع   ودغاض لدءاءد دهف  لدشحث تة تيشطق لدشحدث فد  مج ءعد  مد  لدهطادا  لديفاعسدط  ولدييشد  فد 

. وقف تة لعي اظ لنةيشان  لظلت لدقطاس دج ع لدشطاندا  لدازمد   اوطادش ا( تفاعسط60ا م  لدجاما    م  باد عط   مي ءن 

وتة لةيلفلم لد  هج لدءاف  ولديحيطيد  وعدفظ مد  لنةدادطح لنيصدااط  )اةديلفلم لديحيطدل لنيصداا  لد ي سيد  الدءةد  

ماامل لننحفلا لدشسط   ماامدل لناتشداط لدشسدط   ماامدل لننحدفلا   لد اطااي  لديءزعع لدي الايلدحسا)   لننحال  

 ( ديحيطل لوا)ا  عط   لدشحث.Tلد يافظ  ماامل لنبيا   لبيشاا 

لن له ط  لدشحث تاف محاود  وداظت دظال  لد سدلودط  فد  لد  ر د  لد شحءرد   د فهدءم  لددء ا  لنادي اع  وتديرطام فد  

ءظت لدلفم  لديايط ط   أما أ)از لنةي ياوا  لدي  تءال لدطها لدشحدث لديد  ت سيدو )ءودءظ عاقد  لاتشاططد  وتديرطا )دط  و

ضداوات تيشطدق وميغطدال  ودءظت لدلفمد  لديايط طد   ومد  أهدة لديءادطا   دان ل)ازهدا   ميغطدال  لددء ا  لنادي اع 

 أفضل.  مسيء  لدجاما  إد  )ءلقع لد هءض أول لدء ا  لناي اع  ف  لد  ر   لد شحءر  م  )المج

 

 لدء ا  لناي اع   وءظت لدلفم  لديايط ط   الكلمات المفتاحية :

 

 

 

 

 

Artificial Intelligence and its Impact in the Quality of Educational Service 

Assist. Lec. Ammar Farhan Jaber1   ,    Assist. Lec. Mohamed Luay Mohamed2  , 

Assist. Lec. Mohamed Abdel Majid Fattah3 

 

Abstract  

The study aims to shed light on the impact of artificial intelligence through its dimensions 

(expert systems, neural networks, genetic algorithms systems, intelligent agent systems) 

on service quality. Education in the faculties of the Bilad  Alraafidayn University 

College, and for the purpose of reaching the goal of the research, the research was applied 

in a group of faculties of the Bilad  Alraafidayn University College,  through a sample 

consisting of (60) The teacher and student  was adopted as a measurement tool to collect 

the necessary data, and the descriptive and analytical approach was used and a number of 

statistical methods were used using the statistical analysis represented (arithmetic mean, 

standard deviation, frequency distribution, simple regression coefficient, simple 

correlation coefficient, multiple regression coefficient, coefficient of variation, T-test) to 

analyze the answers of the research sample And the importance of the research is a 

serious attempt to realize the officials in the research organization of the concept of 

artificial intelligence and its impact on the quality of the educational service. The 

necessity of applying artificial intelligence programs in the research organization in order 

to advance the university’s reality to a better level. 
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 -المقدمة:

عادددف مددد  ل سدددا لد جدددان  نجايدددا  فددد  لدءقدددو  هدددءل لد ءضدددء  لن 

وتيشطقه  ف  ل سا مد    ه ف  عفت مجان ت لدحاضا يطث لرشو  فا

وأن هدف  أي ملةسد    لد لةسا  لديايط ط  ولديجااع  ولدصد اعط 

هء لدشقا  ولنةي الا ولدحفاظ عيد  مءلاظهدا وت اميهدا  لن إن عدفم 

ووءظ وءظت ف  لدلفما  لد قفم  م  قشل لد لةسا  علظي ندك لد  

مدا عفم قفاتهة  ف  مءل ش  لدييدءال  نيطجد  لديغططدال  لدشطاطد   لن

ء ا  لناددي اع  لدددءي عقددءظ لددد   لدددلدددءي تييددح تش دد  لد لةسددا   

  عساعف ف  تحقطدق لد جداو ولديفدءقو  تازعز وءظت لدلفم  لديايط ط 

يطث إن لدء ا  لناي اع  هء ليف عيءم لد ءمشطءتا لند  لدحفعس  

لدي  تشحث عد  لةدادطح مشي دات ومييدءات ديقطدام )يع داد ت دشه وددء 

 لننسان.)    قيطل دء ا  

ومدد  ه ددا وددا   ف ددات لدفالةدد  فدد  ت دداود الدددء ا  لناددي اع  

( ودفوا لد لةسا  لديايط ط  لدي  تيرطام ف  وءظت لدلفم  لديايط ط و

تقءم )يقفعة بفما  تايط ط   نل  طا)ع تق د  مييدءا عادطد  لدجدءظت  

وقدددفات هدددءم لد لةسدددا  عيددد  تيشطدددق لنر ددد  عادطددد  لدجدددءظت مددد  

  ولمددديا  هدددءم ات ولدحءلةدددطح ولدييشطقدددا ا لد ييدددءلدي  ءدءوطددد

لد لةسا  دافظ م  لد فا ل  لدءع  دفعهة لدقفات عي  لديحيطل وتقفعة 

لدقطددداظل  لدلفمددد  ولد اافددد   ددددءل يدددفظ  لدفالةددد  مج ءعددد  مددد  

ف   يطد  )داظ لدالفدفع  لدجاماد  دي دءن ولدييش  لدهطاا  لديفاعسط  و

ن لديساؤد لدااطس  إعيطه فو .مطفلنا نبيشاا لدجانح لداي   ديفالة 

اهل علرا لدء ا  لناي اع  ول)ااظم ف  وءظت ديفالة  ولد ي سل )ـ 

فقدددف ودددا  ادددطا    (؟لدلفمددد  لديايط طددد  فددد  لد لةسددد  لد شحءرددد 

مج ءعدد  مدد  لدفاضددطا  لديدد  ت اودددو لدااقدد  ولكرددا )ددط   لدددء ا  

وهففو لدفالة  إدد  لدوا)د   لناي اع  ووءظت لدلفم  لديايط ط  

عدد  تسدداؤن  م دد ي  لدفالةدد  عشددا لديدديططا لد ردداي ولد اافدد  

د فهءم لدء ا  لناي اع  ول)ااظم ووءظت لدلفم  لديايط ط  ولبيشاا 

  لدددءي ةددطلظي لدحصددءد عيدد  لفضددل لدااقدد  ولكرددا فط ددا )ط ه ددا

 لد يااج ف  تحيطل لنع اد.

