
ض جىافعُت ظىق الػمل                      أمل خعين غبذ اللادسد.   ... جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعي لخػٍض

 

 
ت لػلىم اإلاػلىماث  ل ، 1، ع8مج              197          اإلاجلت اإلاصٍش  م2021ابٍش

 

 

 

 

 

تطبيكات الركاء االصطياعى لتعزيز تيافشية سوق العنل 

 مبؤسشات املعلومات االكادميية
 

 

امل حشني عبدالكادزد.   

 استاذ مشاعد تليولوجيا امللتبات واملعلومات 

 أكتوبس 6جامعة 

amalkader20000@gmail.com 
  

 

 

 

 

 

 



ض جىافعُت ظىق الػمل                      أمل خعين غبذ اللادسد.   ... جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعي لخػٍض

 

 
ت لػلىم اإلاػلىماث  ل ، 1، ع8مج              198          اإلاجلت اإلاصٍش  م2021ابٍش

 *مشتخلص الدزاسة:

االصطناعى وتطبيقاتو بشكل عام، وتبيان أىم الفرص تيدف ىذه الدراسة الى تناول الذكاء هذفذ 
 والتحديات فى مجال تطبيق الذكاء اإلصطناعى فى سوق العمل بمؤسسات المعمومات االكاديمية.

مؤسسات عمى ” الذكاء االصطناعى“تأتي ىذه الدراسة لمكشف والتعرف عمى أىم انعكاسات 
د عمى المتخصصين من حيث األدوار، ، وجوانب تأثيراتيا بوجو محدالمعمومات االكاديمية

والوظائف، و الميارات، والكفاءات التي يجب عمى ىؤالء امتالكيا لمتمكن من إدارة تداعيات ىذا 
 لتعزيز تنافسية سوقالعمل.التحول الجديد والتعامل بكفاءة معيا

صادر ذات الصمة وتعتمد الباحثة فى اجرائيا ليذه الدراسة عمى الرجوع الى الدراسات واألدبيات والم
بموضوع الدراسة ، واالنتاج الفكرى بالمغة العربية والمغة االنجميزية ، واستخدام المنيج االوصفى 

قد تم االعتماد عمى قائمة المراجعة الى جانب المقابمة والمالحظو التى تقوم بيا الباحثة التحميمى و 
مكتبة -مكتبة الجامعة البريطانية-)مكتبة الجامعة االمريكيةاالكاديمية مؤسسات المعموماتفى 

بيذه المؤسسات لمتعامل مع الذكاء لمتخصصينجامعة مصرلمعموم والتكنولوجيا(.لرصد استعداد ا
 االصطناعى فى ظل التحول التكنولوجى والرقمى السريع.

 -االتية: التساؤالت  اإلجابة عنومن ىذا المنطمق تحاول الدراسة 

 الكاديمية مع الذكاء االصطناعى؟ وىل سيقوم كيفية تعامل مؤسسات المعمومات ا
 الروبورت بوظائف المتخصصين فى المكتبات والمعمومات؟

 مااىم التغيرات التى ادخميا الذكاء االصطناعى عمى مؤسسات المعمومات االكاديمية؟ 

 فى مؤسسات المعمومات االكاديمية التأقمم مع الواقع الذى  ممتخصصينكيف يمكن ل
وىل سيكون المكتبى اآللى بديال عن اخصائى  لذكاء االصطناعى؟تفرضو تطبيقات ا

 المعمومات.
 الميزةالتنافسية-المغة الطبيعية -النظم الخبيرة-الذكاءاالصطناعى: الللنات املفتاحية
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Artificial Intelligence Applications in Promoting Competitiveness in Job 

Markets in Information Academic Institutions 

Abstract 

This research paper aims at presenting AI and its applications in 
general and opportunities and challenges in applying AI in job 
markets of information academic institutions. 

The importance of this paper is derived from seeking to identify the 
impacts of AI on information academic institutions particularly on the 
specialized experts in terms of roles, functions, skills and 
competencies necessary to enable them to efficiently manage and 
address ramifications of this new transformation to enhance job 
market competitiveness. 

The researcher has dwelt on past literature and related sources in 
both English and Arabic using the analytical descriptive approach 
along with depending on review list, interviews and observation in 
information academic institutions libraries of American University of 
Cairo, British University and Misr University for Science and 
Technology) to record the extent of reediness on the part of 
specialized experts to deal with AI in light of the fast technological 
and digital transformation. 

The paper seeks to answer the following questions: 

- How can information academic institutions deal with AI and 
would ropots undertake functions performed by specialized 
experts in libraries and information?    

- What are the most important aspects introduced by AI to the 
work of information academic institutions? 

- How would specialized experts working in information 
academic institutions adapt to the reality imposed by AI 
applications? 

Key words: 

- Artificial Intelligence - Expert Systems  - Natural Language 

- Competitive Edge  
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 -مكدمة:

ؼ لخىىىلىحُا اإلاػلىماث الحذًثت مً خالٌ الخؼبُلاث والىظاةل  أخذر الخؼىس العَش

ت غلى معخىي جىافعُت ظىق الػمل فى مإظعاث اإلاػلىماث  اإلاخػذدة حغُيراث حزٍس

ؼ وحذث مإظعاث اإلاػلىما ث الاوادًمُت ، وأمام هزا الخؼىس الخىىىلىجى العَش

تها وطمان حىدة  الاوادًمُت هفعها مظؼشة إلاىاهبت هزا الخؼىس مً احل ججذًذ هٍى

ت الػمل بها،وهزا لً ًخدلم باظخخذام الخؼبُلاث الخىىىلىحُت فدعب،  اظخمشاٍس

ت مإهلت ومذسبت وراث مهاسة غالُت إلاىاهبت هزا الخؼىسوالخدذي  بل البذ مً كىي بشٍش

 حذًثت. الزي جفشطه جؼبُلاث الخىىىلىحُا ال

ومً هزه الخؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى الزي ٌػخبرالحذود الجذًذة 

لالوعاهُت،وبمجشد غبىس هزه الحذود،ظُإدي الى وحىد شيل حذًذ مً الحظاسة 

الاوعاهُت خُث حػمل زىسة جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث غلى حغُير خُاجىا بعشغت 

وهخػلم بها.واًجاد جؼبُلاث حذًذة فى شذًذة، مما ٌغير بشيل هبير الؼشق التى وػمل 

غذد متزاًذ مً مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت الى حاهب الاظخخذام اإلاخػذد 

 والخػامل مؼ وظاةل الخىىىلىحُا الحذًثت والبرامج اإلاػلىماجُت الزهُت.

ومفهىم الزواء الاصؼىاعى فى خذ راجه لِغ بجذًذ فى الػالم الاوادًميى والػلمى ولىً 

شاس الاحهضة الخىىىلىحُت الحذًثت والهىاجف الزهُت وظاهشة البُاهاث الطخمت مؼ اهد

اصبذ اي شخص ختى ان لم ًىً مخخصصا فى اإلاػلىماجُت ًخدذر غً الزواء 

صفه باللذسة غلى الخفىير الزاحى. شبؼه باالحهضة الحذًثت اإلاخؼىسة ٍو  الاصؼىاعى ٍو

ف الزواءالاصؼىاغىباهه الػلم الزي ً مىً حػٍش ظم ول الخىاسصمُاث والؼشق ٍو

ت منها والخؼبُلُت التى حػنى بأجمخت غملُت اجخار اللشاسبذال غً الاوعان ظىاء  الىظٍش

لت ولُت ام حضةُت بمػشفت الاوعان وهزا ًخؼلب ان ًىىن البرهامج  وان رلً بؼٍش

مبرمجا معبلا ليى ٌعخؼُؼ مً خاللها اجخار اللشاس والخىُُف مؼ خالخه وخالت 

 به. اإلادُؼين
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 -إشلاليةالدزاسة:

الخظذ الباخثت اظخخذام بػع جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى فى مإظعاث اإلاػلىماث 

الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت، ووحذث غذم كذسة بػع اإلاخخصصين غلى الخػامل مؼ 

جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى ومهاسة الػمل فى بِئت الػمل الافتراض ى والخدٌى الشكمى 

 ُاث اإلاػلىماث اإلاػخمذة غلى الحاظب ومػالجت البُاهاث.للمػلىماث،وجلى

ش  وخاحت اللاةمين غلى مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت الى بىاء وجؼٍى

مهاساث اإلاخخصصين ودغم هفاءتهم الػلمُت والػملُت. مً مىؼلم ظعى مإظعاث 

الحذًثت فى مخخلف  اإلاػلىماث الاوادًمُت الى مىاهبت ادخاٌ الخؼبُلاث الخىىىلىحُت

خذماتها وأوشؼتها بذءا مً الخدٌى الشكمي إلاصادس اإلاػلىماث الى جفػُل بػع 

جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى غلى خذماتها ومجمىغاتها اإلاخخلفت مً مصادس اإلاػلىماث 

 ، وجخمثل مشيلت الذساظت فى : 

هُف ًمىً للمخخصصين فى مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت الخأكلم مؼ  -

ىاكؼ الزي جفشطه جؼبُلاث الزواءالاصؼىاعى؟وهل ظُىىن اإلاىخبى آلالى ال

 بذًالغً اخصاتى اإلاػلىماث.

