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 المستخلص

م رن يدات  لم يعد الذكاء االصطنااي  ااراا ي  مجا  التعليم يدد اصط أ د د  ا طل التا ية التعلي يةم  مه دسم  ط و رناير ال االد الدرا طيةم  مه دس

لتعليم مثو األنظ ة الرق ية الخاصططة لال دار" إلاه ططفا  ي  ي و زاارتميات ي  ةقامة دل ات رعلي ية رع و يلا ةيال  الذكاء االصططنااي  ي  ا

مه دجو راصطيو ماالد الدرا طةت رناير الددرات   النرااقصطياةة ال ااس  التعلي ية  للاررفا ل ا يتاا طم ما است ا  الن، م للاصطا  ةلا دق طر  

م للتعامو الهار  ما ال شططر ي  ج يا ال ااقو الل اية  الن،لية يلا التااصططو  فدو دد  ّمجز ما األنظ ة الشطط يفة لال شططرم ما يعد دك ر ملهم لفم  ّمعو

ييه د   االجت اييةم ل ا يسططايد يلا رعميم الددر  يلا التااصططو  تيال  ال فارات االجت ايية سذت التداية له رلو مشططة،ت قلة ال عل يهيالتدريسطط 

ر قدرارو   طتسطد د  ندج ماجال لديوت  لةه ال لد مه اهشطار  ساا شطأ راير األ و كهاء ي  لعض ال جاالتت يف   طتسطايد ال علدم العال  يلا دي يناد

د   ةلا دنو ال يهترض لالذكاء االصنااي  دي يلو ملو الذكاء الهنر  د  الن يع ت يال رض ليل ا ت دا  ال علميالتدريس  ي  اله ا  ال در ية

ااء ياو لالةاموم  ةن ا دي يع و العدو ال شطر  جا ا  ةلا جام ما العدو االصطنااي  ي  راليهة ملسطالة متداةت  مم مشطةلة دزرك ي ةه دي اال طت 

ًطا   رن يدات الذك ل  دي ر التد ا دل علامار  رت ثو ي  سذا الةم  اء االصطنااي  ي  اللد مه ثمارسامرسطفم ردايات  لرمجيات  د طاليم متعددو ا  لتناد

لدرجة دنو مه ال تاقا دي ردت ر ص، ية ال عططططططارت الت  يتعل فا ال رء ي  ال ستد و يلا ز ل  اااتذ  ةاا كاي رناير    ال عري  ال ًنرل

  ال ااس  العل ية  ا اية الةتم ال در طية ي ار  يه ي لية اايلة  معددد  قد رسطت رق س  لد رسا ز ل  طاااتم ي نو ما الذكاء االصطنااي  ي 

جفم   ال رمجيات التعلي ية يسطططتةاي قالر  يلا ا طططتاتاا ال عارت  ال فارات ال نلالة ي   قططططططططت معيدهم  لالتال  رلديئ الدر " رلداايا   األ

  رددي فا للنالم لشةو ياا م ا تياجارو 

 ء االصطنااي  ي  الافاض لالتعليم  ارد ر دللاث الذكاء االصطنااي   ا  رناير االالت لليئ رةاي كذل  ال د د يسطتنيا دي ياةر مسطاس ة الذك
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Abstract  

Artificial intelligence is no longer an emergency in the field of education, as it has become one of the foundations 

of educational development, and one of the most important ways to develop school materials, and one of the 

most important applications of artificial intelligence in education, such as digital systems for schools. 

”Contributing to the work of algorithms in establishing educational tools that work on reformulating and 

crystallizing educational curricula. In accordance with the students 'interest, to reach the shortest paths in order 

to deliver the study materials. Developing students' abilities to communicate with human-like systems, which 

is the biggest motivation for them and is prepared and equipped to deal immediately with humans in all linguistic 

and social situations, in a way that helps to enhance the ability to communicate and increasing social skills, this 

technique can solve the problems of the lack of teachers  

Teaching staff or the scarcity of qualified people in some fields. It will help the average teacher develop his 

abilities and fill any deficiency he has. However, it must be noted here that artificial intelligence is not supposed 

to replace innate or natural intelligence. The purpose is not to replace the teacher / instructor in the classroom 

or dispense with him completely, but for the human mind to work side by side with the artificial mind in an 

elaborate calculated combination. And there is another problem that multiple technologies, software and 

methods, as well as artificial intelligence applications, can contribute to reducing their effects. It is represented 

in this amount of information and the continuous technical and cognitive development, to the extent that it is 

expected that the validity of the knowledge that one learns in the future will be limited to five years! If the 

development of scientific curricula and the printing of textbooks is a long and complex process that may in turn 

take five years, then with artificial intelligence in educational devices and software they will be able to deduce 

the knowledge and skills required at a specific time, thus updating the lessons automatically and presenting 

them to the student in a manner that suits his needs 

Artificial intelligence research revolves around the development of machines so that they 

No one can deny the contribution of artificial intelligence to the advancement of education, and it is a role that 

is likely to develop greatly in later years. Therefore, this technological progress must be kept up with caution 
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and rationality, so that the school is free of its negatives. In this regard, the current research proposes to discuss 

the following matters: 

First - To what extent do the patterns of artificial intelligence affect education? 