 -ط ه عي  لا)ا  محاوا :وم  لول تحقطق لهفل  لدشحث تة تقس

 

 :منهجية البحث -المحور االول :

االطووار النيووري ذ الووذكاء االصووطناعي وجووودة  -المحووور الثوواني :

 :الخدمة التعليمية (

 الجانب العملي ذ اختبار فرضيات البحث ( -المحور الثالث :

 :االستنتاجات والتوصيات  -المحور الرابع :

 

 

 ثـــــــة البحــمنهجي: المحور االول

  -:مشكلة البحثاوالً: 

تددءفطا لدشطانددا  لدصدحطح  ولد  اةددش  دقدداظت لد لةسدا  لديدد  مدد   عادف

وندددك )اتشددا   شددينها تسدداعفهة فدد  ع يطدد  لتلددان لدقددالال  لدصددحطح  

لةيالتطجطا  وةطاةا  ملييف  وعيييح ندك مءل ش  لدييدءال  ولديءوده 

نحددء لدي طددز ولد جدداو  ولعي دداظ لدددء ا  لناددي اع  فدد  لن ددي  لع ادهددا 

يطث تقءم هءم لننر   لدلشطات )حل لد   ا  ولدءاءد لد  لدقدالال  

ض )حطدث تفدءق مسديء  لظل  هدءم لننر د  لظل  لدش دا فد  )ادلدصحطح  

لنبيصاادا   دددءدك لادشت لديحددءد نحددء لةديلفلم لدددء ا  لناددي اع  

لد    لدضداواي د دل لددفود ولد لةسدا  لديد  تسدا  نحدء لديقدفم مد  

 لول تحقطق لهفلفها. 

لن قددام لدشددايسءن مدد  بدداد ظالةدد  لةدديياعط  د ج ءعدد  مدد  لدهطاددا  

لد لةسد    لن طلدالفدفع  لدجاماد   وتشدط  ديشدايسلديفاعسط  ف   يطد  )داظ 

لد شحءرددد  تا دددل وفدددق ةدددطاقا  تقيطفعددد  د  هدددا تسدددا  )اديقدددفم  ومءل شددد  

 .لديغططال  لدي  ءدءوط 

 -وتي سل م  ي  لدشحث )انت :

فددد  وودددءظت لدلفمددد  لديايط طددد  مدددا مسددديء  لددددء ا  لنادددي اع   -1

 لد  ر   لد شحءر ؟

 هل ه ادك تيرطا ديء ا  لناي اع  ف  وءظت لدلفم  لديايط ط ؟ -2

د شحءردد  له طدد  لدددء ا  لنظلال  لدايطددا فدد  لد لةسدد  لهددل تددفا   -3

 . تيرطام ف  وءظت لدلفم  لديايط ط و لناي اع 

هل تسهة ل)اداظ لددء ا  لنادي اع  فد  تحقطدق ودءظت لدلفمد   -4

 .ف  لد لةس  لد شحءر لديايط ط   

 

 -اهمية البحث:ثانياً: 

 لآلت :تي حءا أه ط  لدفالة  لدحادط  ض   مسيءعط  وعي  لد حء 

عسي ف لدشحث لدحداد  أه طيده لداي طد  مد  طشطاد  أ. األهمية العلمية: 

نها ا ز  عي  )طان لد ات دزل  إلد يغطال  لدي  ةطية ظالةيها, إن 

لدف اعدد  ولدفيسددفط  د ءلضددطع الدددء ا  لناددي اع  ووددءظت لدلفمدد  

لديايط ط (  لدي  ع    لن تسهة فد  زعداظت لدردال  لدف داي ولديدال ة 

 ة .لف  ديشايسط  ف  مجاد ميغطال  لدفالد اا

ت شددع لكه طدد  لد طفلنطدد  ديفالةدد  لدحادطدد  مدد  ب. األهميووة الميدانيووة: 

 لآلت :

. قط   لدقيا  لدءي ةييشق فطه لدفالة , وهء قيا  لديايطة لداداد  1

لداالق  د ا ع  يه مد  أه طد   شطدات فد  لد جي دع, يطدث عادزز هدءل 

لد ياي   د ا دها م  تديرطا ولضدت فد  لدشحث م  بصااص لد  ر   

 لد لةس  لد شحءر .

. عسي ف لدشحث أه طيه مد  بداد لد يدااج لديد  ةدء  عدية لديءادل 2

إدطهددا لديدد  تحددفظ طشطادد  لدااقدد  )ددط  لدددء ا  لناددي اع  ووددءظت 
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لدلفم  لديايط ط   ومف  لةيفاظت لد لةس  لد شحءر  مد  هدءم لد يدااج 

 ها لد سيقشيط .ف  ) ا  بييها ولةيالتطجطات

. لراات لنيشام لدقطاظل  لدظلاع  ف  لد لةس  لد شحءرد  يدءد لددفوا 3

لد هددة لدددءي علظعدده لدددء ا  لناددي اع  فدد  تيددءعا لدا ددل لدظلاي 

 ولداي   ف  و طع لد الفق لدحطءع  دي لةس .

 

  -هداف البحث:أ: ثالثاً 

 -لدشحث )انت : ع    لن نشط  لهفل 

 .اي اع  ف  وءظت لدلفم  لديايط ط لدء ا  لنلدياا  عي  أرا . 1

لنادددي اع  فددد   لديادددا  عيددد  مدددف  تيشطدددق  أنر ددد  لددددء ا  .2

 .لد لةسا  لد شحءر 

لديايط طدد  فدد  لد لةسددا   لدياددا  عيدد  مسدديء   وددءظت لدلفمدد  . 3

 .لد شحءر 

لدياددا  عيدد  طشطادد  لدااقدد  )ددط  لدددء ا  لناددي اع  ووددءظت . 4

 لدلفم  لديايط ط   ف  لد لةسا  لد شحءر . 

