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ي الدراسة النجاح ف عملية دعم ومتابعة الطالب خالل الدراسة االكاديمية للتخطيط والوصول الىاالرشاد األكاديمي يعرف على انه  :ملخصال

 لسابقة التياالدراسات  عملية تقديم التوصية للطالب بالمقررات التي يمكن ان يسجل فيها، هناك مجموعة من هو األكاديمياالرشاد  .االكاديمية

ين ستخدام تجربة طلبة اخرألنه يسمح للنظام بإعادة ا األكاديميمالئمة جدا لمجال االرشاد  CBRسابقة للحاالت ال الل وفقا  دان نظم االستأكدت 

عد على تسا الحالة بنية علىفي نظم التوصية الم آلية النسيان، وكذلك قدرة النظام على التكييف مع تغييرات المجال. اما تضمين في تقديم التوصية

قررات لتوصية بالماء قائمة اهذه االنظمة اعتمدت في بن. والحفاظ على كفاءة وأداء النظام مشكلتي الفائدة والغرقى للتغلب علصيانة قاعدة الحالة 

ي معدل واد التولكن هناك بعض الطالب الذين يفضلون التسجيل في الم ةعلى عدد مرات تكرار ظهور المقرر الدراسي في السجالت المسترجع

ً للحظم االستدالنتوصية بالمقررات الدراسية باستخدام اللتقديم  األكاديمي لإلرشادنموذج  تقدم هذه الورقةف .درجات الطلبة فيها اعلى الة ل وفقا

 نالدارسيقرر في الم بناء قائمة التوصية على اساس اعلى متوسط لدرجات الطلبةلية النسيان لصيانة قاعدة الحالة ومتضمنة في ذلك استخدام آ

تقدم  ن الورقةا. كما تقديم التوصية على اساس عدد مرات تكرار ظهور المقرر الدراسي في الحاالت المسترجعةوكذلك  للحاالت المسترجعة،

 عة طرابلس/ ليبيا.هذه التجربة استخدمت بيانات طلبة دراسات عليا لقسم علوم الحاسب بجام .مقارنة بين نتائج تقديم التوصية بالطريقتين
 

 ، آلية النسيان.CBR، منهجية االستدالل وفقاً للحالة، األكاديمياالرشاد  :الكلمات المفتاحية

 
 
 

 المقدمة.1

 ضروريالذي يتلقاه الطالب هو امر  األكاديمياالرشاد 

لطالب فتقديم التوصية الجيدة ااداء  تحسين في

ن بالمقررات الدراسية للطالب تؤدي الى نتائج جيدة ولك

ء تقديم التوصية السيئة سيكون لها تأثير سلبي على ادا

 األكاديمي، عملية االرشاد األكاديميوتقدم الطالب 

سية هي امر صعب وتقديم التوصية بالمقررات الدرا

السجل بيحتاج الى اشخاص ذو خبرة والى معرفة 

بالمناهج الدراسية،  هللطالب ومعرفة كافي األكاديمي

لى وكذلك التغير المستمر في المقررات الدراسية يحتاج ا

بالتغيرات  األكاديميتجدد المعرفة لدى المرشد 

 الحاصلة.

يتطلب جهد كبير، اإلرشاد األكاديمي اليدوي لديه العديد 

استهالك الوقت، عدد كبير من الطالب مقارنة مع عدد 

في تقديم التوصية على  المشرفين، يعتمد المشرفين

المتراكمة لديهم ولهذا ظهرت الحاجة الى  المعرفة

 .[1] األكاديميلدعم عملية االرشاد  التقنيةاستخدام 

ناك العديد من االبحاث السابقة التي ناقشت مشكلة ه

ء بنالاالرشاد االكاديمي وتم استخدام العديد من التقنيات 

: الحل النموذجي للمرشد االكاديمي وتشمل هذه التقنيات

،شجرة Decision Support System)نظم دعم القرار 

، تقنيات التنقيب عن البيانات Decision Treeالقرار 

Data Mining techniques مصفوفة القرارات ،

Decision Matrix على  ـــــمالقائ، والمنطق

(، ولكن الكم rule-based expert systemدــالقواع

الهائل من المعرفة المطلوبة من الصعب التعبير عنها 

رة في قواعد متسلسلة وكذلك الطبيعة الديناميكية المتغي

ة ة النظام مهملمتطلبات البرنامج االكاديمي تجعل صيان

صعبة، ولهذا هناك مجموعة من االبحاث وجدت ان 

او بناء نظام يستخدم  CBR [1]الحل هو دمج منهجية 

 يستطيع ان CBRمنهجية االستدالل وفقا للحاالت السابقة

 .[2,3]ا مع التغيرات في المجال أوتوماتيكييتكيف 
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نظم التوصية المبنية على الحالة باستخدام منهجية 