 -أهنية الدزاسة:

ت غير معبىكت حعهم فى حغُير اإلافاهُم وألاظالُب  ٌشهذالػالم اإلاػاصش جدىالث حزٍس

ؼ. وألادواث والخلىُاث الخللُذًت، وهزا الخغُير والخدٌى ًدعم باإلًلاع الحشوى ال عَش

ولػل مً أهم مجاالث الخدٌى ماخذر مً جؼىس فى الحاظباث ؤلالىتروهُت ، وظهىس 

الىظم اإلاػلىماجُت ، وجؼىس شبياث اإلاػلىماث اإلادلُت والػاإلاُت ودوسها الفػاٌ فى 

جؼىس اظخخذام البرمجُاث الحذًثت مثل الىظم الخبيرة، والخىاسصمُاث وغيرها مً 

لزواء ؤلاصؼىاعى ، والىاكؼ أن الزواء ؤلاصؼىاعى ٌػذ الخؼبُلاث التى حشيل مجاالث ا

 مدىس وسهيزة الخدٌى الشكمى للمػلىماث.

 حعخمذ هزه الذساظت أهمُتها مً الىلاغ الخالُت:
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الزواء الاصؼىاعى جلىُت خذًثت أصبدذ خخمُت للحصٌى غلى هفاءة افظل  -

 وفشص حذًذة.

لى اإلاخخصصين مً وحىاهب جأزير جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى بىحه مدذد غ -

خُث ألادواس، والىظاةف، و اإلاهاساث، والىفاءاث التي ًجب غلى هإالء 

امخالهها للخمىً مً ئداسة جذاغُاث هزا الخدٌى الجذًذ والخػامل بىفاءة 

ض جىافعُت ظىق الػمل.  مػهالخػٍض

مػظم الذساظاث العابلت لم جدىاٌو جأزير جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى  -

مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت وجذاغُاث هزا الخدٌى غلىاإلاخخصصين فى 

ض جىافعُت ظىق الػمل.  الجذًذ والخػامل بىفاءة مػها لخػٍض

ذ مً الذساظاث الػلمُت فى اإلاعخلبل  - اغخباس هزه الذساظت بذاًت اهؼالق إلاٍض

 فُما ًخػلم بمىطىغها.

 -اهداف الدزاسة:

ف غلي أهم جؼبُلاث الزواء ًخمثل الهذف الشةِغ لهزه الذساظت فى مداولت الخػش 

الاصؼىاعى اإلاعخخذمت فى مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت مً خالٌ 

 الاحابت غلي الدعاؤالث الاجُت : 

 هُفُت حػامل مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مؼ الزواء الاصؼىاعى؟ .1

ث ماأهم الخغيراث التى أدخالها الزواء الاصؼىاعى غلى مإظعاث اإلاػلىما  .2

 الاوادًمُت.

هُف ًمىً إلاإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت الخأكلم مؼ الىاكؼ الزي جفشطه  .3

 جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى؟

ماحىاهب جأزير الزواء الاصؼىاعى غلى مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت وأهم  .4

 الخدذًاث التى جىاحهها؟

اعى هُف ًمىً الخػشف غلى حىاهب الخؼبُم اإلاعخلبلُت للزواء الاصؼى .5

بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت فى طىء الخدٌى الشكمى للمػلىماث 
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وغصشالبُاهاث، ومامذي اظخػذاد اإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت 

 فى الخػامل مؼ الزواء الاصؼىاعى و جلذًم بػع الخذماث للمعخفُذًً.

 -ميهج الدزاسة:

باغخباسه الاهثرمىاظبت خُث اغخمذث هزه الذساظت غلى اإلاىهج الىصفى الخدلُلى 

ٌعمذ لىا بىصف اإلاشيلت وجدلُلها ومً زم اظخيباغ الىخاةج والخىصُاث.وجم الاغخماد 

غلى كاةمت اإلاشاحػت واإلالابلت واإلاالخظت التى جلىم بها الباخثت فى مإظعاث اإلاػلىماث 

 الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت للبدث خٌى مفهىم الزواءالاصؼىاعى، وأهم الخؼبُلاث

اإلاخىكػت له فى مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت ، ومذي اظخػذاد هزه اإلاإظعاث 

للخػامل مؼ الزواء الاصؼىاعى اإلاعخجذ غلى ظىق الػمل فى ظل الخدٌى الخىىىلىجى 

ؼ.  والشكمى العَش

 -اداة مجع البياىات:

لجمؼ البُاهاث واإلاػلىماث الالصمت لهزه الذساظت ، جم اظخخذام كاةمت اإلاشاحػت 

واإلالابلت الصخصُت للمخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت 

 ،وكذ جم الترهيز فى كاةمت اإلاشاحػت غلى الىلاغ الخالُت: 

مفهىم الزواءالاصؼىاعى، وأهم الخؼبُلاث اإلاخىكػت له فى مإظعاث  -1

 اإلاػلىماث الاوادًمُت.

ىاحهت الخؼىساث مهاساث اإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت إلا -2

 الخىىىلىحُت وجىافعُت ظىق الػمل.

جصىسخٌى هُفُت جلذًم بػع الخذماث باظخخذام جؼبُلاث  -3

 الزواءالاصؼىاعى للمعخفُذًً مىمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت.

 -عيية الدزاسة:

ٌػخبرجدذًذ غُىت الذساظت مً الخؼىاث الاظاظُت التى جلىم بها الباخثت غىذ اغذاد 

ف حعهُل غملُت حمؼ البُاهاث واإلاػلىماث،وجم اخخُاس غُىت الذساظت بىاء الذساظت بهذ

 . غلى مالخظت الباخثت اظخخذام بػع جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى فى هزه اإلاىخباث
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، وشملذ الػُىت اإلادذدة لهزه الذساظت مإظعاث اإلاػلىماث تنع الدزاسةجم

 الاوادًمُت الخالُت:

ىُت)باللاه- ؼاهُت)باللاهشة(-شة(مىخبت الجامػت الامٍش  مىخبت الجامػت البًر

 مىخبت حامػت مصشللػلىم والخىىىلىحُا)بمدافظت الجيزة(-

وجم اسظاٌ كاةمت اإلاشاحػت باالطافت الى اإلالابلت الصخصُت واإلاالخظت إلاذًشي 

 واإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت.

 -ػىاصش الخالُت:هما جم جلعُم هزه الذساظت الى مجمىغت ال

 مفهىم الزواء الاصؼىاعى. -

 مفهىم الىظم الخبيرة. -

 مفهىم اللغاث الؼبُػُت. -

 الزواءالاصؼىاغىىأهماالًجابُاجالػملُت. -

 همارج لخؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى فى بػع اإلاىخباث بالذٌو اإلاخلذمت. -

 جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت. -

مفهىم الزواء الاصؼىاعى لذي اإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت  -

 مجخمؼ الذساظت.

مهام اإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت إلاىاحهت  -

 جىافعُت ظىق الػمل.

سؤٍت معخلبلُت لالظخفاة مً جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى بمإظعاث اإلاػلىماث  -

 اظت.الاوادًمُت مجخمؼ الذس 
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 -الدزاسات الشابكة )املساجعة العلنية(:

ت والبدث فى كىاغذ  جم ؤلاػالع غلى ؤلاهخاج الفىشي باللغخين الػشبُت وؤلاهجليًز

البُاهاث اإلاخىىغت لالهخاج الفىشي الػاإلاى فى اإلاىخباث واإلاػلىماث وجمثل رلً فى 

 Wilsonفت اإلاصشي ،مشاحػت  كىاغذ البُاهاث اإلادلُت والػاإلاُت الخالُت : )بىً اإلاػش 

Indexes and web- Lisa plus- EBSCO -Pro-quest Dissertation Abstracts 

Emerald- ت مً خالٌ مىكؼ اإلاجلغ ( ،وكاغذة بُاهاث الشظاةل الجامػُت اإلاصٍش

ت ،ودلُل الاهخاج الفىشي الػشبى فى مجاٌ اإلاىخباث واإلاػلىماث  الاغلى للجامػاث اإلاصٍش

دي لإلهخاج الفىشي الخابػت لالجداد الػشبى للمىخباث واإلاػلىماث ، ،وكاغذة بُاهاث الها

. وبالشحىع الى الذساظاث وألادبُاث واإلاصادسراث الصلت Googleومدشن البدث 

ض جىافعُت ظىق  بمىطىع الذساظت، للخػشف غلى جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى لخػٍض

اظاث العابلت فى هزا الػمل بمإظعاث اإلاػلىماجىحذث الباخثت أن الابدار والذس 

اإلاىطىع باللغت الػشبُت هادسة ، ماغذا غذد كلُل مً الذساظاث ؤلاوادًمُت فى هزا 

ت :   -اإلاىطىع وفُما ًلى غشض لخلً الذساظاث باللغخين الػشبُت والاهجليًز

 An Enhanced Costing Framework for Establishingدساظت بػىىان  "

tion ModelDatacenter and its Implementa "Doaa Bliedy Rabie Hussein , 

(  جىاٌو الباخث ئػاس غمل لخلذًش جيلفت مشهض البُاهاث إلظهاس الخؼىاث التي (2019

ًجب اجباغها إلوشاء مشهض بُاهاث وخعاب الخيلفت اإلاخػللت بأصٌى جىىىلىحُا 

لبرمجُاث اإلاػلىماث والشفىف وهظام جيلفت جىصُل الؼاكت واإلاىظفين ، باإلطافت ئلى ا

والترخُص مًػا ػىاٌ ألاػشوخت لخدذًذ ما هي الخيلفت اإلاهُمىت في الخيالُف ؤلاحمالُت 

 إلاشاهض البُاهاث. ٌعخخذم الباخث حامػت الفُىم هذساظت خالت لخلُُم ئػاس الخيلفت.