 

 -الفرضي: مخطط البحث رابعاً:

تددة اددطا   لد ليدد  لدفاضدد   ) ددا عيءلفددق مددع م دد ي   لدشحددث   

وتحقطددق لنهددفل   وع  دد  لنةددياان  )دده د يا)دد  فاضددطا  لدفالةدد  

( لدءي عيض   ميغطاع   لنود لد سديقل 1لد  ل اف  و  ا مءضت 

الدددء ا  لناددي اع  مددع ل)ادداظم( ولد يغطددا لدسددان   لديددا)ع اوددءظت 

لدلفم  لديايط ط  مع ل)ااظها( مع )طان عاقا  لناتشاط ولدييرطا فط ا 

فد  لدجدفود  مءضت وقف تة لعي اظ لد قاعسس دي يغطال    ا )ط ه ا 

 :(1ا

 

 يبين مصادر قياس متغيرات البحث (1جدول رقم ذ

 مصاظا لدقطاس لن)ااظ لدفاعط  لد يغطال   

1 
 الذكاء االصطناعي

 

 النيم الخبيرة

[1] 

[2] 

 الشبكات العصبية

 نيم الخوارزميات الجينية

 نيم الوكيل الذكي

 جودة الخدمة التعليمية 2

 العناصر المادية الملموسة

[3] 

[4] 

 التعاطف

 االستجابة

 الموثوقية

 لد صفا لدشايسءن لعي اظل عي  لد صاظا لد ء ءات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرضي مخطط البحثيوضح ( 1ذشكل ال

 المتغير التابع

 جودة الخدمة التعليمية

 المتغير المستقل

 الذكاء االصطناعي

 النيم الخبيرة

 الشبكات العصبية

 نيم الوكيل الذكي

الخوارزميات نيم 

 الجينية

العناصر المادية 

 الملموسة

 
 التعاطف

 الموثوقية

 االستجابة
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 -:: فرضيات البحثخامساً 

لةي اظل لد  م  ي  لدفالة  ونبيشاا لد لي  لدفاض  ديشحث ت و 

 لدااطسط :اطا   لدفاضطا  لديادط  

 ذذ فرضيات االرتباط (( -الفرضية الرئيسية االولى:

تءوددف عاقدد  لاتشددداط ما ءعدد    نل  ظنددد  ليصدددااط   )ددط  لددددء ا  

 لناي اع  ول)ااظم مع وءظت لدلفم  لديايط ط  ول)ااظها   

 ذ فرضيات التأثير ( -الفرضية الرئيسية الثانية:  

عءوف  تيرطا نل  ظند  ما ءع  )دط   لددء ا  لنادي اع  وميغطالتده 

 لدفاعط  و وءظت لدلفم  لديايط ط  ول)ااظها   . 

 

 -:سادساً: مجتمع وعينة البحث

 لدقطدداظل  و ( لةددي اات لةدديشطان عيدد  عط دد  مدد 60فقددف تددة تءزعددع ا

فددد   يطددد  )ددداظ لدالفدددفع  لدجاماددد  لن ولدييشددد  لدهطادددا  لديفاعسدددط  

  ع طف  يطد   ماداون لدا طدفتض  و لداط   ظاوا  وظطفط  ملييف  ا

(  )ياعقددد  لدحصدددا لنقسدددام  لدهطادددا  لديفاعسدددط   طاددددحاؤةدددا  

( 10( لةددددي اات م هددددا وله يددددو ا50لد ددددامل   وتددددة لةددددياوا  ا

 لةي اال  دافم اايطيها.

 

 -سابعاً: منهج البحث:

يشدداا لدددء ا  لعي ددف هددءل لدشحددث عيدد  لد دد هج لدءاددف  لديحيطيدد  نب

لناي اع  وتيرطام ف  وءظت لدلفم  لديايط طد  مد  بداد مالواد  

لدفالةددا  لدسددا)ق  نل  لدااقدد   ولةدديلفلم لنةدديشان   دديظلت دج ددع 

 لدشطانا  لدي  ةيُغي  نيااج تحيطيها.

 

 الووذكاء االصووطناعيذ : االطووار النيووري للبحووثالمحووور الثوواني 

 (وجودة الخدمة التعليمية 

 -:مفهوم الذكاء االصطناعي اوال:

يطدث  1956فد  عدام ها  ف دات مصدييت لددء ا  لنادي اع  ظ 

لقياو لداام وءن ما اار  م  باد عقدف مدلت ا فد  واماد  ظلا  

مددددءت لةدددديلفلم مصددددييت لطيددددق عيطدددده ا لدددددء ا  لناددددي اع  

Artificaial Intelligence   دءاد  لدحاةدح لآلدد  لددءي دده )

 . [5]لدقفات عي  لظل  وظاا  لداقل لدش اي  )اةادطح مييءات 

ليف فاو  عيءم لدحاةح لآلد  لددءي تدة عايشا لدء ا  لناي اع  و

لةيلفلمه ف  لةادطح )امجط  ديقطام )ءظاا  لداقدل لدش داي و دءدك 

عددي     ديحددا   ودددء )قيطددل لنةددادطح ولنن ددي  دددء ا  لننسددان د دد 

لدحاةح لآلد  م  أظل  )اض لد هام )فن م  لننسدان ولديد  تيييدح 

)اةديحفلت  لديف طا ولدس ع ولدي ية ولدفهة ولدحا   )اةديءب مييدءا

 [ .6])المج لدحاةشا  لدي  تيسة ) حا ات لدء ا  لننسان  

 لدشددايسط  وه ددا  مفدداهطة ملييفدد  ديددء ا  لناددي اع  يسددح آال  

لدء ا  لناي اع   مد  يطدث لد فهدءم  لد ليصط  )فالة  ولد ياب

  لدفالة   مءضء  نلتها )ادف ات أيطانا   وتييق   ولد ض ءن ولدغاع 

و  ددا  لد فدداهطة  هددءم عيدد  تا ددز ةددء  لدفالةدد  هددءم فددان ودددءدك

لدددء ا  لناددي اع   مفدداهطة عسدديااض  (2ا لدجددفودمءضددت فدد  

  -:لد ياب ولدشايسط  م  د ج ءع 

 

 مفاهيم  الذكاء االصطناعي  حسب وجهة نير الباحثين واالكاديميينيبين (   2جدول ذ 

 مفهوم  الذكاء االصطناعي  حسب الباحث اسم الباحث والسنة والصفحة ت

1 [7] 
هء تق ط  يفعس  ومييءات تقءم )شاض لد هام لدي  تيييح ن ا   لنسانطا     اد ش ا  لداصشط  

 ولدياية لآلد  ولداو)ءتا  .ولدلءلازمطا  ولد رة لدلشطات 

2 [8] 
هء وز  م  عية لدحاةح لند  لدءي عهية )انر   لدحاةءب لدء ط  لدي  ت ييك بصااص ماتشي  

 ويل لد   ا  ولدياية ولديف طا لد  ا)ه  دفاو  ما ديسيء  لدش اي.)ادء ا  ولتلان لدقالال  

3 [9] 
هء عية ا ع لند  ولنةادطح لد ييءات لدي  تقءم ) هام ن ا  لننسان ومحا ات لداقل لدش اي 

 وطاعق  ع يه مسل لديف طا ولدفهة ولن)ي اا و طاها .