ً االستدالل وفق وعند تطبيق هذه األنظمة في  لحالةل ا

في  االسترجاعأثناء عملية مجال اإلرشاد األكاديمي 

بعض األحيان وخاصة عندما يكون حجم قاعدة الحالة  

case base  إرشادات(حاالت  استرجاعكبير قد يتم( 

وكذلك لوجود بعض  ،غير مناسبة تماما للحالة الجديدة

مما يؤثر على  عرفة غير مالئمةسجالت تحتوي على م

جودة اإلرشاد األكاديمي الذي يتم  كفاءة النظام من حيث

 Utilityتوليده وتعرف هذه المشكلة بمشكلة الفائدة 

Problemتعند إضافة حاال، ومع مرور الوقت و 

 جديدة فهذا يؤدي إلى زيادة حجم قاعدة الحالة وبالتالي

ً وقت قد تستغرق االسترجاععملية  فإن للبحث في  طويالً  ا

يؤثر على الحاالت المشابهة مما  واسترجاعقاعدة الحالة 

وتعرف هذه المشكلة  كفاءة أداء النظام من حيث الوقت

مما يؤثر في جودة  Swamping Problemبمشكلة الغرق 

، وكذلك بعض هذه السجالت performanceداء النظام ا

التوصيات تحتوي التكرار في البيانات مما يؤثر في دقة 

 . الصادرة عن النظام

ها اثار سلبية في حياة البشر اال انلها ظاهرة النسيان 

فمن  تساعد على تجاوز العديد من التجارب المؤلمة

ستدعم  ياإليجاب خاصية النسيانالمتوقع عند تضمين 

ز آلية عمل نظم التوصية المعرفية المبنية على تعزو

ي ف االمراد معالجته الحالة وهذه تعتبر المشكلة االساسية

 .هذه التجربة

لدراسات السابقة التي استخدمت منهجية اكما ان 

االستدالل وفقا للحاالت السابقة لبناء نظم ارشاد اكاديمي 

اعتمدت في بناء قائمة التوصية بالمقررات على عدد 

مرات تكرار ظهور المقرر الدراسي في السجالت 

يفضلون التسجيل في ، ولكن هناك طالب [3] المسترجعة

، فبناء عليه المواد التي معدل درجات الطلبة فيها أعلى

كاديمي لتقديم لإلرشاد األبناء نموذج  ا البحث يقترحذه

توصية بالمقررات الدراسية باستخدام نظم االستدالل ال

ً للحالة  ة النسيان لصيانة قاعدة متضمنة في ذلك آلي وفقا

بناء قائمة التوصية ويتم الحصول على نتائج الحالة و

على اساس اعلى متوسط لدرجات الطلبة في المقرر 

للحاالت المسترجعة، كما يتيح النظام خيار  الدراسي

تقديم التوصية على اساس عدد مرات تكرار ظهور 

المقرر الدراسي في الحاالت المسترجعة والمقارنة بين 

 .نتائج تقديم التوصية بالطريقتين

 