 " Intelligent Library system :Artificial Intelligence Technologyدساظت بػىىان

'(Baily,Charlesw,2019) utomation systemand Library A   جبدث هزه الىسكت

بػع الجىاهب الشةِعُت إلاىظمت الػفىالذولُت التى جدذد فاةذتها اإلادخملت واداة لبىاء 

اهظمت اإلاىخباث وجشهض فى اإلالام الاٌو غلى الخػلُم الزوى بمعاغذة الحاظىب 

ش اهظمت وجؼبُلاث اللغت الؼبُػُت، هما جدىاٌو اهم الحىاحض  التى جدٌى دون جؼٍى
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لترح اًجاد اظتراجُجُاث مدخملت الخشاص جلذم فى هزا اإلاجاٌ فى  اإلاىخباث الزهُت، ٍو

حمُؼ مجاالث ابدار الزواء الاصؼىاعى التى حشمل الشوبىسجاث، والخػلُم الزوى 

 بمعاغذة الىمبُىجش، ومػالجت اللغت الؼبُػُت فى الخؼُؼىدغم اجخار اللشاس.

الزواء الاصؼىاعى واوػياظاجه غلى اإلاىظماث غالُت الاداء:دساظت ان" دساظت بػىى 

( جىاولذ  هزه 2018") مدمذ خعً ،اظخؼالغُت فى وصاسة الػلىم والخىىىلىحُا

الذساظت جىطُذ الػالكت بين الزواء الاصؼىاعى واإلاىظماث الػالُت الاداء . وكام 

الػلىم والخىىىلىحُا الػشاكُت،  مذًشبىصاسة 40الباخث باظخؼالع آساء غُىت مىىهه مً 

وجىصلذ الذساظت الى وحىد غالكت اسجباغ  وجازير مػىىي لخؼبُم الزواء الاصؼىاعى 

 غلى الاداء بىصاسة الػلىم والخىىىلىحُا.

( هذفذ  Ahmed,H,2018")Al Advantages and Disadvantagesدساظت بػىىان " 

جؼبُم هظم الزواء الاصؼىاعى فى هزه الذساظت الى جىطُذ اهم اًجابُاث وظلبُاث 

اإلاىظماث ،باالطافت الى حػٍشف مفهىم واهذاف ومجاالث جؼبُم الزواء الاصؼىاعى، 

وجىصلذ الذساظت الى ان ابشص اًجابُاث الزواء الاصؼىاعى جخمثل فى حعهُل ئدساة 

ادة وعب البؼالت فى ظىق  ت وصٍادة الاهخاحُت، ومً أهم العلبُاث ٍص اللىي البشٍش

ادة جدذًاث جىىىلىحُا الاجصاٌ واإلاػلىماث.الػم  ل مؼ ٍص

  The =الاصؼىاعى الزواء مىهجُت اإلاىؼم الغاةم : وجؼبُلاجه فىدساظت بػىىان"

Methodology of Fuzzy Logic and Its , Application on Artificial Intelligence 

م وجؼبُلاجه ( جدىاٌو الذساظت مىهجُت اإلاىؼم الغاة2010)العُذ غبذالفخاح ، /

اجه والىُفُت التى  الاصؼىاعى الزواء فى وهى مداولت الًظاح ماهُت اإلاىؼم الغاةم وهظٍش

هأخذ غلىم  الاصؼىاعى الزواء ًخم مً خاللها جؼبُله باغخباسه همىرحا مىؼلُا فى

اإلافاهُم واإلابادب الاظاظُت  -الحاظىب وبىاء غلى رلً جم دساظت وشأة اإلاىؼم الغاةم 

ت الف ت وكىاغذ ارا وان وهظٍش ت الػالكاث الغاةمت واإلاخغيراث اللغٍى  -ئاث الغاةمت وهظٍش

بى وجؼبُلاث اإلاىؼم الغاةم  فان الغاةمت واإلاىؼم الغاةم والخفىير الاظخذاللى الخلٍش

 الاصؼىاعى. الزواء فى
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جؼبُلاث البرامج الىهُلت الزهُت فى خذماث اإلاػلىماث :دساظت دساظت بػىىان"

( جىاولذ الذساظت أهمُت اإلاػلىماث، والذوس الزي ًمىىان 2006ٍنهم،)ظامذ ص ملاسهت"

جإدًه فى غصش اإلاػلىماث ووعبه الخطخم اإلاػلىماحى، واصبذ مً الظشوسي البدث 

غً وظاةل حعاغذ اإلاعخفُذًً فى غملُت بدث واظترحاع اإلاػلىماث التى ًدخاحىن 

جم وطػها لحل جلً اإلاشيلت  اليها فى بِئت الشبياث والحىاظب، ومً اهم البرامج التى

البرامج الىهُلت الزهُت التى اخزث مً الزواء الاصؼىاعى الىثير،هما جىاولذ الذساظت 

الاججاهاث الحذًثت لخؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى فى اظترحاع اإلاػلىماث مً شبىت 

الاهترهذ،والخػشف غلى البرامج الىهُلت الزهُت وهُفُت الافادة منها فى اظترحاع 

 ػلىماث.اإلا

للذ اظخفادث الباخثت مً الذساظاث والادبُاث العابلت فى الخػشف غلى مذي 

الاظخفادة مً جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى والحذ مً جىافعُت ظىق الػمل فى 

 مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت . 

ء وحػذ الذساظت الحالُت مً الذساظاث الللُلت التى جبدث فى جؼبُلاث الزوا

ض جىافعُت ظىق الػمل بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت، ئر أن  الاصؼىاعى لخػٍض

مػظم الذساظاث العابلت ظػذ للىشف غً ازش الزواء الاصؼىاعى غلى اخذ مخغيراث 

جدلُم اإلايزة الخىافعُت هخدعين غملُت اجخار اللشاساث، وبشيل غام جىاولذ 

يز الذساظت الحالُت اًظا بىظشتها اًجابُاث وظلبُاث الزواء الاصؼىاعى، هما جخم

الشاملت إلاىطىع الزواء الاصؼىاعى مؼ الاخز بػين الاغخباس لخؼبُلاث الزواء 

الاصؼىاعى التى ًمىً الاظخفادة منها فى مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت، وهل 

 .اإلاخخصصىن بمإظعاث اإلاػلىماجاالوادًمُتظُىىن اإلاىخبى الالى بذًال غً 
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 بى الالى بذًال غً اإلاخخصصىن ( اإلاىخ1شيل)

وهظشا لخىامى اظخخذاماث الزواء الاصؼىاعى .جم احشاء مسح لػُىت مإظعاث 

اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت.للخػشف غلى هُفُت مشاسهتهم فى مىطىع الزواء 

الاصؼىاعى والخؼؽ الاظتراجُجُت لهزه اإلاىخباث الاوادًمُت،ومااراواهتهىان اشاسةالى 

اإلاخخصصىهبمإظعاث ء الاصؼىاعى بهذف اهدشاف الذوس الزي ظُلػبه الزوا

فى الزواء الاصؼىاعى واظخخذام الشوبىسث فى جلذًم بػع اإلاػلىماجاالوادًمُت 

الخذماث للمعخفُذًً، وهزلً هُفُت اظخجابتمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت لهزا 

 الخغُير.

 مفهوو الركاء االصطياعى:

ً ، غشف مصؼلح الزواء الاص ؼىاعى مىز مىخصف الخمعُيُاث مً اللشن الػشٍش

باهه غلم هىذظت صىؼ الاالث الزهُت، وخاصت بشامج الىمبُىجش الزهُت؛اهه مشجبؽ 

 Peart,2017بػمل مشابه إلاا هى معخخذم فى احهضة الىمبُىجش لفهم الزواء البششي) 

حُذ،والخػلم (، هما غشف باهه كذسة الىظام غلى جفعير البُاهاث الخاسحُت بشيل ص

مً هزه البُاهاث ،واظخخذام جليالذسوط لخدلُم أهذاف ومهام مدذدة مً خالٌ 

ف اخش غشف باهه فً جصيُؼ  (Kaplan&Haenlein,2019)الخىُف اإلاشن  . وفى حػٍش

آالث كادسة غلى اللُام بػملُاث جخؼلب الزواء غىذما ًلىم بها الاوعان) صالح 

واء الاصؼىاعى هى فشع مً فشوع غلم الحاظىب ( . وفى حػٍشف اخش الز2018الفظلى ،
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الزي ًبدث فى فهم وجؼبُم جلىُاث حػخمذ غلى مداواة الحاظىب الظلىب وصفاث 

ف جىلعم مجاالجه الاظاظُت الى:  -الاوعان ووفلا لهزا الخػٍش

  مجاالث بالغت الخػلُذ وحشخمل غلى: الشبىسث والترحمت الفىسٍت والشؤٍا

 اللغت الؼبُػُت.والخميزبالحاظىب ومػالجت 

 هظم خبيرة راث معخىي غاٌ وحشخمل غلى: الشوبىسث واداسة الاصماث 

هظم خبيرة راث معخىي بعُؽ وجخمثل لذي الخبراء فى اجها كىاغذ بُاهاث حشمل اداسة 

(، هما غشف الزواء 2010الخذمت اإلاشحػُت)مدمذ هبهان، -اإلاىخباث والىزاةم

لى الزي ًمىً بىاظؼخه خلم وجصمُم الاصؼىاعى بأهه فشع مً غلىم الحاظب الا

بشهامج الحاظباث الخىخداوى اظلىب الزواء الاوعاوى، ليى ًخمىً الحاظب الالى مً 

اداءبػع اإلاهام بذالمً الاوعان، والتى جخؼلب الخفىير والفهم والعمؼ والخدذر 

 (.2011والحشهت باظلىب مىؼلى ومىظم )مدمذالششكاوي،

خىىن الزواء الاصؼىاعى مً  مفهىمين ًخم دمجهما ولىنهما مفصىالن مً الىاخُت ٍو

خؼىسان فى بِئت لخىُُف العلىن وهما : ت ٍو  (2018)ظامُت شهُبى،-الىظٍش

هى اللذسة غلى الخدلُل مؼ ادسان الػالكاث بين الاشُاء واإلافاهُم -الاظخذالٌ: -1

م اظخػماٌ الزاهشة واإلاىؼم  مً احل فهم الحلاةم ورلً ًىىن غً ػٍش

اطُت.ووظاةل معخل  اه مً الػلىم الٍش

ً وهى شيل مً اشياٌ الزواء وحعمى الزواء العلبي. -2  الزاهشة: ًمثلها الخخٍض

 -مفهوو اليظه اخلبرية:

هى اخذ جؼبُلاث الزواءالاصؼىاعى التى ًخم اظخخذامها فى مجاٌ الاداسة، وحػخمذ 

ت ومداواتها ورلً بذكت وكذسة غال ُت غلى غليها فى خفظ الخبراث واإلاهاساث البشٍش

ً هم هاةل مً البُاهاث واإلاػلىماث التى حعخخذم فى جدذًذ وحصخُص دغم  جخٍض

اجخار اللشاس بىفاءة مخميزة . وهى هظم خاظىبُت مػلذة جلذم غلى ججمُؼ مػلىماث 

مخخصصت فى مجاٌ مدذد فلؽ ووطػها فى صىسة ًمىً للحاظىب مً جؼبُلها غلى 

زهب ح2017مشىالث ممازلت)ظاسة العػىد، ػٍشف اخش للىظم الخبيرة الى اهه هىع (.ٍو

مً بشامج الحاظب التى ًمىنها ان حػلم وجخػلم وجدذد وجفعش وجدفظ وجمسح وجخيبا 
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وجخصىس، وهى حعخخذم فى خل اإلاشاول التى جدخاج لخبراء لحلها)مباسن بً 

(.وفى حػٍشف اخشحػشف غلى اهه بشهامج خاظىبى ًداوى غملُت جفىير 2010ظػذ،

ل مشيلت مدذدة فى مجاٌ مدذد، وهى هزلً بشهامج ًداٌو جللُذ الاوعان لذي خ

ظلىن الاوعان باالظخػاهت بمجمىغت مً كىاغذ الاظخذالٌ مهُيلت فى اػاس مػشفت 

، وبيلماث أولُت ظهلت هى بشهامج خاظىب  (smith,2005)ٌعمى بمجاٌ الخبرة 

( اوبمػنى 2000مصمم لىمزحت كذسة الخبير الاوعاوى فى خل اإلاشىالث) ًاظين ظػذ ،

لخه فى الخفىير  اخش جشجىض الىظم الخبيرة غلى مػشفت وجفىير وادسان الخبير أوغلى ػٍش

 وفهم الاشُاء.

 -مفهوو اللغات الطبيعة:

مػالجت اللغت الؼبُػُت والخميز بالحاظب آلالى، اطافت الى الىظم الخبيرة وغيرها مً 

اعى؛ ومإظعاث الخؼبُلاث التى اجخزث خصاةص وظعماث الزواء الاصؼى

اإلاػلىماث مً اإلاجاالث التى اظخفادث مً رلً، خاصت أن مػظم الابدار الػلمُت فى 

هزا اإلاجاٌ أهذث أن اظخخذام جلىُاث جىىىلجُا اإلاػلىماث بيافت جؼبُلاتها وأهىاغها 

ا فى خل  اإلاخخلفت حػخبر كُمت مظافت فى خذماث اإلاػلىماث الجها جإدي دوسخٍُى

 (1999خذماث اإلاعخفُذًً) مدمذ فخحى، اإلاشىالث التى جىاحه

وفى حػٍشف أخش هى غلم فشعى مً غلىم الزواء الاصؼىاعى والتى بذوسها مخفشغت مً 

اث التى جلىم بالخىصُف اللغىي  اإلاػلىماجُت، وجخذاخل بشيل هبير مؼ غلىم اللغٍى

اإلاؼلىب للحاظىب.وهزا الػلم ًمىً مً صىاغت بشمجُاث جخمىً مً جدلُل ومداواة 

 (.2017هم اللغاث الؼبُػُت)ظاسة العػىد،ف

 -الركاء االصطياعى وأهه االجيابيات العنلية:

ًشي البػع ان الزواء الاصؼىاعى ًمىً أن ًلىم ببػع مهاماإلاخخصصِىفى 

ت غً  مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت بهذ جخفُف أغباء اإلاهام الاداٍس

ل بػع اإلاهام اإلاخخصصين وجلذًم خذمت أفظل بجىدة غ الُت.ورلً مً خالٌ جدٍى

ت  لىظم الىتروهُت حػخمذ غلى الزواء الاصؼىاعى.مما ٌعهم فى اجخار اللشاساث الاداٍس

بشيل مخميز ومخىاصل دون حهذ بششي.وحشير بػع الذساظاث الى الاًجابُاث الػملُت 
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)مىس ى :اإلاخخلفت للزواء الاصؼىاعى ومً أبشص هزه الاًجابُاجُمىً جىطُدها فُماًلى

 (2012اللىصي،

 اللذسة غلى جلذًم اإلاػلىمت الجخار اللشاسالاداسي اإلاىاظب -

 اللذسة غلى الخػامل مؼ اإلاىاكف الغامظت فى غُاب اإلاػلىماث -

 اظخخذام الزواء الاصؼىاعى فى خل اإلاشىالث اإلاخىشسة -

 اللذسة غلى اهدعاب وجؼبُم اإلاػشفت -

ػت للمىاكف والظشو  -  ف الجذًذةاللذسة غلى الاظخجابت العَش

 اللذسة غلى الخفىيروالادسان. -

 ومً اهم اًجابُاث الزواء الاصؼىاعى مً وحهت هظشالباخثت:

جىفير اإلاشوهت فى البدث غً البُاهاث للمعخفُذًً مً كىاغذ مإظعاث  -

 اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت.

الشد اوالاحابت غً الاظخفعاساث اإلاشحػُت للمعخفُذًً مً مإظعاث  -

 ػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت.اإلا

( Viber- whats Appمخابػت ػلباث التزوٍذ باظخخذام بػع الخؼبُلاث ) -

 وغيرها مً الخؼبُلاث الخىىىلىحُا الحذًثت.

 
 ( اظخخذام الشوبىسث واخذ جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى فى معاغذة اإلاعخفُذ2ًًشيل)
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 -امللتبات بالدول املتكدمة:مناذج لتطبيكات الركاء االصطياعى فى بعض 

ً الىخب  الًخىكف دوس اإلاىخباث الاوادًمُت فى بػع الذٌو اإلاخلذمت غلى مجشد جخٍض

واإلاشاحؼ ومصاساإلاػلىماث اإلاخخلفت فلؽ غلى اسفف اإلاىخبت، الن هزه اإلاىخباث جظم 

ً وهظم جىىىلىحُا مخؼىسة  اإلاالًين مً مصادساإلاػلىماث التى جخؼلب مىظىمت للخخٍض

م الشوبىث الزي ٌػشف باهه مجاٌ مً مجاالث الزواء لال  ظترحاع .غً ػٍش

الاصؼىاعى،حهخم بمداواة الىظاةف الحشهُت التى ًلىم بها الاوعان وحهذف الى 

اظخخذام آلالت ميان الاوعان فى الػملُاث راث الؼابؼ الخىشاسي مثل ججمُؼ الاشُاء 

مىً الاظخفادة مىه فى مجاٌ اإلاىخباث  ً بصفت غامت،ٍو واإلاػلىماث فى هلل وجدٍش

اوغُت اإلاػلىماث داخل مإظعاث اإلاػلىماث،هما ًمىً الاظخفادة مىه فى الاماهً التى 

 (. Wikipedia,2020ًصػب غلى الاوعان اسجُادها  )

وفُماًلى غشض لبػع همارج جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى  فى اإلاىخباث فى الذٌو 

 اخذ جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى فى اداستها:اإلاخلذمت التى جخىلى اظخخذام الشبىسث و

ً الىخب الخابػت "Bodleian book storage facility"مىخبت  - جظم وخذة جخٍض

ملُىن مصذس مً 6,5إلاىخبت حامػت اوهعفىسد فى اإلاملىت اإلاخدذة اهثرمً 

ذ غً   هُلىمتر ًخم الاهخلاٌ 47,8مصادساإلاػلىماث اإلاخخلفت غلى معاخت جٍض

 اث باظخخذام جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى.بُنهما غبر سافػ

ت بالػاصمت NAVA Tape Libraryمىخبت  - جظم اإلاىخبت العمػُت والبصٍش

ت بىدابعذ هدى بِخاباًذ مً البُاهاث مخضهت غلى أششػت   IBMاإلاجٍش

TIVOLO LTo1200  م الؼلب غبرالاهترهذ باظخخذام خم اظترحاغها غً ػٍش ٍو

 جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى.

ؼاهُت فى اإلاملىت  National Newspaper Archive مىخبت - جظم اإلاىخبت البًر

ؼاهُت ًدخىي غلى  Boston spaاإلاخدذة بمىؼلت  اسشُف الصحف البًر

دخىي غلى  خها 60اإلاالًين مً الصحف ٍو ملُىن صحُفت ودوسٍت ٌػىد جاٍس
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م اظخخذام  خم الخدىم فى دسحت خشاسة اإلايان غً ػٍش الهثر مً زالزت كشون،ٍو

وبىسث والزي ًمىىه اظترحاع الصحف الى مياجها بػذاػالع اإلاعخفُذًً الش 

 غليها.