4 [10] 
ومج ءع  م  لدفءلاف دي جي ع تساعف ف  لظلات ويل هءنرام  لنياج مااف  وت  ءدءوطا يفعس  

 لد   ا  ولدياقطفل 

 لد صفا لدشايسءن لعي اظل عي  لد صاظا لد ء ءات 

 

 -: اهمية الذكاء االصطناعي :انياً ث

  -    له ط   لدء ا  لناي اع  )انت  :ت

ظوال  مه ا  ف   سطا م  لد جان  لديلصصدط    داديايطة  علظي .1

لدادددام ولد جدددان  لداسددد اع  وت دددلطص لنمدددالض ولعجددداظ 
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لدحيدددءد دهدددا و دددءدك ع  ددد  لنةددديفاظت م ددده فددد  لنةي ددداال  

لن ا  آن  قداظات عيد  لدقطدام )اع داد  [11] لدقانءنط  ولد ه ط 

لو ماهق   طا باضدا  دي  داعا لدش داع   اديادح ولناهداق 

لدقيق ننها ا  و ديقيطل لدجهف ولد يف  لدي  تقع عيد  لد اهدل 

 .[ 12]لدش اي 

بيق نرة تيءعاع  تساعف عي  تغططا نءعط  لدحطات لنوي اعط   .2

ولدي رط طددد  م دددا عادددزز نددددك لديقدددفم  ولن)ي ددداا فددد  و طدددع 

   .[ 13]لد جان  لدحطات 

ن فد  )داد فع دانسداعحقق لدء ا  لناي اع  عفت مزلعدا تادءظ  .3

 ددات ا  مدد  بدداد قطددام لنن  لدحاةددء)ط  ) ح افدد   لد جددان 

ع يط  لدء ا  لدي  تدية ظلبدل عقدل لننسدان )حطدث عصدشت ددف  

اقددفت نعجدداظ  يددءد لد  دد ا  لدلدحاةددءب اددءات مي اميدد  

ييءد دها ولتلان قالال  احطح  وةداعا  )اةديءب و)يف طدا 

  .[ 14]لداقل لدش اي نفسه 

 

  -الذكاء االصطناعي : اهدافاً: لثثا 

 -لدء ا  لناي اع  )انت : لهفل  تي سل      

فهة طشطاد  ولةدادطح لددء ا  لننسدان  مد  بداد ع دل )دالمج  .1

ديحاةح لآلد   )ام انها محا ات لدسيء  ولديصافا  لدي  عقءم 

)ها لننسان لدءي عيص  )ادء ا    وتا د  قدفات لدشدالمج عيد  

 .[ 15]ماط  يل مسيد  ما لو لتلان قالا 

تيءعا لنر   ياةء)ط  قاظات عي  تحقطق لددء ا  م دا)ه ددء ا   .2

لننسدددان لو لفضدددل مددد  بددداد لظبددداد لدشطاندددا  ولد اددداا  

لدش داع   وبزندده فدد  نل ددات لدحاةدءب و)اددف تحيطيهددا وتهطايهددا 

مدد  قشددل لدشددالمج ولنظول  لد سدديلفم  فدد  لدقاعددفت لدشامجطدد  

لةديلا  لفضدل لد يدااج عسييطع لدحاةءب لدقطام )اد قااند  و

 .[ 16]حيءد دي   ا  لد فياض  لعجاظ ييءد دها ولد

ت  ددط  لدحاةددءب مدد  ماادجدد  لد ايءمددا  مدد  بدداد لدشددالمج  .3

ولنظول  لد سيلفم  ديءادءد ) د ل لقداب دياعقد  لننسدان 

وت فطددء ل سددا مدد  لمددا فدد  لدءقددو نفسدده  افدد  فدد  يددل لد سدداال 

[17 ]. 

 

  -ابعاد الذكاء االصطناعي : -رابعاً :

ه ادددك إبدديا  فدد  ووهددا  نرددا لدشددايسط  فدد  تحفعددف ل)ادداظ لدددء ا  

لناي اع  ولدسشح عاءظ إد  إبيا  لدشطا  لدي  تيشق فطهدا نردام 

لدددء ا  لناددي اع  يسددح لد لةسدد  ولدفوددد   لن لن ه ادددك اأي 

لددددء ا   ميفدددق مددد  قشدددل  لدشدددايسط  ولد يددداب عيددد  لن ت دددءن ل)اددداظ

نرددددة  لناددددي اع  هدددد  الددددد رة لدلشطددددات  لد ددددش ا  لداصددددشط  

 [ 20]و [ 19]و [18]لدلءلازمطا  لدجط ط   نرة لدء طل لدء  (  

ع  د  وماافط  مص   ه  )المج مايءماتط   -النيم الخبيرة:  -1

  ) ا ددد  لبدددا هددد  تهدددف  لنةددديفاظت م هدددا دحدددل لد  ددد ا  

قشدل لننسدان  لي  د حا ات ةديء  لو لنةدادطح لد سديلفم  مد 

لنها تقيف لوال ل  لدلشطا لننسان  ف  يل لد  د ا  لد اقدفت 

وم  رة تحءعل بشال  لدلشال  لد  نرة لدلشطدات دطسديفاظ م هدا 

لد ايءمدا  لد سيلفمط  ف  يل لد  ا ل )اف )امجد  وتلدزع  

لد رددام لدلشطددا فدد  يددل  ولدلشددال  فدد  قاعددفت ماافطدد  دطقددءم

 .[21]لد   ا  

 نفسددها ادياعقد )وهد  تاددادج لد ايءمدا   -العصوبية:الشوبكات  -2

تضة عدفظ  شطدا مد  ولدي  عقءم )ها نرام لنعصاب دانسان   

لدلاعا  ل بيطد  دهدا ن داط مادط  )اةديام لد دفبا  ولعيدا  

لي لنها نردة تدياية مد  لديجدااب وت يسدح لد يااج لدصحطح    

 .[22]لدلشال  ولد ااا  م  باد لد  ااة  ولدياية 

هدد  نرددة د اادجدد  لد  دد ا   -يووم الخوارزميووات الجينيووة:ن -3

لفم فددد  ملييددد  لدايدددءم ولديق طدددا  يولن دددا  ييدددءد دهدددا  تسددد

ولدييشطقدددا  لداعاضدددط  لديددد  ت ددديج دحيدددءد  ولن دددي  لنع ددداد

ع دل    ة طو )ادجط ط  نعي اظهدا عيد  محا داتلفضل دي   ي 

 .[ 23]لدجط ا  لدءالرط  ديءاءد ديحل لنفضل 

ا  مدهء )انامج عحيءي عي  قاعدفت مايء -الذكي: نيم الوكيل -4

يدددءد ع يطددد  ماط ددد  لو لشدددلا  وع  ددد  وماافددد  ملزونددد  

لةددديلفلمه ديءادددءد لدسددداعع دي ايءمدددا  لد ييء)ددد  ولتلدددان 

تحقطق هف  لد سيلفم    وم  رة  لدقالال  ف  لدءقو لد  اةح 

يطدددث ع  ددد  لةددديلفلم نردددام لدء طدددل لددددء   مددد  قشدددل لنظلات 

 .[ 24]داظ عي  اةاال لدز)اا  اونط  )الند ي

  