 للحالة . االستدالل وفقاً 2

CBR االستدالل واالرشاد االكاديمي  ً  للحاالت وفقا

هو أحد تطبيقات  Case Based Reasoningالسابقة 

ة عام والنظم المبني بشكل  AIمجاالت الذكاء االصطناعي

بشكل  Knowledge-based Systemsالمعرفة  على

 ً نظمة للحاالت السابقة من األ خاص، ويُعد االستدالل وفقا

اج وذلك العتمادها على طريقة التفكير واالستنتالناجحة 

وقدرة التعلم من التجارب السابقة عند اإلنسان، 

ً الـى  .[4]واستخدامها االستدالل القياسي وطبقا

Riesbeck & Schank لتفكير عند اإلنسان ال ن افا

يعتمد على المنطق فقط وإنما على استرجاع ومعالجة 

ً ال، [5] المناسبالمعلومات المناسبة في الوقت  ى وطبقا

Richter & Aamodt  فإن المفهوم الرئيسي أو الفرضية

ً  لمنهجية االستداللالرئيسية  ي هللحاالت السابقة  وفقا

 أن: المشاكل المتشابهة لها نفس الحل أو حلول مشابهة

[6]. 

كل االستدالل وفقا للحاالت السابقة هو طريقة لحل المشا

ن اجل تكييف الحل تستخدم معرفة لتجارب سابقة م

لمشكلة جديدة، او هو عملية تذكر خطة قديمة وإعادة 

 .استخدامها وتغييرها لتتناسب مع الحالة الحالية

الل دالدراسات السابقة ان نظم االستمجموعة من اكدت 

د مالئمة جدا لمجال االرشا CBRللحاالت السابقة  وفقا  

 لبةألنه يسمح للنظام بإعادة استخدام تجربة ط األكاديمي

 .اخرين في تقديم التوصية

استخدمت منهجية االستدالل وفقا للحاالت السابقة في 

بناء نظم التوصية كمساعد في االرشاد االكاديمي وتقديم 

في جامعة   AACORN  تم تطوير نظامالتوصية للطلبة 



ICTS24632019-CI3032 
491 

 

 [3]األمريكية دوبلن بوالية شيكاغو في الواليات المتحدة 

في توليد قائمة  CBR نظام يعتمد لى منهجيةوهو 

، وفي [3] لطلبة الدراسات العليابالمقررات  التوصية

في نيجريا تم بناء نظام خبير لتقديم  Covenantجامعة 

إرشاد أكاديمي ذكي وهو خليط من االستدالل المبني 

تم اقتراح ، [1] على القواعد واالستدالل وفقا  للحالة

االكاديمي في الجامعات المصرية  لإلرشادموذج ن

 .[2]خدام منهجية االستدالل وفقا  للحالة تباس

 

 وألية العمل للنظام المقترح األكاديميالمرشد  .3

 يعمل المرشد األكاديمي المبني على الحالة على تقديم

 ساتالتوصية بالمقررات الدراسية االختيارية لطلبة الدرا

جامعة طرابلس، يعتمد هذا  اآلليالعليا بقسم الحاسب 

ى النموذج في تقديم التوصية للطلبة الجدد استناداَ ال

ة للطالب واستخدام الملفات االكاديمي األكاديميالملف 

يد تولطلبة الذين انهوا برنامج الدراسات العليا كقالب للل

قائمة التوصية. حيث يقوم النظام بمقارنة الملف 

 لبةللطالب الجديد مع الملفات االكاديمية للط األكاديمي

القدامى واسترجاع الملفات المشابه للطالب الجديد 

وبالتالي اي مقرر موجود في الملفات المسترجعة وغير 

ملف الطالب مرشح لوضعه ضمن قائمة موجود في 

 التوصية.

يعمل النموذج على تقديم التوصية بطريقتين، الطريقة 

ط على اساس اعلى متوس التوصيةاالولي يتم توليد قائمة 

لدرجات الطلبة في المقرر الدراسي للحاالت المشابهة 

 ، والطريقة الثانية تعتمد في توليدAvgCBRة عالمسترج

قائمة التوصية على اساس عدد مرات تكرار ظهور 

المقرر الدراسي في الحاالت المسترجعة المشابهة 

RecCBR . 

نيتكون النظام من مكونين   تهيئة قاعدة رئيسيين: مكو 

ة(، طلبالحالة لتوليد قاعدة الحالة )السجالت االكاديمية لل

ن  ( يوضح 1لتوليد التوصية، والشكل ) CBRومكو 

ة اعدقمنطقية وآلية عمل النموذج من بداية تهيئة البنية ال

 الحالة الى توليد قائمة التوصية.