الخابؼ  Newcomb College Libraryٌشخمل مػهذ NCI Tape Libraryمىخبت  -

ً 9,5لجامػت جىلين غلى اهثرمً  ؽ مً الاششػت اإلامغىؼتلخخٍض الف شٍش

خم الىصٌى اليها غبر اظخخذام الشوبىسث فُا بين  زاهُت. 60:30البُاهاث ، ٍو

ىُت حعخخذم اإلاىخبت   Jerry Falwell Libraryمىخبت  - بىالًت فيرحُيُا الامٍش

ً واظترحاع  ً آلالى والاظترحاع ٌػخمذ غلى زالر سافػاث، لخخٍض هظام للخخٍض

صىادًم ملُئت باهىاع مخخلفت مً مصادساإلاػلىماث الىسكُتوالتى كذًصل 

 الف هُلى. 420وصجها الى 

 a State University Library, USA   North Carolinمىخبت  -

ىُت وجظم  مىخبت حامػت هىسر واسولُىا الشمالُت بالىالًاث اإلاخدذة الامٍش

فى اظترحاع الىخب داخل اإلاىخبت  Book Botهزه اإلاىخبت حػخمذ غلى هظام 

 واغادتها غلى الاسفف مشة اخشي.

 Santa Clara University, California, USAمىخبت  -

ىُت وجظم اإلاىخبت هظام مىخبت حامػت "ظاهخاهالسا"بىالًت والُفىسهُا الامٍش

اظترحاع آلى إلاصادساإلاػلىماث الىسكُت ًىفش الىصٌى غىذ ػلب اإلاعخفُذًً 

 الى مئاث الاالف مً الىخب وغيرها فى اكل مً الذكُلت الىاخذة.

 University of Minnesotaمىخبت  -

ً آلى جظم مىخبت حامػت مىِعىجا بالىالًاث اإلاخدذة  ىُت هظام جخٍض الامٍش

 ٌعمذ باالظترحاع إلالخيُاث اإلاىخبت واجاختها للمعخفُذًً فى غظىن الذكُلت.
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 تطبيكات الركاء االصطياعى مبؤسشات املعلومات االكادميية جمتنع الدزاسة:

شحؼ رلً الى زالزت اظباب وهى:  فى آلاوهت الاخيرة، ٍو
ً
 اهدعب الزواء الاصؼىاعى صخما هبيرا

 إلاتزاًذ للبُاهاث الشكمُت اإلاخاخت.الحجم ا 

 .البُاهاث ً ادة ظػت جخٍض  ٍص

 .اهخفاض جيلفخه والخلذم اإلازهل فى الخىاسصمُاث اإلاعخخذمت 

ولهزه الاظباب ًمىً الان الاظخفادة بشيل أفظل مً كذساث الزواء الاصؼىاعى، 

ؼ.ومً خالٌ الذساظت جبين ان مإظ عاث وبالخالى ًمىً لخؼبُلاجه ان جىمى بشيل ظَش

اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت حعخفُذ مً جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى فى 

 (: 1جلذًم بػع الخذماث للمعخفُذًً ًخبن ما ًىضحه الجذٌو )

 ( جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى فى جلذًم بػع الخذماث للمعخفُذ1ًًحذٌو )

 م

جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى فى جلذًم بػع 

 ًالخذماث للمعخفُذً

 

مىخبت 

الجامػت 

ىُت  الامٍش

مىخبت 

الجامػت 

ؼاهُت  البًر

مىخبت 

حامػت 

 مصش

1 

ض الامً والحماًت والىصٌى الى هخاةج  ٌعخؼُؼ حػٍض

ػت غىذ وحىد مذخالث هثيرة واظئلت مدشػبت  ظَش

 مً اإلاعخفُذًً

      

2 
ٌػذ مؼلبا أظاظُا لخخفُع جيالُف الاهفاق غلى 

ت بمإظعاث اإلاػلىماث الا  وادًمُتاللىي البشٍش
- - - 

3 
ٌعخؼُؼ جلذًم خذماث مبخىشة ومبذغت فى 

لت جلذًمها  حىهشها وفى ػٍش
      

4 
ٌعاغذ فى جلذًم الخذماث للمعخفُذن فى غذة 

 مجاالث جذغم مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت
      

5 
ًخميز باللذسة غلى خل مشىالث اإلاعخفُذًً فى 

 الحصٌى غلى اإلاػلىماث الخاصت بابداثهم
      

6 
ٌعخؼُؼ جلذًم الخذماث للمعخفُذًً بعشغت 

 غالُت وفى الىكذ اإلادذد
      

7 
ًدلم حىدة الخذماث التى جلذمها مإظعاث 

 اإلاػلىماث الاوادًمُت
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 -( ماًلى:1ًدبين مً الجذٌو )

  ًمىً حػٍشف الامً للمعخفُذًً مً مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ

 غاما جفشطه ول اإلاىخباث مً احل ججىب 
ً
الذساظت باغخباسه مصؼلحا

اإلاخاػش، هما ًصلح جؼبُم الزواء الاصؼىاعى فى مجاٌ الامً الالىترووى 

ض الحماًت و الامً طذ واإلاشاكبت.ظىاء داخل اإلاىخبت إلاشاكبت اإلاعخفُذًً،او حػٍض

البرامج الظاسة التى حعتهذف اهترهذ الاشُاء وميافدت الاطشاس الىاحمت 

غنها.فاهثر الخذماث التى جدخاج الى الامً هى خذماث الاهترهذ داخل 

مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت، وهزه البرامج مخاخه فى 

ؼاهُت باللاهش  ىُت ، والجامػت البًر ة ، ومىخبت مصش مىخبت الجامػت الامٍش

للػلىم والخىىىلىحُا ، وجشحؼ أهمُت خماًتها والبُاهاث الخاصت باإلاىخبت مً 

فت وجدذًذ حمهىس اإلاعخفُذًً منها الى اهمُت مصادس اإلاػلىماث  الشظاةل اإلاٍض

ب الادواث الاصؼىاغُت اإلاعخلبلُت التى جذغم غاداث  اإلالخىاة بها، بجاهب جذٍس

 فشص الخذاخل بين شبياث اإلاػلىماث. اظتهالهىا للبُاهاث،وجدذد مً

  جبين اًظا مً الذساظت  امياهُت الاظخفادة مً جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى

فى حسجُل بُاهاث اإلاعخفُذًً غىذ اسجُادهم اإلاىخبت والشد غلى الاظئلت 

 اإلاخىشسة خُث ٌػخبر رلً غمال سوجُيىا الًدخاج الى مهاساث فىُت فى الاداء.

 ظت امياهُت الاظخفادة  مً الشوبىسث فى  اسشاد اإلاعخفُذًً هما جبين مً الذسا

لىُفُت اظخخذام اإلاىخبت والبدث غً مصادساإلاػلىماث اإلاخخلفت واماهً 

 جىاحذ هزه اإلاصادس داخل اإلاىخبت.

  هزا باالطافت الى امياهُت البدث فى كىاغذالبُاهاث الشكمُت باإلاىخباث

ذوجها.إلاعاغذة اإلاعخفُذًً فى الىصٌى الى اإلاػلى   ماث التى ًٍش
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  اًظا امياهُت الاظخفادة مً جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى فى البدث غً الىخب

 Search service on the)غلى اسفف اإلاىخبت )خذمت البدث غلى الاسفف

shelves'  واغادتها مشة اخشي الى امياجها بػذ الاػالع غلُه مىجاهب

 -(:3اإلاعخفُذًً.هما ًىضحها الشيل)

 
هم الخؼبُلاث اإلاعخخذمت فى مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ ( أ3شيل)

 الذساظت

ىُت  كذ بذأث بالفػل فى اجباع الخلىُاث  (ALA)وسغم ان حمػُت اإلاىخباث الامٍش

 American Libraryالحذًثت وجىظُفها فى بػع الخذماجالتى جلذمها اإلاىخباث)

Association,2019خباث بذأث جدث غلى (. وهزلً سغم أن بػع حمػُاث اإلاى

جب ان حػمل  اإلاشاسهت فى الزواء الاصؼىاعى ،الاأن الاكباٌ بؼئ الى خذما.ٍو

مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت بشيل فػاٌ فى مجاٌ الزواء الاصؼىاعى مً احل 

اخشاص جلذم خلُلى فى جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى فى الخذماث التى جلذمها 

 للمعخفُذًً منها.
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االصطياعى لدى املتخصصني وأهه التطبيكات املتوقعة له مبؤسشات مفهوو الركاء 

 -املعلومات االكادميية جمتنع الدزاسة:

غلى الشغم مً وحىد مهاساث خاصت لذي اإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماث 

الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت الًمىً لالالث اللُام بها ختى آلان، ومؼ جؼىس جلىُاث 

هبير وماًمىً ان جلذمت هزه الخلىُاث لذغم اإلاخخصصين الزواء الاصؼىاعى بشيل 

فى اجخار اللشاساث بشيل ظلُم ،اغخمادا غلى دساظت حمُؼ الاخخماالث واجلان هخاةجها، 

ومً زم اخخُاس افظل الخذماث التى جلذم للمعخفُذًً بشيل افظل وبذكت 

 وظشغت.ومً خالٌ الذساظت ًدبين اإلاإششاث اإلابِىت في الجذٌو الاحي :

( مفهىم الزواء الاصؼىاعى وأهم الخؼبُلاث اإلاخىكػت له فى مإظعاث  2حذٌو ) 