  -: مفهوم جودة الخدمة التعليمية:خامساً 

تليي  وءظت لديايدطة عد  ع يطد  لدجدءظت فد  لن دي  لنع داد فد     

م ر ددا  لنع دداد لنبددا    فجددءظت لديايددطة تلددص لديدداب فدد  

ومااف  مف  لدءفا  ) يييشا  لدا دل وتحسدط  لد لةسا  لديايط ط  

عافددو وددءظت لدلفمدد  لديايط طدد  لنظل  وتيددءعام ديحقطددق لنهددفل   

عيدد  لنهدددا مج ءعدد  لدسددد ا  ولدلصدددااص لديدد  تيشددد  لييطاودددا  

 . [ 25]ة لدياب وتءقااته

 وه ا  مفاهطة ملييف   دجءظت لدلفم  لديايط طد  يسدح آال  لدشدايسط 

 وددءدك  مد  يطدث لد فهدءم ولد ضد ءن ولدغاعد  لد ليصط  ولد ياب

و  دا مءضدت فد   لد فداهطة  هءم عي  تا ز ةء  لدفالة  هءم فان

ودددءظت لدلفمددد  لديايط طددد   مفددداهطة عسددديااض لددددءي(  3ا  لدجدددفود

 -لد ياب ولدشايسط : م  د ج ءع 
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 مفاهيم  جودة الخدمة التعليمية حسب وجهة نير الباحثين واالكاديميين يبين( 3جدول ذ

 يسح لدشايث  وءظت لدلفم  لديايط ط  مفهءم  لةة لدشايث ولدس   ولدصفح   

1 [26] 
ه  مج ءع  م  لدس ا  ولدلصااص  لد ي سي  )ادلفما  لد قفم  م  قشل لد لةس  لديايط ط  

 ولد  اهج لدفالةط  ولدهطاا  لديفاعسط  ولنن  لداي ط  . يالاق لديفاعس ولدش ط  لديحيط  

2 [27] 
مج ءع  م  لدلصااص لدي  ت طز لدلفما  لد قفم  م  قشل لظلات لد لةس  ولدي  تيا  لرال  

 دسف مليي  لنييطاوا 

3 [28] 
لد لةس  ه  تيشط  لييطاوا  لدياب ولششا  ا شاتهة  ومقفلا لداضا ع  لدلفما  لد قفم   م  

 لديايط ط 

4 [29]  
دييشط  ولششا  تا   لدي طز ولدي افس ف  تقفعة لدلفما  لديايط ط  وه  قط   مضاعف  دييايطة 

 لييطاوا  لدياب وتحقطق لداضا دهة .

 لدشايسءن لعي اظل عي  لد صاظا لد ء ءات  :لد صفا

 

  -: اهمية جودة الخدمة التعليمية:سادساً ً

وءظت لدلفم  لديايط ط  )انت  ويسح اأي لدشايسط   تي    له ط     

 ,[ 31]و[ 30]

ديقفعة لدلدفما  تاف وةطي  لتصاد ظلبل وبااج لد لةس    -1

 لدازم  ديياب وتيشط  لييطاواتهة.

تساعف ف  تيءعا لد  اهج لدفالةط  مد  بداد نردام شدامل  -2

   .ف  لد لةسا  لديايط ط    لدجءظتدضش

 لنةهام ف  لديحسط  لد سي ا نن ي  لد لةس  لديايط ط . -3

 مددد  ردددة    وط ددداظع طدياظل  لنتسددداعف فددد  تيدددءعا  فدددا ت   -4

 لنةي الا )يقفعة بفما  لفضل.

 

 -: اهداف جودة الخدمة التعليمية:سابعاً 

[ 32] حسددح اأي) -تي سددل لهددفل  وددءظت لدلفمدد  لديايط طدد  )ددانت :

 [ .33و]

لدياا  عي  لةاةطا  ولن ي  لد لةس  وافع لد سيء   -1

 لن اظع  .

  .إن ا  وتقططة وتحسط  لدشالمج لديايط ط  -2

 .تحءعل تجا)  لدياية إد  تجا)  مه   ديياب -3

و طع لكن ي  ولدا يطا  لديءوه نحء تازعز لن)ي اا ف   -4

 لديايط ط .

وافدع مهداالتهة ت رطة ظوال  تفاعشط  دي ءلظا لديايط ط    -5

 و فا لتهة.

لدياددددا  عيدددد  هط يطدددد  لديحيطددددل لدددددءظطف   د ددددءظف    -6

 لد لةس  لديايط ط .

تقطددطة وماافدد  مددفي لداضددا لدلددا  )ييشطددق لدشددالمج   -7

  .ولدييشطقا  لدلاا   )ادلفما  لديايط ط 

 

  -ابعاد جودة الخدمة التعليمية:: ثامناً 

فد  لدشحدث لدحداد    تدة لنعي داظ عيد  ل)اداظ ودءظت لدلفمد  لديايط طد 

[ 35[ و]34]سط   امسددداد اي  قطددداس د ج ءعددد  مددد  لد يددداب ولدشددد

  -ولهة تيك لن)ااظ ه  : [  37[ و]36و]

تي سدددل )انشدددطا  لد ي ءةددد  النوهدددزت   -االشوووياء الملموسوووة: -1

  لنضددءل ولد قاعدف  و لد دءاظ لدش داي ووةداال لنتصداد  و

  )طا  وءل) و  لد  اةش ولدش ط  لديحيط  و  لد افل  لد سيلفم و

ميها مد  ( ولدي  ع  د  لن تقدطة ودءظت بدفلدصان  لداعاضط و

 قشل لد سيهيك.