ت ب   النس ان على ن م االستدال  و   ال الة
ن ام الوص ة 
ت   ة  اعد  ال الةآل ة النس انالمرشد االكاد مي

تجم   سج ت ال لبة

است را   صا   ال الة

تقس م  اعد  ال الة

ا ت ار ال االت ال ر  ة

ا ت ار ال االت الدا ل ة

 ر  ال االت

GPA>70
ن م

     ي  اعد  ال الة
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 سا  التشاب 

تك    ال  
)بناء التوص ة(

متوس  الدرجاتتكرار   ور المقرر

بناء   ك  ال الة

م ء  ب انات ال ال انشاء سج   الة لل ال 

ا ا ة  اعد  ال الة

تنق   ال االت الشاد 

عر   ا مة التوص ة 

ال

 
 

  البنية المنطقية وآلية عمل النموذج :(1) شكل
 

 

 مكَون تهيئة قاعدة الحالة. 1.3

تي من اساسيات النموذج المقترح انشاء قاعدة الحالة وال

 ة هواالكاديمية للطلبة، ومكَون التهيئتتكون من السجالت 

 المسؤول عن انشاء قاعدة الحالة.

 لكل طالب يمثل حالة من حاالت قاعدة األكاديميالسجل 

الحالة، يتم استخراج خصائص الحالة من السجالت 

وز في رقم قيد الطالب ورم والمتمثلةاالكاديمية للطلبة 

ين مب المقررات الدراسية، تم يتم بناء هيكل الحالة كما هو

 (.2) بالشكل

 يتكون هيكل الحالة من جزء الوصف والمتمثل في المواد

االلزامية التي يجب على الطالب ان يدرسها، وجزء 

يد الحل والمثمثل في المواد االختيارية والتي سيتم تول

 ا.قائمة التوصية به

لة لحاابعد االنتهاء من بناء هيكل الحالة يتم انشاء قاعدة 

لة حا والمتمثلة في السجالت االكاديمية للطلبة، يتم انشاء

لكل سجل طالب وملئها ببيانات الطالب وحفظها في 

 (.2قاعدة الحالة كما هو مبين بالشكل )

ة سجالت الطلب يتم فرز الحاالت بحيث يتم اختياربعدها 

)الحاالت( الذين انهوا جميع مقرراتهم الدراسية 

 .الستخدامها في انشاء نموذج قاعدة الحاالت
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)اعدادات النظام(واجهة المستخدم 

تجميع سجالت الطلبة  

(Case Information)

بناء هيكل الحالةاستحراج خصائص الحالة
مل  بيانات سجل الطالب

)انشاء حالة لكل طالب(

قاعدة حاالت سجالت الطلبة

1مفرر اجباري 
2مقرر اجباري 

........
*مقرر اجباري 
1مقرر احتياري 
2مقرر اختياري 

.......
........
.........

*مقرر اختياري 

رقم قيد الطالب

ف
ص
لو
ءا
ز
ج

حل
ءال
ز
ج

 

 مكون تهيئة الحالة(: 2كل )ـش
 
 

 كون النسيانم 2.3

مكون النسيان هو المسؤول عن تطبيق النسيان االرادي 

بل لبعض الحاالت في قاعدة الحالة التي تم انشاؤها من ق

مكون تهيئة قاعدة الحالة للحصول على قاعدة الحالة 

التي يتم  Forgettable Case Baseالقابلة للنسيان 

 التوصية.استخدامها من قبل مكَون االستدالل في توليد 

التخلص من بعض الحاالت على خاصية النسيان  لتعم

تعمل على و او الغير مناسبةالسلبية  المعرفةذات 

ة الحالة قاعد منالمتكررة التخلص من سجالت الحاالت 

ن ت لتم الحصووالتي  ة يئهعليها من المكون السابق )مكو 

 قاعدة الحالة(.