 اإلاػلىماث الاوادًمُت
مفهىم الزواء الاصؼىاعى وأهم  م

الخؼبُلاث اإلاخىكػت له فى مإظعاث 

 اإلاػلىماث الاوادًمُت

مىخبت الجامػت 

ىُت  الامٍش

مىخبت الجامػت 

ؼاهُت  البًر

مىخبت حامػت 

 مصش

ث الزواء الاصؼىاعى الى حعدىذ جؼبُلا 1

هظم مػلىماث مخؼىسة جلىم بىطؼ 

 خلٌى للمشىالث اإلاخخلفت

      

مً خالٌ جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى  2

جخم اجمخت الخبرة الاوعاهُت فى خل 

 اإلاشىالث التى جىاحه اإلاعخفُذًً

      

ًخم اظخخذام الزواء الاصؼىاعى  3

هخبير اظدشاسي لذغم غملُت اجخار 

ظعاث اإلاػلىماث اللشاس فى مإ 

 الاوادًمُت

- - - 

ًذغم اإلاعئىلين فى مإظعاث  4

ضودهم  اإلاػلىماث فى غملُت الخفىير ٍو

 باإلاػلىماث

      

ًخميز باًجاد الخُاساث اإلاخػذدة فى خل  5

اإلاشىالث التى جىاحه اخصاتى 

اإلاػلىماث هدُجت كذستها الفاةلت غلى 

  -   
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 جدلُل اإلاػلىماث

َػت فى ٌعاغذ غلى اًجادخلٌى ظش  6

 البِئت اإلاخغيرة
    - 

ٌعخؼُؼ الىصٌى الى البذاةل فُما  7

 ًخص مصادس اإلاػلىماث غير الشكمُت
-   - 

فى اػاس الععى هدى جدلُم اإلايزة  8

الخىافعُت فى ظىق الػمل فهل 

ٌعخؼُؼ اإلاىخبى آلالى ان ًدل ميان 

 أخصاتى اإلاػلىماث الاوعان

- - - 

 -اًلى:( الى م2ٌشير الجذٌو )

  ان مىطىع اظخخذام الزواء الاصؼىاعى هبذًل للمخخصصين فى مإظعاث

اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت بشيل وامل الًضاٌ مىطىع شاةً 

الٌعخىغبه الىثيرون.والاخذ كادسختى الان غلى ان ًخيبا بمذي جازير جؼبُلاث 

 الزواء الاصؼىاعى غلى معخلبل جىافعُت ظىق الػمل .

   ؼاهُت ومىخبت الجامػت هىان و حهخا هظش ففى ول مً مىخبت الجامػت البًر

ىُت  ٌػخلذون ان اظخخذام الشوبىسث ٌعخدىر بذسحت طئُلت غلى  الامٍش

بػع مً الىظاةف التى ًلىم بها البشش )هخذمت البدث غلى 

وامياهُت مخابػت اإلاعخفُذًً فى  'Search service on the shelves)الاسفف

للمىخبت ،وخذمت هلل الىخب واإلاشاحؼ الى اإلاخاصن  مىاغُذ سد الىخب

واظترحاغها مشة اخشي للمعخفُذًً مً اإلاىخبت.واهه الًمىً الاظخغىاء غً 

 الػىصش البششي فى اداء ومخابػت اإلاهام.

  وهىان وحهت هظش اخشي فى مىخبت حامػت مصشللػلىم والخىىىلىحُا جلٌى ان

الػذًذ مً الىظاةف واإلاهام  الخدٌى الشكمى واجمخت اإلاػلىماث كذ ًىحذ

ت باإلاىخبت،وكذ ًإدي الى اوشاء اغماٌ حذًذة الًمىً جصىسها  لللىي البشٍش

 الان.
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  هما جبين مً خالٌ الذساظت واظئلت كاةمت اإلاشاحػت ان الزواء الاصؼىاعى غير

مػشض لليعُان اوالخأزش بالحالت اإلاضاحُت،وداةم الػمل مابلُذ احهضة 

رامج دون حغُير.فى خين ان اإلاخخصصِىُمىً ان الحاظب والاهظمت والب

 ًيعىا اإلاػلىماث وان ٌغيروا اماهنهم داخل مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت.

  باالطافت الى ان الزواء الاصؼىاعى ٌعهل وسخ وجىصَؼ اإلاػلىماث اإلاخضهت فى

الحاظباث وغملُت هللها ظهلت وبعُؼت ولىً اخصاتى اإلاػلىماث ًجذوا 

مصادساإلاػلىماث مً ميان الخشومً شخص الخش خُث صػىبت فى هلل 

 هبير. 
ً
 ًدخاج رلً الى حهذا

  ت  ماًىىن الزواء الاصؼىاعى اكل جيلفت مً جىظُف اللىي البشٍش
ً
وهثيرا

لللُام بىفغ اإلاهام بعشغت اهبر ودكت فى الاداء باالطافت الى ان الزواء 

باسه جلىُت حػخمذ الاصؼىاعى ًلىم بيل اإلاهام بالحػب وفى ول الاوكاث باغخ

ت  غلى حهاص الحاظب بىفغ دسحه الذكت فى اداء اإلاهام بػىغ اللىي البشٍش

 التى الجإدي اإلاهام بىفغ الذسحت وفى وكذ اهبر.

  م مخابػت اإلاهام هما ًمىً جىزُم كشاساث الزواء الاصؼىاعى بعهىلت غً ػٍش

 اإلاؼلىبت، اما فى خالت أخصاتى اإلاػلىماث فُصػب رلً.

لت أظشع مً ومً وحهت ه ظش الباخثت الزواء الاصؼىاعى ًلىم بدىفُز اإلاهام بؼٍش

اإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماجاألوادًمُت ولىنها حامذة بالخُاة غلى خالف ئبذاع 

ألاداء واظخػماٌ الخبرة واللذسة غلى الاظخفادة فى حمُؼ ألاوكاث مً الخجاسب 

 اساث اإلاعخفُذًً .العابلت للمخخصصين فى خل اإلاشىالث والشد غلى اظخفع
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مهاو املتخصصني مبؤسشات املعلومات االكادميية جمتنع الدزاسة ملواجهة تيافشية سوق 

 -العنل:

 فى الىكذ الحالى، وأصبدذ له الػذًذ مً 
ً
جذاٌو مىطىع الزواء الاصؼىاعى هثيرا

الاظخخذاماث فى مخخلف مجاالث الحُاة، واصبذ ًلىم باداء بػع الىظاةف واإلاهام 

فت فى مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت، ولزلً فان بػع الاشخاص ًخىكػىن اإلاخخل

ان ٌعُؼشاظخخذام الشوبىسث الزًُػمل بالزواء الاصؼىاعى غلى الػذًذ مً الىظاةف 

 وان ًللل رلً مً فشص الػمل باليعبت للمخخصصِىفى مجاٌ اإلاىخباث واإلاػلىماث.

اإلاىخبى الاوعان، الىاكؼ ان رلً  ولىً هل هزا صحُذ وحىد اإلاىخبى آلالى ًدل ميان 

كذ ًىىن صحُدا فى بػع اإلاهام والخذماث داخل اإلاىخبت فالزواء الاصؼىاعى 

خطح لىا مً مإششاث  ٌعخؼُؼ اللُام بالىثير مً اإلاهام دون جذخل الاوعان،ٍو

(  -( ماًلى:3الذساظت هما فى الجذٌو

 مجخمؼ الذساظت ( مهام اإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت 3حذٌو ) 
مهام اإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت  م

إلاىاحهت الخؼىساث الخىىىلىحُت وجىافعُت ظىق 

 الػمل

مىخبت 

الجامػت 

ىُت  الامٍش

مىخبت 

الجامػت 

ؼاهُت  البًر

مىخبت 

حامػت 

 مصش

       اللذسة غلى الخػامل مؼ جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى 1

       البرمجُاث الحذًثت مهاسة مخلذمت فى الخػامل مؼ 2

 -     مهاسة مػالجت البُاهاث واظخخذام اللغت الؼبُػُت 3

مهاسة الػمل فى بِئت الػمل الافتراض ى والخدٌى  4

 الشكمى للمػلىماث

      

اجلان الخػامل مؼ جلىُاث اإلاػلىماث اإلاػخمذة غلى  5

 الحاظب والبرمجت

    - 

       مهاسة جؼبُلُت فى مجاالث الػمل اإلاخخلفت 6

ب اإلاعخمش لذغم هفاءتهم الػلمُت والػملُت 7        الخذٍس

 (3ًخطح مً الجذٌو )

  غير ان هزه الذساظت ازبدخاهه مً اإلاخىكؼ هدُجت اظخخذام جؼبُلاث الزواء

م اًجاد الػذًذ  ذ فشص الػمل معخلبال، ورلً غً ػٍش الاصؼىاعى ان جٍض
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ادة فى غذد اإلاخخصصين مً احل ال خػامل مؼ مً اإلاهام الخىدخؼلب ٍص

الشوبىث فى جلذًم الخذمت داخل مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ 

 الذساظت بجىدة وهفاءة غالُت فى الاداء.