Second - Identify the level of belief that artificial intelligence replaces the teacher? 

Third-What are effective ways to address the problems of digital transformation? 

Keywords: artificial intelligence patterns, digital transformation, education 

 

 المقدمة

رات   شططططفطد قنطال التعلدم  التعليم مه ز،  السططططااات األزير  رنا 

ر التةاالاجيطات  دصطططط أ ال لطئ يلا الشطططط ةطة   مللاظطة لهعطو رنا 

 ةيط اللا العاة اريطة جمءا  مه التعلدم ال طدر طططط م ك طا  لطدت األجفم   

ملو الةتم د  لعًططططفا ي  ال دار"  الةليات مالا ااجيةلت  لةه  

ما سا ّمرردم لزا  الذكاء االصطططنااي  قنال التعليمم األمر الذ  

الت ةير مسططط اقة ي  مجا  سذا   لدد رن يدو يع، م مسطططت شطططرا لتلا 

 الدنال

ا ي   يليطو ي ةه دي رسططططايطد التةاالاجيطا ي  جعطو يطال اطا دكثر ردطدمط 

رية م  ر ةه ال ؤ ططططسططططات التعلي ية مه ازتيار كيهية العلا   ال ع

اال ططتهال  مه التدايات الجديد   ةلاررفات لدد رددمت التدايات الرق ية 

 يئ  صطلت ةلا  -لشطةو د طرل مه د  التةار ي  يال اا ال عاصطر  

مه  ططططةطاي العطالم الاطام  ي  ةًططططاي   ةال طااط ي    50مطا يدر  مه  

ي  ال جت عطاتت مه ز،    يدطديه يد  مه الممه  د طدمطت رلاال  

ت سااك ارهاق  ا ططا يلا دي   االندماارعميم التااصططو اهلةتر ن  

ةلار  سذت التنارات  طططات رتنلم ر ييرات ي  نفجاا ي  التعليم م  

العلا   التةاالاجيططا   يلا  التركيم  تيططال   م  ال ثططا   يلا  طططط يططو 

 مه  م  عليم ال فارات الشطخ طية  ال ر نة الفاد طة  الريايطيات ت ر

ال فارات  االررداء لفا ااا     ةكسطا ز،  يط اي دي ي ةه للنل ة 

 يطارفمت يطالتةاالاجيطات الرق يطة رسططططتخطد  اليا م مه ق يطو رج يا 

لتت ا ال شططة،ت  رشططخي ططفا ي    ال يانات  الذكاء االصططنااي م

رل ا يةاي الذكاء االصططنااي    ,مجاالت يد  ي  مؤ ططسططات التعليم

رعديطد ا  ةمطار   لجيجطا ت  ما الط م    د طد دكثر االلتةطارات ال شططططريطة

يطالادطاشطططططات اللطاليطة يه رن يدطارطو  ثمطارت التدايطة يلا ال جت ا  

 األي ا  س  د لا الخناات السطططلي ة لع لية التلا  الرق  ت  مه  

ال ططعم االي التةفه لج يا التأميرات ال سططتد لية لتةاالاجيا الذكاء 

د االقترا  مه   لذل  رل ا يّسططططاي االصططططنااي   مختلو دلعالسات

رلطديطد دناال الطذكطاء االصططططناطاي  ي  يفم ةمةطانطارفطا اللطاليطة  مطا 

 ياتظرسا ي  ال ستد وت

الطذكطاء االصططططناطاي  رطد ر  ا  رناير االالت ل طا   ثي طايطة دللطا

يجعلفطا رّلطاك  الاظطااو ال شططططريطةم  لطالتطال  يط ي قطدر  دنظ طة الطذكطاء 

ا لتلطديطد   دناال الطذكطاء االصططططناطاي  يلا ردليطد ال شططططر رّعطد معيطار 

االصططنااي م  يّدا" مدك رنارسا ل دك كهاءرفا ي  ملاكا  األلاء  

ا    الاظااو ال شططططرية مه  يئ التاال  اهردايم  رّعد دكثرسا رنار 

دقرلفا ةلا ال سططتاك ال شططر ت  ا ططتاال ا يلا سذا ال عيارميّ ططاو  

العل اء التةاالاجيا الذكاء االصططنااي  ةلا م،مة دن اا رايسططة مه  

ئ الددرات الت  ر يمسا  مسطططتاك ملاكارفا لذكاء ال شطططرم  سذت   ي

 األن اا س :