 : تجميع الحاالت:1الخطوة 

ة معات باستخدام خوارزمييتم في هذه الخطوة تشكيل التج

DBSCAN  التي تعتمد مفهوم الكثافة في تشكيل

 .التجمعات )العناقيد(

البد من  DBSCANإلجراء التجميع باستخدام خوارزمية 

، والحد األدنى من EPSإيجاد قيم المعلمات نصف القطر

لتشكيل التجمع، تبدأ هذه الخوارزمية  MinPtsعدد النقاط 

باختيار نقطة لم يتم زيارتها ويتم ايجاد النقاط التي تحقق 

Eps) )نقطة فإذا كان عدد النقاط المحققة للمسافة مع ال

يتم البدء بتشكيل  (MinPts) المختارة عشوائيا أكبر من

. العنقود وإذا وجدت نقاط لم تحقق فأنها تعتبر نقاط شاذة

يستخدم الختيار الحاالت الداخلية لية التجمع ناتج عم

 (2هو مبين بالشكل ) المتطرفة كماوالحاالت 

 

 

تجميع الحاالت واختيار الحاالت الداخلية   )3(شكل 

 والحاالت المتطرفة

 : اختيار الحاالت الداخلية:3الخطوة  

الختيار الحاالت الداخلية، وهي حالة ضمن مجموعة من 

الحاالت المتشابهة، أي حالة من هذه المجموعة توفر 

نفس التغطية ألية حالة أخرى ضمن المجموعة نفسها، 

وبما أن حذف أي عنصر حالة من المجموعة ال يؤثر 

على كفاءة النظام ألن باقي حاالت المجموعة توفر 

ن ملي من الممكن ترك حالة واحدة التغطية نفسها، وبالتا

 هذه المجموعة وحذف باقي الحاالت. 

يب الختيار الحاالت الداخلية لكل تجمع )عنقود( يتم ترت

ل الحاالت في كل تجمع ترتيبا  تصاعديا  على حسب المعد

 ع فيتق التراكمي لكل حالة وبالتالي يتم اختيار الحالة التي

 .معالممثلة لهذا التجمنتصف القائمة، واعتبارها الحالة 

 : اختيار الحاالت المتطرفة:4الخطوة 

 تلفالحاالت المتطرفة وهي الحاالت التي قيم بياناتها تخ

لة بشكل كبير عن قيم البيانات ألغلبية الحاالت، وهي حا

 ال مهمة ألنها تؤثر على كفاءة النظام. وهي حالة معزولة

مقياس يمكن حالها عن طريق حاالت أخرى، تم استخدام 

الحاالت  لتحديد IQR المدى الربيعي  التشتت نصف

 .المتطرفة

 IQR=(Q3-Q1)/2نصف المدى الربيعي  -
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ويقع  (Q1ي األول )األدنى(: ويرمز له بالرمز )الربيع -

 % من البيانات المرتبة ترتيبا  تصاعديا .25تحته 

 (Q2الثاني )األوسط(: ويرمز له بالرمز ) الربيع -

% من البيانات 50الوسيط ويقع تحته ويساوي قيمة 

 اناتلبياالمرتبة ترتيبا  تصاعديا  أو تنازليا ، أي أن يقسم 

 إلى قسمين متساويين.

ويقع  (Q3الثالث )الثالث(: ويرمز له بالرمز ) الربيع -

 % من البيانات المرتبة تصاعديا .75تحته 

قيمة متطرفة  يه (Q1-(1.5*IQR))أية قيمة أدنى من 

 دنيا.

قيمة متطرفة  يه (Q3+(1.5*IQR))ة قيمة أعلى من أي

 عليا.