  جبين اًظا مً الذساظت ان اظخخذام الزواء الاصؼىاعى والاجمخت والخدٌى

ىُت باللاهشة ،ومىخبت  الشكمى للمػلىماث فى هالمً مىخبت الجامػت الامٍش

ؼاهُت باللاهشة، ومىخبت حامػت مصش للػلىم والخىىىلىحُا الجامػت البًر

بمدافظت الجيزة لً ًإزش غلى جىافعُت ظىق الػمل امام اإلاخخصصين فى 

مجاٌ اإلاىخباث واإلاػلىماث غلى الاكل فى غاإلاىا الػشبى.وبالشغم مً رلً 

ًيبغى غلى اإلاخخصصين الخػامل بمهاسة وهفاءة غالُت مؼ غالم جؼبُلاث 

 صؼىاعى ختى ًبلىا غلى اظخػذاد داةم للخػامل.الزواءالا 

  جبين اًظا أن بػع اإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ

الذساظت الًضالىا دون اإلاهاساث واللذساث التى ٌعخؼُػىن اجلاجها،ومنها 

البرمجُاث الحذًثت وهُفُت الخػامل مؼ الىظم الخبيرة ومػالجت اللغت 

ُاهاث الالىتروهُت اإلاخاخت فى مىاكؼ البُاهاث اإلاخخلفت الؼبُػُت، وخماًت الب

التى ٌعخخذمها اإلاعخفُذون مً مىخبت حامػت مصش للػلىم 

ومً هىا البذ مً جىافش بػع اإلاهاساث والادواس والخىىىلىحُا،

 -الجذًذةإلاىاحهت جىافعُت ظىق الػمل ،ومً أهمها:

وظاةف ومهام الزواء الاصؼىاعى اخذر جأزيراث حذًذة ومعخدذزت غلى  -1

اإلاخخصصين الخىُظهشجأزيرها غليهم بذاًت باظخدذار حعمُت حذًذة لهم وهى 

اإلاىخبى آلالى، أو غالم البُاهاجبػذما وان ًللب باخصاتى اإلاػلىماث وأخصاتى 

 اإلاػشفت.
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مداولت للخػشف غلى أهم اوػياظاث الزواء الاصؼىاعى غلى مهىت اإلاىخباث  -2

ها بىحه مدذد غلى اإلاخخصصين مً خُث واإلاػلىماث غامت وحىاهب جأزيرات

الادواس  والىظاةف واإلاهاساث والىفاءاث الخىُجب غلى هإالء امخالهها للخمىً 

 مً اداسة جذاغُاث هزا الخدٌى الجذًذ والخػامل بىفاءة مػها.

 اللذسة غلى الخػامل مؼ جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى. -3

 مهاساث مخلذمت فى البرمجُاث الحذًثت. -4

 لجت البُاهاث واظخخذام اللغت الؼبُػُت.هُفُت مػا -5

 اللذسة غلى الػمل فى بِئت الػمل الافتراض ى والخدٌى الشكمى للمػلىماث. -6

 ومهاسة والبرمجت الحاظب غلى إلاػخمذةا اإلاػلىماث جلىُاث اجلان الخػامل مؼ -7

 اإلاخخلفت. الػمل مجاالث فى جؼبُله

ب والخىمُت اإلاهىُت بشيل داةم لذغم هفاءتهم  -8  الػلمُت والػملُت.الخذٍس

وبالشغم مً ول رلً فان جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى لً جىىن بذًال للمخخصصين 

بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت بشيل وامل ، ولً ًإزش رلً غلى 

جىافعُت ظىق الػمل الن البشش لذحهم مهاساث خاصت الًمىً لاللت اللُام بها ختى 

 الان.

الستفادة مً تطبيكات الركاء االصطياعى مبؤسشات املعلومات االكادميية زؤية مشتكبلية ل

 -جمتنع الدزاسة:

جىفيرحهاص سكمى ًىىن دلُل مؼ اإلاعخفُذًً ٌعخخذمه غىذ الخىلل داخل  -

 اإلاىخبت لخدذًذ الاججاه الى الىخاب اإلاؼلىب واسشاد اإلاعخفُذًً الى مياهه.

لى الىخاب وحعلُمه ًمىً اظخخذام الشوبىث فى امياهُت الحصٌى غ -

 للمعخفُذ مً احل الاظخفادة مىه.
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ٌػمل هىاحهت سكمُت بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت  -

للبدث الزوى غً اي مصذس مػلىماث غلى الاهترهذ والحصٌى غلى الترحمت 

 الفىسٍت.

اظخخذام الللم الظىتي الخاص باإلاىخبت بدُث ٌعخؼُؼ اإلاعخفُذون غىذ  -

ي الىخاب اإلاؼبىع اإلاشوس غلى اإلادخىي واظهاس الترحمت وهلل وسخت كشاءة مدخى 

م الظىء وغىذ الاهتهاء مً كشاءة  الى الحاظب الصخص ى للمعخفُذ غً ػٍش

ذ الالىترووى للمعخفُذ وفى  مدخىي الىخب ًخم اسظاٌ ماجم جدذًذه الى البًر

 خالت الالغاء ًخم غلم طىء الللم.

 -اليتائج:

  با فى زبذ مً خالٌ الذساظت ان مىطىع الزواء الاصؼىاعى غيرمىحىد جلٍش

 مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت مجخمؼ الذساظت.

  جبين مً خالٌ هزه الذساظت اهه الًىحذ احماع غلى حػٍشف واخذ للزواء

فاث جشجىض خٌى الزواء الاصؼىاعى هى الزواء  الاصؼىاعى، الا أن ول الخػٍش

روهُت، خُث اصبذ ٌعخؼُؼ مداواة الزي ًصىػه الاوعان فى الحىاظب الالىت

م غذة جلىُاث  ت والػللُت واهدعاب الخبراث، ورلً غً ػٍش اللذساث البشٍش

وبشامج جدعم بالخىىع وهى ماٌػشف بأهظمت الزواء الاصؼىاعى والىظم الخبيرة، 

 ومػالجت اللغت الؼبُػُت.

  جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى الجضاٌ جلىُت خذًثت وللحصٌى غلى اكص ى

ادة منها،جدخاج مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت الى الخبرة فى هُفُت اظخف

ئوشاء خلٌى الزواء الاصؼىاعى وئداستها غلى هؼاق واظؼ لظمان هجاح 

 اظخخام هزه الخؼبُلاث.
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  هما زبذ غذم وحىدادسان اواظخجابت الججاه الزواء الاصؼىاعى فى جىافعُت

ػلىماث ظىق الػمل،واراوان بػع اإلاخخصصىن بمإظعاث اإلا

 الاوادًمُتًخىكػىا اإلاشاسهت فى مدادزت الزواء الاصؼىاعى.

  ؼاهُت وهى ىُت ومىخبت الجامػت البًر وخذدث هال مً مىخبت الجامػت الامٍش

مً اإلاىخباث الاوادًمُت اليشؼت بالفػل والتى جخلم فشصا للمشاسهت 

 وامياهُتالاظخفادة مً جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى مً احلعشغتالػمل فى

اإلاعخلبل،هما ًيبغى غلى اإلاخخصصين الخػامل بمهاسة وهفاءة غالُت مؼ غالم 

 جؼبُلاث الزواءالاصؼىاعى .

  جىكؼ اإلاخخصصين بمىخبت حامػت مصش للػلىم والخىىىلىحُا ان الخدٌى

الشكمى واجمخت اإلاػلىماث كذ ًىحذ الػذًذ مً الىظاةف واإلاهام لللىي 

ت باإلاىخبت، وكذ ًإدي الى اوش  اء اغماٌ حذًذة الًمىً جصىسها الان.البشٍش

  جبين مً الذساظت الاجفاق فى اساء اإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماث مجخمؼ

الذساظت أهمُت الاظخفادة مً الشوبىسث فى ئسشاد اإلاعخفُذًً لىُفُت 

اظخخذام اإلاىخبت والبدث غً مصادس اإلاػلىماث اإلاخخلفت واماهً جىاحذ هزه 

 اإلاصادس داخل اإلاىخبت.

 توصيات:ال

جأمل الباخثت ان ًىخشغ اإلاخخصصىن بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت فى  -

مىطىع الزواء الاصؼىاعى وان وػمل هلادة فىش واداسة لثىسة الزواء 

 الاصؼىاعى اإلاىحىة بالفػل فى بػع اإلاىخباث فى الذٌو اإلاخلذمت.

ذ مً الذساظاث خٌى الزواء الاصؼىاعى أوشا - ث حامػه للشاغبين فى اكامت اإلاٍض

ؼ فى الزواء الاصؼىاعى وحهذف هزا اإلاششوع الى سبؽ اإلاىخباث  اوهالهما مشاَس

 (.C.Gramt.2019وهلل الزواء الاصؼىاعى بشيل مباشش الى اإلاىخباث.)
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ب اإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماجاالوادًمُت مجخمؼ  - جصمُم بشامج لخذٍس

ى ظىق الػمل اإلاخغير ، الذساظت لتزوٍذهم باإلاهاساث التى ًدخاحىجها لالهذماج ف

 وللخػشف غلى الخلىُاث الخىىىلىحُه الحذًثت بما فى رلً الزواء الاصؼىاعى.

غ جلىُت وجؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى فى ول اكعام  - وطؼ ملشسدساس ى لخذَس

 اإلاىخباث واإلاػلىماث بالجامػاث فى مصش.

 -قائنة املساجع واملصادز:

ولت الاماساث الػشبُت اإلاخدذة.اداسة (.الزواء الاصؼىاعى بذ2018اخمذ ماحذ) .1

 الذساظاث والعُاظاث الاكخصادًت.وصاسة الاكخصاد.الاماساث الػشبُت اإلاخدذة.

(.مىهجُت اإلاىؼم الغاةم : وجؼبُلاجه 2010العُذ غبذ الفخاح حاب هللا ) .2

 , The Methodology of Fuzzy logic and its = الاصؼىاعى الزواء فى

Application on Artificial Intelligence. 

 كعم الفلعفت.حامػت اللاهشة.اػشوخت دهخىساه.-ولُت الاداب

(.الزواء الاصؼىاعى.داسالسحاب للؼباغت 2008بشير غلى غشهىط.) .3

 واليشش.اللاهشة.