عا ددد  مدددف  لدياامددل وفهدددة لداددداميط  نييطاودددا   -التعوواطف: -2

لد سدديلفمط  لدلفمدد   عيدد  لنظلات لد سددلود  ماافدد  تءقاددا  

  لدا ددل اددلييطاوددا  لد سدديلفمط  مدد  بدداد ظالةدد  ولقددع و)ط

)دف    وعي  ولقع لد جاد لن اظع   نلدحااي  فطهاولدييرطال  

لن ع ددءن ه ددا  تفاعددل )ددط  لديادددح ولديفاعسدد  ولنظلاي فدد  

  .لد لةسا  لديايط ط 

عقطس هءل لدا صدا )اهي دام لد لةسدا  ولنديدزلم   -االستجابة: -3

) ءلعطددددف تقددددفعة لدلددددفما  ول)ددددفل  لد سدددداعفت قددددفا لنم ددددان 
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  ولعضددا عيدد  لنظلات لد سدديلفمط دي سدديلفمط  ولديفاعددل مددع 

لد سددلود  مءل شدد  لديغطددال  لدحااددي  فدد  )طادد  لنع دداد ييدد  

تي    م  لنةي الا ولدشقدا  وةداع  لنةديجا)  دي سديلفمط  

لدلفمدد  لديايط طدد  ولن ت ييددك لد اوندد  داةدديجا)  مدد  بدداد 

لد اف  م  لدهطادا  لديفاعسدط  ولنظلاعد  وو طدع  لد ا تءفطا 

دافددع  لد ادطدد  ولنظلاعدد  ولد سددييزما  لد ييء)دد   لديسددهطا 

  مسيء  لدلفم  لديايط ط .

تاشا ع ها قدفات لد لةسدا  لديايط طد  عيد  تقدفعة  -:الموثوقية -4

لدلددفما  )سقدد  عادطدد  )ادءقددو لد  اةددح   ومددف  قطدداس هددءم 

لدلفم  )جدءظت عادطد  مد  قشدل طاددح لدلفمد    أي عا د  عيد  

هدددا الدددفما  )فقددد  عادطددد  وتءفلد لةسدددا  لديايط طددد  تقدددفعة لد

)ادءقو لد  اةح د سيلفمطها   ولد ءرءقط  ه  اف  عي يع )هدا 

لديزلماتددده لتجدددام لد سددديلفمط  مقدددفم لدلفمددد   ومييدددزم )ي فطدددء 

 .ديلفم 

 

 للبحث الجانب التطبيقي: المحور الثالث

 عرض النتائج في ضوء إجابات العينة وتحليلها

عهدددف  هدددءل لد شحدددث  لدددد  لبيشددداا فاضدددطا  لدفالةددد  الناتشددداط 

 عشدددط  و ددءدك  ولديدديرطا( )اةدديلفلم لنةدددادطح لنيصددااط  لديحيطيطددد  

ف   ااض لد يااجظالةيه ) ف  لدشايث دإلوال ل  لدي  أتَشاها واف ا

 .ضء  إوا)ا  لداط   وتحيطيها

 

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

 ولد يااج لديد  وتفسطاها لدفالة  عط   لدفالة  وا  إوا)ا  تشط 

  لدفالةد   اةديشان ) لدلااد شطاندا  بداد لد مد  اعيطهد لدحصءد تة

لننحددال  ولد يءةدد  لدحسددا)   (لديصددااط   )اةدديلفلم لنظول 

واد   فد  لعي دف  لديد ) لد اطااي لنبيا  لد اطااي  وماامل

و انو لد يااج دوا)ا  أفالظ عط د  لدفالةد  عد   ميغطال  لدفالة  

لد يغطال   لد ءوءظت  ف  لنةيشان   ) ا   عيد  تحيطدل لدشطاندا  لديد  

  : يتو او  م  مجي ع لدفالة   و  ا ع

 

الوووذكاء  عووون  وتقييمهوووا اإلجابوووات مسووتو  وصووف  -اوالً :

   :االصطناعي

( فددد  لددددء ا  لنادددي اع  لد سددديقل ديفالةددد  ا  لد يغطددداتضددد   

( أ)ادداظ تددة قطاةددها مدد  بدداد لدفالةددا  لدسددا)ق  4لنةدديشان  عيدد  ا

ديفالة  لدحادط   وتحيطل )طاناتها ولدي  تة لدحصءد عيطهدا مد  عط د  

لدفاعطد   لد يغطدال لدفالة  دهءم لد يغطال  م  أول مااف  أي م  

د لةسد  ل لدي  يصيو عي   قط   لهي ام لعي  م  قشل لدااميط  فد 

 (. 4  و  ا مشط   نيااجها ف  لدجفود الد شحءر 

 

 للذكاء االصطناعي وابعاده إجابات افراد عينة الدراسة يبين (4جدول  ذ

 مستو  التقييم
ترتيب 

 االهمية
 االنحراف المعياري معامل االختالف

المتوسط 

 الحسابي
 ت البعد

 1 النيم الخبيرة 4.27 1.34 26.6% 4 ماتفع

 2 الشبكات العصبية 3.35 1.92 12.5% 2 ماتفع

 3 نيم الخوارزميات الجينية 4.30 1.78 22.9% 3 ماتفع

 4 نيم الوكيل الذكي 4.45 1.98 8.7% 1 ماتفع

 الذكاء االصطناعي 4.10 1.75 18.3% - مرتفع

 * لد صفا لدشايسءن م  تحيطل لدشطانا 

 

تسدديلفم  يطدد  )دداظ لدالفددفع  لدجامادد  ( أن 4تشددط  نيددااج لدجددفود ا

( 4.10وعفعة نددك لد يءةد  لدحسدا)  لن )يد  ا لدء ا  لناي اع  

وعي  مسيء  لن)ااظ لدفاعطد  يصديو و طاهدا عيد  مسديء  تقطدطة 

(, 3.35-4.45ماتفع يطث تالويو لد يءةيا  لدحسا)ط  مدا )دط  ا

( ودا  نردة لدء طدل لددء  أعي  مسيء  ف  لنه طد  هدء )ادف ا و ان

لد ش ا  ( ويصل )اف ا4.45)اد اتش  لنود  ) يءة  يسا)  )ي  ا

(  ا ددة لن هددءم 3.35ميءةدد  يسددا)  )يدد  ا ( عيدد  إظندد لداصددشط 

   يطث وا  لننحال  لد اطااي   اماتفا ايسا)ط الدقط   ت  ل وةي

( وماامل لنبيا  لقل م  1.75ا  لدء ا  لناي اعدج طع ل)ااظ 

%(, وهء ما عا س نسش  لديقااب ولديجانس فد  ووهدا  نردا 50ا
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 لددء ا  لنادي اع أفالظ عط   لدفالة  يءد مسيء  لديقططة ن)اداظ 