 : تحديث قاعدة الحالة:5الخطوة 

 تم يتم تخزين الحاالت الداخلية والحاالت المتطرفة التي

اختيارها في قاعدة الحالة الجديدة )بعد النسيان(، 

م وبالنسبة للحاالت الشاذة والتي يتم اكتشفها باستخدا

ال يتم حذفها بالكامل يتم احساب  DBSCANخوارزمية 

ا دلهالمعدل التراكمي للحالة واالحتفاظ بالحاالت التي مع

 .70التراكمي أكبر من او يساوي 

 لتوليد التوصية CBRكَون م. 3.3

وهو المسؤول عن توليد قائمة التوصية، يستخدم مكَون 

CBR  قاعدة الحالة الناتجة من مكَون التهيئة ويقوم

باسترجاع سجالت الطلبة االكثر مماثلة الستعالم معين 

ثم يقوم بتكييف حل من خالل بناء قائمة بالمقررات 

الموجودة في سجالت الحاالت المسترجعة وغير 

موجودة في بيانات الطالب قيد االستعالم، النظام يرتب 

المقررات وفقا ألهميتها للطالب او الطريقة التي اختارها 

على اساس اعلى متوسط لدرجات  ةالتوصيالطالب توليد 

الطلبة في المقرر الدراسي للسجالت المسترجعة 

AvgCBR رات تكرار ظهور المقرر اعلى اساس عدد م

، ويحتوي RecCBRالسجالت المسترجعة  يالدراسي ف

ن على حزم الدوال الخاصة بتنفيذ مراحل دورة هذا المكوَ 

ل هذه الوظائف في تتمث، وحالةللحياة نظم االستدالل وفقا  

 :التالي

 :Retrievalمرحلة االسترجاع 

 تتم هذه المرحلة في خطوتين:

ر استرجاع الحاالت المشابهة: يتم باستخدام تقنية الجا

تقييم التشابه يتم ، nearest neighbor techniqueاألقرب 

 في النظام كالتالي:

 افةالتشابه العام: التشابه بين حالتين يتم بحساب المس-

، بحيث Euclidean distanceباستخدام المسافة االقليدية 

( يتم حساب المسافة بين الحالة الهدف )حالة االستعالم

يتم حساب المسافة  وكل حالة مخزنة في قاعدة الحالة

استنادا  لدرجات الطلبة في المقررات التي تظهر في 

 .(1كما في المعالة رقم )الة االستعالم والحاالت سجل ح

 حسبي  interval (5)التشابه المحلي: يتم باستخدام الدالة -

بين مقرر حالة الهدف )حالة )الدرجات( المسافة 

 االستعالم( وكل مقرر في الحاالت المخزنة داخل قاعدة

حاالت، هذه الحاالت  10م يتم اختيار اقرب ثوالحالة 

 .تستخدم لتقديم التوصيةالمتماثلة 

(1)           𝐷(𝑇𝑖,𝑆𝑖) = (∑ (𝑇𝑖𝑗 − 𝑆𝑖𝑗)
2𝑛

𝑗=1 )
1/2

  

 (Adaptation)إعادة االستخدام مرحلة التكييف /  

التكييف تأخذ قائمة الحاالت المسترجعة وتقوم عملية 

بتكييف الحل حسب طريقة التوصية المختارة، إذا تم 

اختيار التوصية على اساس عدد مرات تكرار ظهور 

المقرر الدراسي في الحاالت المسترجعة تقوم 

الخوارزمية بحساب عدد مرات ظهور كل مقرر دراسي 

في قائمة  في الحاالت المسترجعة وترتيب المقررات

حسب عدد مرات ظهورها ترتيب تنازلي اما اذا تم 

اختيار توليد التوصية على اساس متوسط درجات الطلبة 

تقوم الخوارزمية بحساب متوسط درجات الطلبة في كل 

مقرر من المقررات المتاحة في سجالت الطلبة 

المسترجعة وترتيب المقررات في قائمة على اساس 

 5القائمة يتم اختيار اول  اعلى متوسط، بعد تكوين

 .مقررات تظهر في القائمة وتقديمها كقائمة التوصية
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 :Reviseالتنقيح مرحلة 

بعد استرجاع الحاالت المشابه وتكييف الحل، يتم ترجيع 

قائمة مرتبة من المقررات المحتملة للتوصية، تمثل هذه 

القائمة كل مقرر تم دراسته من الحاالت المسترجعة 

 Queryجود في سجل حالة االستعالم ولكن غير مو

history ويتم حذف المقررات التي سجل فيها الطالب ،

 مسبقا  

 :Retainالحفظ مرحلة 

الن  Retainخطوة الحفظ هذا النموذج اليحتوي على 

ل الناتج هو توصية بالمقررات التي يمكن للطالب ان يسج

 .فيها ولكن ال يمكن ان تستمر كحل

 