دباي) .4 جشحمت كعم الترحمت  ;(. الزواء الاصؼىاعى2015بالي ٍو

 بذاسالفاسوق.داسالفاسوق لالظدثماساث الثلافُت.اللاهشة.

(.الزواء الاصؼىاعى والىظم الخبيرة فى اإلاىخباث: مذخل 2000ً غبذالهادي)ٍص .5

بى للىظم الخبيرة فى مجاٌ اإلاشاحؼ.اإلاىخبت الاوادًمُت.اللاهشة.  ججٍش

ت للزواء الاصؼىاعى فى الذساظاث 2017ظاسة آٌ ظػىد) .6 (.الخؼبُلاث التربٍى

 .حامػت معخغاهم،الجضاةش.3،ع3الاحخماغُت.مجلت العلىن،مج

نهم غبذالجىاد)ظام .7 (.جؼبُلاث البرامج الىهُلت الزهُت فى خذماث 2006ذ ٍص

 اإلاػلىماث :

دساظت ملاسهت.اششاف مدمذ فخحى غبذالهادي،امىُت مصؼفى صادق.حامػت 

 اإلاىىفُت، ولُت الاداب ، كعم اإلاىخباث واإلاػلىماث .اػشوخت دهخىساه.
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:دساظت (.الزواء الاصؼىاعى بين الىاكؼ 2018ظامُت شهُبى واخشون) .8 واإلاامٌى

جلىُت مُذاهُت.اإلالخلى الذولى خىٌ الزواء الاصؼىاعى:جدذ حذًذ 

 لللاهىن؟حامػت الجضاةش، الجضاةش.

.غصيرالىخب لليشش 1(.آلُت غمل الػلل غىذ الاوعان.غ2018صالح الفظلى) .9

 والىصَؼ.اللاهشة.

صالح هادي خعً.اظخخذام الىظم الخبيرة.الزواء الاصؼىاعى فى  .10

خ  http://www.iragstudent.netض اإلاػلىماث.مخاح غلى اإلاىخباجىمشاه جاٍس

 .15/2/2020الاظترحاع 

(.جلىُاث الزواء الاصؼىاعى 2006الهىعتر.فشدسن ولفشد،وامى واهش) .11

والىظمالخبيرة فى جؼبُلاث اإلاىخباث وخذماث اإلاػلىماث.جشحمت 

اض ض.مى.معاغذالؼُاس.الٍش  خبت اإلالً غبذالػٍض

(.ملذمت غً الىظم الخبيرة وخؼىاث 2010مباسن بً ظػذ آٌ ظلُمان) .12

جصمُمها.الىذوة الػلمُت خٌى الىظم الخبيرة فى ميافدت الحشاةم فى اإلايشأث 

اض.  اإلاذهُت.حامػت هاًف الػشبُت للػلىم الامىُت.الٍش

اساث (.الزواء الاصؼىاعى والشبياث الػصبُت.اصذ2011مدمذالششكاوي) .13

 حامػت الامام حػفش الصادق.بغذاد.الػشاق.

(.الزواء الاصؼىاعى واوػياظاجه غلى اإلاىظماث 2018مدمذ خعً عجام) .14

غالُت الاداء: دساظت اظخؼالغُت بىصاسة الػلىم والخىىىلىحُا. مجلت الاداسة 

ت.الػشاق.115(.ع)41والاكخصاد.مج)  (.الجامػت اإلاعدىصٍش

ىىلىحُا اإلاػلىماث فى اإلاىخباث (.جى1999مدمذ فخحى غبذ الهادي) .15

ت  ومشاهضاإلاػلىماث الػشبُت بين الىاكؼ واإلاعخلبل.اللاهشة.الذاساإلاصٍش

 اللبىاهُت.

لم) .16 (.الزواء الاصؼىاعى:دساظت فى اإلافاهُم الاظاظُت 2016مدمذ هبهان ظٍى
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ب للؼباغت واليشش..اللاه51-32.ص1اإلاػلىماث.ع  شة:داسغٍش

http://www.iragstudent.net/
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 ملحم الذساظت

 شاحػتكاةمت اإلا

 -جدُت ػُبت وبػذ:

 مىذساظت بػىىان" جؼبُلاث 
ً
ًؼُب لى أن اكذم لىم كاةمت اإلاشاحػت التى حػخبر حضءا

ض جىافعُت ظىق الػمل بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت"  الزواء الاصؼىاعى لخػٍض

  كشاءه الاظئلت اإلاؼشوخت بذكت والاحابت غليها بمىطىغُت إلاا رلً 
ً
واهىن لىم شاهشا

غلى صحت الىخاةج غلما ان احابخىم ظدعخخذم الغشاض البدث الػلمى فلؽ  مً أزش 

ت جامت.  وظخػامل بعٍش

 مؼ وافش الاخترام والخلذًش
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الجضء 

 الاٌو 

جصىس خٌى مفهىم الزواءالاصؼىاعى، وأهم الخؼبُلاث اإلاخىكػت له فى مإظعاث اإلاػلىماث 

 الاوادًمُت

ٌ  م الى  مداًذ غيرمىافم مىافم الدعاؤ

 خذ ما

حعدىذ جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى الى هظم  1

مػلىماث مخؼىسة جلىم بىطؼ خلٌى للمشىالث 

 اإلاخخلفت.

    

مً خالٌ جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعى جخم اجمخه  2

الخبرة الاوعاهُت فى خل اإلاشىالث التى جىاحه 

 اإلاعخفُذًً.

    

ًخم اظخخذام الزواء الاصؼىاعى هخبير  3

ت اجخار اللشاس فى اظدشاسي لذغم غملُ

 مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت.

    

الزواء الاصؼىاعى ًذغم اإلاعئىلين فى مإظعاث  4

ضودهم  اإلاػلىماث الاوادًمُت فى غملُت الخفىير ٍو

 باإلاػلىماث.

    

الزواء الاصؼىاعى ًخميز باًجاد الخُاساث  5

اإلاخػذدة فى خل اإلاشىالث التى جىاحه اخصاتى 

جت كذستها الفاةلت غلى جدلُل اإلاػلىماث هدُ

 اإلاػلىماث.

    

الزواء الاصؼىاعى ٌعاغذغلى اًجاد خلٌى  6

ػت فى البِئت اإلاخغُيرة.  ظَش

    

الزواء الاصؼىاعى ٌعخؼُؼ الىصٌى الى البذاةل  7

 فُما ًخص مصادس اإلاػلىماث غير الشكمُت.

    

فى اػاس الععى هدى جدلُم اإلايزة الخىافعُت فى  8

ػمل فهل ٌعخؼُؼ اإلاىخبى الالى ان ًدل ظىق ال

 ميان اخصاتى اإلاىخباث واإلاػلىماث الاوعان.

    

 الجضء

 الثاوى

مهام اإلاخخصصين بمإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت إلاىاحهت الخؼىساث الخىىىلىحُت 

 وجىافعُت ظىق الػمل.

اللذسة غلى الخػامل مؼ جؼبُلاث  9

 الزواءالاصؼىاعى.
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مت فى الخػامل مؼ البرمجُاث مهاسة مخلذ 10

 الحذًثت.

    

مهاسة مػالجت البُاهاث واظخخذام اللغت  11

 الؼبُػُت.

    

مهاسة الػمل فى بِئت الػمل الافتراض ى والخدٌى  12

 الشكمى للمػلىماث.

    

اجلان الخػامل مؼ جلىُاث اإلاػلىماث اإلاػخمذة  13

 غلى الحاظب والبرمجت.

    

     ى مجاالث الػمل اإلاخخلفت.مهاسة جؼبُله غل 14

ب اإلاعخمش لذغم هفاءتهم الػلمُت  15 الخذٍس

 والػملُت.

    

الجضء 

 الثالث

 خذماث الزواءالاصؼىاعى،للمعخفُذًً مً مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت

ض آلامً والحماًت  16 الزواء الاصؼىاعى ٌعخؼُؼ حػٍض

ػت غىذ وحىد مذخالث  والىصٌى الى هخاةج ظَش

 واظئلت مدشػبت مً اإلاعخفُذًً. هثيرة

    

الزواء الاصؼىاعى ٌػذ مؼلبا أظاظُا لخخفُع  17

ت بمإظعاث  جيالُف الاهفاق غلى اللىي البشٍش

 اإلاػلىماث الاوادًمُت.

    

الزواء الاصؼىاعى ٌعخؼُؼ جلذًم خذماث  18

لت جلذًمها.  مبخىشة ومبذغت فى حىهشها وفى ػٍش

    

عاغذ فى جلذًم الخذماث الزواء الاصؼىاعى ٌ 19

للمعخفُذًً فى غذة مجاالث جذغم مإظعاث 

 اإلاػلىماث الاوادًمُت.

    

الزواء الاصؼىاعى ًخميز باللذسة غلى خل  20

مشىالث اإلاعخفُذًً فى الحصٌى غلى 

 اإلاػلىماث الخاصت بابداثهم.

    

الزواء الاصؼىاعى ٌعخؼُؼ جلذًم الخذماث  21

 فى الىكذ اإلادذد.للمعخفُذًً بعشغت غالُت و

    

الزواء الاصؼىاعى ًدلم حىدة الخذماث التى  22

 جلذمها مإظعاث اإلاػلىماث الاوادًمُت.

    



ض جىافعُت ظىق الػمل                      أمل خعين غبذ اللادسد.   ... جؼبُلاث الزواء الاصؼىاعي لخػٍض

 

 
ت لػلىم اإلاػلىماث  ل ، 1، ع8مج              233          اإلاجلت اإلاصٍش  م2021ابٍش

 