 لد يطدد     وعفسددا لدشايددث ندددك )ددين  يطدد  )دداظ لدالفددفع  لدجامادد   فدد 

تقدفعة بفمد  تايط طد   مد  أودلتهية )اةيلفلم )المج ن طد  ومييدءات 

اضددا لديدداب لو لد سدديلفمط    م ددا عسددهة ندددك فدد  عادطدد  لدجددءظت 

 .  ديلفم  لديايط ط  

جوودة الخدموة  لمتغيور وتقييمهوا اإلجابوات مسوتو  وصوف -ثانيواً 

 أفدالظ إوا)دا  واد  لد حءا عيد  هءل )ط  لدشايث ف  :التعليمية

ولننحدال   وتقطط هدا )اةديلالج لد يءةد  لدحسدا)  لدفالةد  عط د 

ولدي  تض  ها هءل لد يغطا ف   ديفقال  لنبيا  لد اطااي وماامل

لنشدددطا  لد ي ءةددد   لدياددداط     أ)اددداظ الا)اددد   لنةددديشان  عيددد  

وتة تحيطل لدشطانا  لدي  تة لدحصدءد عيطهدا  لنةيجا)    لد ءرءقط  (

دأل)ااظ د ااف   أي م  لك)ااظ لدي  يصيو عيد  أه طد  أعيد     دا 

 (.5   ف  لدجفود امشط

                

 جودة الخدمة التعليميةإجابات أفراد العينة لمتغير يبين  ( 5جدول  ذ

 ت االبعاد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري معامل االختالف ترتيب االهمية مستو  التقييم

 4.37 1.66 12% 1 ماتفع
االشياء 

 الملموسة
1 

 2 التعاطف 3.54 0.97 22.7% 4 ميءة 

 3 االستجابة 4.22 1.34 20% 3 ماتفع

 4 الموثوقية 4.30 1.54 %18.7 2 ماتفع

 جودة الخدمة التعليمية 4.10 1.38 19.5% - مرتفع

 .* لد صفا لدشايسءن م  تحيطل لدشطانا 

 

لدحسددا)ط  دوا)ددا  أفددالظ ( أن لد يءةدديا  5عيشددط  مدد  لدجددفود ا

تالويدددو مدددا )دددط     قدددفودددءظت لدلفمددد  لديايط طددد  لداط ددد  عددد  أ)اددداظ

يطث وا  ف    ة ماتفعط( و انو و طاها ) سيء  تقط3.54–4.37ا

عيطه فد  لد اتشد  لدسانطد  و  لنشطا  لد ي ءة  (  لد اتش  لكود  )اف ا

( ولد اتشد  لنةديجا) )ادف ال   ولييدل لد اتشد  لدسادسد (لد ءرءقط )اف ا

و)ي   لننحدال  لد اطدااي دج طدع لن)اداظ  ( لديااط لدال)ا  )اف ا 

%(, وهءل ما 50( وماامل لنبيا  دج طع لن)ااظ لقل م  ا1.38ا

لنظلال  لدايطا  تقفعةإوا)ا  لفالظ لداط   نحء  اوتجانس اعا س تقاا)

يطث )يد   ف  لد يط  بفم  تايط ط  عادط  لدجءظت  ولدهطاا  لديفاعسط 

 يءة  يسدا)  عدام )يد  دجءظت لدلفم  لديايط ط  ) لد يءة  لدحسا) 

ولدهطاددا   لنظلات لدايطددا ن)ددي(, وعفسددا لدشايددث هددءم لد يطجدد  4.10ا

شدءد لقصد  وهدف دلد فدا ت  دفعهة قفات عادط  ف  لد يط    لديفاعسط  ف

 م    ديقفعة بفم  تايط ط  عادط  لدجءظت .

 

 :فرضيات الدراسة ذاالرتباط والتأثير(اختبار  -ثالثاً :

 :الدراسة عالقة االرتباط بين متغيرات اختبار. 1

تءضت هءم لدفقدات لبيشداا لدفاضدط  لدااطسد  لنودد  )فاوعهدا لديد  

لددء ا  )دط    ما ءعد عاق  لاتشاط نل  ظندد  ه ا   اأن عي  ت ص 

نردة ولد دش ا  لداصدشط    ولدد رة لدلشطدات    ا لناي اع  )ا)ااظم

ودددءظت لدلفمددد  ونردددة لدء طدددل لددددء   ( ولدلءلازمطدددا  لدجط طددد   

لنةديجا)    ولدياداط    و  لنشدطا  لد ي ءةد  ا ا)ي)ااظهد لديايط ط  

( t( لد حسء)  مع اt( ) قاان  اSPSS( إن عقءم )انامج الد ءرءقط  

ةيلفلم  لبيشداا لبيشاا هءم لدفاضطا  تة نلدجفودط  )  ل مشاشا و

 ت : يوترها لد يااج ما ع  اس عاق  لناتشاط)طاةءن دقط

وءظت و لدء ا  لناي اع  )ي)ااظم وءظ عاق  لاتشاط ما ءع  )ط  و

تدفد عيد   لدااقدا   إن ت طا لد يااج إد  أن و طدع لدلفم  لديايط ط  

 دان ف( أما لعي  ماامل لاتشداط 0.01لنها عاق  ما ءع  و) سيء  ا

  رة لدلشطدات لدد ( ولقيها مدع 0.602انرة لدلءلازمطا  لدجط ط    مع

لددددء ا  لنادددي اع  ( و) ددد ل عدددام  اندددو لدااقددد  )دددط   0.437ا

 ( وهددء0.708) اامددل لاتشدداط مقددفلام اووددءظت لدلفمدد  لديايط طدد  

 يطدد  )ددداظ  ماامددل لاتشدداط قدددءي  م ددا  تفسدددا هددءم لد يددااج لهي دددام

)اةددديلفلم نردددة )امجطددد  مييدددءات  قددداظات عيددد  لدالفدددفع  لدجاماددد  

  وعفسا لدشايث نددك  ونحء مسيقشل لفضلءل ش  لديغططال  لدشطاط  م

بدداد مدد  لدددء ا  لناددي اع  م لةدديلف)ا تا دد  لد يطدد ين إظلات )دد
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  و)ءدك عية لدجءظت  ف  لدلفم  لديايط ط  يحقطق لدشالمج لد ياي  دها د

يد  تد ص عيد  أنده ا تءودف عاقد  قشءد لدفاضط  لدااطس  لنودد  لد

لدد رة الددء ا  لنادي اع  )ا)اداظم  لاتشاط نل  ظندد  ما ءعد  )دط  

نرددة و  نردة لدلءلازمطددا  لدجط طد و  لد دش ا  لداصددشط و  لدلشطدات

  ددا مءضددت فدد  لدجددفود وددءظت لدلفمدد  لديايط طدد  و لدء طدل لدددء   (

  (6ا

 