 وتقييم نتائج النموذج تنفيذ. 4

لقد تم اخضاع النموذج المقترح للتجربة وذلك من خالل 

باستخدام منصة  CASEتصميم وبرمجة مسودة نظام 

 CASEوتمثلت قاعدة الحاالت  jCOLIBRI [8]العمل 

BASE  بالنظام فى بيانات السجالت االكاديمية الملحقة

العلوم لطلبة الدراسات العليا بقسم الحاسب اآللي كلية 

االكاديمية  جامعة طرابلس حيث ادرجت السجالت

تم من خاللها تجربة النظام  caseللطالب كحاالت  السابقة

ومالحظة التأثير االيجابي للنظام  عند بناء قائمة 

التوصية على اساس معدل درجات الطلبة، ومقارنتها 

ببناء قائمة التوصية على اساس عدد مرات تكرار ظهور 

 .لحاالت المسترجعةالمقرر في ا

ة لبة للطيتمت معالجة البيانات واختيار السجالت االكاديم

 85الذين انهوا جميع مقرراتهم الدراسية وكان عددهم 

 مقررا ، منها 26ملف، وبلغ عدد المقررات الدراسية 

اختياري درسها  مقرر 14ومقررات إلزامية  6عدد 

 .الطالب فى فصول سابقة

 10 أدنيسجل الطلبة كحد ُوضع عدد المواد في 

مواد  4مواد الزامية و 6مقررات، وهي تنقسم الى 

اختيارية، بعض السجالت يتجاوز عدد المواد االختيارية 

االربع مقررات، بالنسبة للمقررات االلزامية تم فقط 

االخذ في االعتبار درجة نجاح الطالب في المقرر 

لدرجة في الدراسي، اما المقررات االختيارية تم تسجيل ا

 .كلتا الحالتين )النجاح، الرسوب(

 تقييم واختبار النموذج:

وهي احد طرق  Leave one out تم اختيار طريقة

، وتعتمد هذه الطريقة على Cross Validation االختبار

اختيار حالة في كل مرة من قاعدة الحالة وحذفها 

 .[9] جوتقديمها كاستعالم جديد ومقارنة النتائ

 ، التحققRecall التقييم االستدعاء مقاييستم استخدام 

Precision ،F-Measureوالدقة ،Accuracy ، تم حساب و

قيم هذه المقاييس لنتائج تقديم التوصية بالمقررات 

 . دراسية، وتم حسابها وفق المعطيات التالية

:TP  عدد المقررات التي ظهرت في سجل الطالب وقدمها

 .النظام كتوصية

: FP  هر المقررات التي قدمها النظام كتوصية ولم تظعدد

 .في سجل الطالب

:TN المقررات التي لم تظهر في سجل الطالب ولم  عدد

 .يقدمها النظام كتوصية

: FN  عدد المواد التي ظهرت في سجل الطالب ولم

 .يقدمها النظام كتوصية

يختبر قدرة النظام على  Recallاالستدعاء: معدل 

من المقررات المشابهة للمقررات عدد  أكبراسترجاع 

الموجودة في ملف الطالب، يستخدم هذا المقياس لحساب 

نسبة السجالت الصحيحة المسترجعة الى عدد السجالت 

 (.2ويتم حسابه حسب المعادلة رقم ) ةالصحيح

        R=
TP

TP+FN
                       (2) 

تم اختبار قدرة النظام على  Precisionالتحقق: مقياس 

 استبعاد او حجب النتائج الغير صحيحة )المقررات التي

لم تظهر في ملف الطالب وقدمها النظام كتوصية(، 

ستخدم هذا المقياس لحساب نسبة السجالت الصحيحة ي

المسترجعة الى عدد السجالت المسترجعة ويتم حسابه 

 (3حسب المعادلة رقم )

        P=
TP

TP+FP
                                       (3)   
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هذا المقياس هو دمج للمقياسين  :F-Measureمقياس

جب السابقين )فعليا للحكم على اداء النظام بشكل صحيح ي

ذا استخدام المقياسين السابقين معا( وكلما كانت قيمة ه

، ويتم حسابه حسب كان األداء أفضل أكبرالمقياس 

 (.4المعادلة رقم )

                      F-Measure=2
P.R

P+R
                        

           (4) 

من خالل هذا المقياس  :Accuracyدقة تصنيف النموذج 

يمكن حساب دقة تصنيف النموذج لنتائج التوصية التي 

 (5)رقم ، ويتم حسابه حسب المعادلة موذجيقدمها الن

                        Accuracy=
TP+TN

TP+FP+FN+TN
                 

           (5) 

لب المواد التي نجح فيها الطا : نسبة%Pass معدل النجاح

 الى المواد المقترحة الصحيحة.

نسبة المواد التي يكون :  Coverage مقياس التغطية

.ةيلد بها توصقادر على ان يوَ  موذجالن

 

 نتائج اختبار وتقييم النموذج(: 4الشكل )

 النتائج: .5

من خالل التجربة والتقييم وجدنا ان تقديم التوصية على 

اساس عدد مرات تكرار ظهور المقرر الدراسي في 

لها القدرة على استدعاء  RecCBRالحاالت المسترجعة 

وكذلك اكبر عدد من المقررات المشابهة لسجل االستعالم 

قادر على  موذجمن خالل مقياس التحقق نجد ان الن

ائج الغير صحيحة )الغير مطابقة لسجل حجب النت

يعطي دقة تصنيف افضل،  افضل، وكذلك االستعالم(

ولكن من خالل مقياس التغطيىة نجد ان هناك بعض 

المقررات ال تظهر في قوائم التوصية وذلك الن نسبة 

رها في السجالت المسترجعة بسيط جدا او احيانا ال وظه

حساب في هذا الخيار يعتمد على  النموذجتظهر الن 

كرار ظهور المقرر، اما في حالة تقديم التوصية على ت

اساس متوسط درجات الطلبة في المقرر الدراسي 

في الوقت التي كانت فيه  AvgCBRللحاالت المسترجعة 

قيم مقياس معدل االستدعاء ومقياس التحقق، ومقياس دقة 

ان بنسبة التصنيف منخفضة نجد ان معدل التغطية ك

% اي ان جميع المقررات متوفرة وان النظام قادر 100

 .على تقديم التوصية بها

 االستنتاجات: .6

عمليةةةةة ارشةةةةاد الطالةةةةب فةةةةي الدراسةةةةة االكاديميةةةةة امةةةةر 

ضةةةةةةروري وهةةةةةةام فةةةةةةي تحسةةةةةةين اداء الطالةةةةةةب خةةةةةةالل 

دراسةةةته االكاديميةةةة ونظةةةرا لوجةةةود عةةةدد مةةةن السةةةلبيات 

فةةةي االرشةةةاد التقليةةةدي المعتمةةةد علةةةى خبةةةرة المشةةةةرفين 

اكةةةةدت الدراسةةةةات السةةةةابقة ان عمليةةةةة اسةةةةتغالل التقنيةةةةة 

ذي يتلقةةةاه سةةةاعد كثيةةةرا فةةةي تحسةةةين جةةةودة االرشةةةاد الةةة

الطالةةةةب، واتبثةةةةث ان منهجيةةةةة االسةةةةتدالل وفقةةةةا للحالةةةةة 

مناسةةةةةبة جةةةةةدا  لتطبيةةةةةق المرشةةةةةد االكةةةةةاديمي وإمكانيةةةةةة 

اعتمةةةةاد تقةةةةديم التوصةةةةية بنةةةةاَء علةةةةى تجةةةةارب الطةةةةالب 

السةةةابقين، ومةةةن خةةةالل النمةةةوذج المقتةةةرح تبةةةين اهميةةةة 

اتبةةةةاع االعتمةةةةاد علةةةةى الطةةةةريقتين فةةةةي تقةةةةديم التوصةةةةية 

لتوصةةةةةية علةةةةةى اسةةةةةاس اعلةةةةةى وهةةةةةي ان يةةةةةتم تقةةةةةديم ا

متوسةةةةةةط لةةةةةةدرجات الطلبةةةةةةة فةةةةةةي المقةةةةةةرر الدراسةةةةةةي 

للحةةةةاالت المسةةةةترجعة، وتقةةةةديم التوصةةةةية علةةةةى اسةةةةاس 

عةةةةةدد مةةةةةرات تكةةةةةرار ظهةةةةةور المقةةةةةرر الدراسةةةةةي فةةةةةي 

 .الحاالت المسترجعة
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دقة 
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AvgCBR 52.42 37.78 43.13 58.37 95.96 100
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