 عالقة االرتباط بين المتغيرات الرئيسة والفرعيةيبين ( 6الجدول ذ

 معامل ارتباط بيرسون

االشياء 

 الملموسة
 االستجابة التعاطف

 

 الموثوقية

 

 المتغير المعتمد

Y1 Y2 Y3 
Y4 

 

جودة الخدمة 

 التعليمية

 النيم الخبيرة
 **0.445 **0.441 **0.402 **0.354 **0.437 لناتشاط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 لد ا ءع 

 الشبكات العصبية
 **0.469 **0.461 **0.405 **0.340 **0.520 لناتشاط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 لد ا ءع 

نيم الخوارزميات 

 الجينية

 **0.670 **0.655 **0.640 **0.525 **0.602 لناتشاط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 لد ا ءع 

الذكينيم الوكيل   
 **0.542 **0.539 **0.488 **0.397 **0.580 لناتشاط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 لد ا ءع 

 الذكاء االصطناعي

 **0.708  - - - لناتشاط

 0.000  - - - لد ا ءع 

 * لد صفا لدشايسءن م  تحيطل لدشطانا 

 

 :الدراسةاختبار فرضيات األثر لمتغيرات . 2

نبيشاا لدفاضط  لدااطس  لدسانط   تة لةيلفلم تحيطل لننحفلا 

وءظت  عي  )ي)ااظملدء ا  لناي اع   لد يافظ دييحقق م  أرا

 (.7دجفود اقة اف  لو  ا مءضت  لدلفم  لديايط ط  

 

           

 نتائج تحليل  االنحدار المتعدد يبين( 7جدول رقم ذ

الذكاء االصطناعي ابعاد  
قيمة معامل 

 βبيتا 
T 

مستو  

 الداللة

Sig 

 قيمة الثابت

A 
R2 F المحسوبة   

 مستو  المعنوية

Sig. 

 

 000. 4.058 1.055 النيم الخبيرة

2.244 0.703 20.088 0.000 
 000. -7.080- -1.345- الشبكات العصبية

 776. -282.- -015.- نيم الخوارزميات الجينية

 000. 4.112 387. نيم الوكيل الذكي

 * لد صفا لدشايسءن م  تحيطل لدشطانا 
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( ووددءظ أرددا نو ظنددد  ما ءعدد  د)ادداظ 7عشددط  لدجددفود ا

( Fإن )يغدو قط د  ا لديايط طد  وءظت لدلفمد  عي لدء ا  لناي اع  

مسددديء  ظندددد  ( دي  دددءنج ) ددد ل عدددام ع دددف 20.088لد حسدددء)   ا

و)ددءدك تقشددل لدفاضددط    (0.05( أقددل مدد  مسدديء  لدفنددد  ا0.000ا

يوجد  تأثير ذات داللوة معنويوة لدااطس  لدسانط  لدي  ت ص عي  أنه ا

جوووودة الخدموووة  علوووى الوووذكاء االصوووطناعي مووون خووالل ابعوووادهبووين 

  ( التعليمية 

 

 االستنتاجات والتوصيات الرابع:  المحور

 -:االستنتاجات اوال:

لد لةسد  لد شحءرد  عيضت مد  بداد لد يدااج لديد  ظهدا  لن  -1

تيشددع لةدديءب عيءلفددق مددع لهددفلفها لنةدديالتطجط  لديدد  وضددايها 

لنظلات لدايطدددا  وميءلفقددد  مدددع )يقدددفعة لدلدددفما  عادطددد  لدفقددد  

 .وءظت لدلفم  لديايط ط   دهام ا عازز ندك تحقطق   ومءرءقط 

  لناددي اع  تشددط  ووددءظ عاقدد  لاتشدداط ما ءعدد  )ددط  لدددء ا -2

و انو عاقد    ووءظت لدلفم  لديايط ط  ف  لد لةس  لد شحءر 

ين لنظلات لدايطدا دي لةسد  )لناتشاط قءع   وتفسا تيك لد يطج  

لدي  تيشق لدء ا  لناي اع  ف  لن ي  لع ادها  عدلظي نددك 

 لد  تحقطق لدجءظت ف  بفماتها.

ووءظ تديرطا نل  ظندد  إيصدااط   ددء ا  لنادي اع   عيضت  -3

 عي  وءظت لدلفم  لديايط ط  ف  لد لةس  لد شحءر .

لدهطاا  لديفاعسط  ف   يط  )اظ لدالففع  لدجاما  ددفعهة لدقدفات  -4

عيددد  لةددديلفلم لدشدددالمج عادطددد  لديق طددد  ومءل شددد  لديغططدددال  

  عادطد  ا  لد ييء)د  )فقد  ومءرءقطد لدي  ءدءوط  ديقدفعة لدلدفم

م ددا عددفد ندددك عيدد  لمدديا  لدهطاددا  لديفاعسددط  فدد  لد لةسدد  

 بشات و فا ت عادط .

لد ايءمددا  لد  اةدددش  نظلات  لناددي اع  لدددء ا  عددءفا  -5

لديفاعسدط   لدهطادا   )دط  لديءلادللد لةس  م ا عسدهل ع يطد  

 .ولدييش 

  -ثانياً: التوصيات:

 لدددددء ا  ) فهددددءم لد لةسددددا  لديايط طدددد لهي ددددام  ضدددداوات -1

 لناي اع  م ا عازز ندك تقفعة بفما  نل  وءظت عادط .

ت جطع لدجاماا  وم ر دا  لنع داد نحدء لد سديقشل ومءل شد   -2

لديغططال  لدشطاط  م  باد لديءعطد  )اةديلفلم )دالمج مييدءات 

 ف  لن ي  لنع اد.

ظالةددد  لددددء ا  لنادددي اع  ولن دددا  قسدددة بدددا  )اددددء ا   -3

صصددط  فدد  مجدداد لناددي اع  فدد  لدجاماددا  وت ددءع  ميل

 لدء ا  لناي اع .

ضاوات تحدءد لد  ر دا  لديايط طد  لدد  م ر دا  اق طد  مد   -4

 .)المج مييءات  ادء ا  لناي اع  باد لةيلفلم

د شحءردد  ولديءودده ) دد ل ودداظ لد لةسدد  لاوات لةدديفاظت ضدد   -5

ننهددا تددلرا فدد  ظعددة وتحقطددق وددءظت لدلفمدد  لديايط طدد   )يازعددز

 لهفلفها.
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