 Narrow الذكاء االصططنااي  الًططيق د  الًططعيو  ت1

AIسا الذكاء االصنااي  الذ  ي تل  نناقا ييدا مه الددرات 

سا    General AI  الذكاء االصطنااي  العا  د  الدا   ت2

 الذ  يتسا ك ما الددرات ال شرية ي  لعض الاظااوت

  Super AI   الذكاء االصطططنااي  الخارق د  ال تدد    ت3

سا الطذكطاء ال سططططتد ل  الطذ  يتاقا دي رهاق ييطو قطدر  االلطة قطدر  

اهنسطططايم  يئ يتم ر طططايو األن اا الث،مة مه ز،  قدررفا يلا 

لت  رسطططتخدمفا للديا  ملاكا  الخ طططااج ال شطططريةم  التةاالاجيا ا

 لذل م  رن يدارفا الااقعيةت

يالذكاء االصطنااي  لات ال يدت طر يلا شطريلة مجت عية معياة لو 

دصطط أ ي  متاا   الج يا  قد رسططلو يعليا للعديد مه مجاالت  ياراا 

الياميةت لم رسطلم  ال در طة مه سذا ال م  التةاالاج  السطريا الذ  

-   ططططلاكيطات الع ليطة التعلي يطةلطدد ي  زلق اهر  ناييطة مف طة ي
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التعل يطةم  ي  اريدطة رعطاملفم ما التةاالاجيطات اللطديثطةم لطدرجطة  

اتلال معفطا التخات مه  لا  الطذكطاء االصططططناطاي  ملطو ال علم ا  

 اال تاا    ال رام  الرق ية ملو ال دررات اللاليةت 

 ي  كو األ اا  ي طعم ر طار يالم ال شطر لالتعامو ما األشطةا  

ا مه الطذكطاء االصططططناطاي ت  سطذا مطا يّؤكطد  ديدطة   ا طد ت    األكثر ردطدمط 

 س   اجة سذت التةاالاجيا ةلا  طططااات اايلة  دللاث شطططاقة ق و 

االقترا  مه ر ططططارات العل اء لذر رفا ر عا لتاال ازت،ت الذكاء 

 االصنااي ت

 يعا  الط  دنطو ال يما  ساطاك مطا يةه  مه الاقطت ق طو الدلق الهعل  

لر لارات يلا العالمم  األسم مه ال  ال يما  ال جا  مه  طططينر  ا

ا لايططا معايير صططارمة ألللاث الذكاء االصططنااي   دمافات  متا  

 ي  الاقت نهسطو سااك مسطا ة ر  ة لت طار مسطتد و مملسر لل شطر  

 لهًو ةمةانات الذكاء االصنااي ت

ال ي ةه أل د دي ياةر مسططططاس ة الذكاء االصططططنااي  ي  االررداء 

ليمم  سا ل ر مرشطأ للتنار لشطةو ك ير ي  السطااات ال، دةت لالتع

يجم ةاي مسطاير  سذا التدد  التةاالاج  لر ية  يد،نية  تا نسطلم 

  األمار مه  ططل ياروت  ي  سذا ال ططدل ينرب ال لئ اللال  مااقشططة 

 : االرية

 الذكاء ال ااي  ي  التعليم ث دن اا د رؤمر  ة  ةلا  -د ال

الذكاء ال ططااي  يلو ملو  ةيمسططتاك االيتدال  التعرت يلا  -مانيا

 ال علم  ث

 ما الس و الهعالة ل عالجة مشة،ت التلا  الرق   ث -مالثا

 األولالمبحث  -1

 الذكاء ال ااي  ي  التعليم  دن ااامر  -1.1

سااك شط  ي  دي الذكاء االصطنااي  لم يعد  ةرا  يلا شطريلة ليل 

معياة مه ال جت ا م لو دصطططط أ ي  متاا   الج يا  ر ل و لشططططةو 

يعطا  ي  العطديد مه مجطاالت  يطاراا الياميةت ال در ططططة  لد رسا م لم 

رسططلم مه سذا ال م  التةاالاج  السططريا م الذ  لدد ي  ة داث ندلة 

 يا ال شطططططاركيه ي  ي ليطة التعلم ناييطة مف طة ي   ططططلاكيطات ج

الترلا  م  ي  اريدطة رعطاملفم ما التدايطات اللطديثطة م ةلا لرجطة 

اتلال معفطا التخات مه الطذكطاء االصططططناطاي  يلطو ملطو ال علم 

الططذكططاء  سا  ثمططا  اللططاليططةت  ال دررات  ملططو  الرق يططةت   ال رام  

االصططنااي ث صططال يالم اللا ططا  جاي مةارم  سذا ال  ططنلأ  

 [ 1] 1956  يا  لاأل ا" ي

يو لاهسطو لأنو ميلم  ساد طة صطاا االالت الذكية ت  [   2]   يرَّ  يعرد

 Michael مطايةطو سطاياليه   Andreas Kaplanدنطدريطا" كطال،ي  

Haenlei   الذكاء االصططططنااي  لأنو مقدر  نظا  معيه يلا رلليو

ليانات زارجية  ا طططتا اا قاايد معريية جديد  مافام   رةييو سذت 

ةه رعريو  م[  3] الداايد  ا طتخدامفا لتلديق دسدات  مفا  جديد ت  

عياة رتسطم لفا ل طهتو  طلاكا   ز طااج م الذكاء االصطنااي  ةاي

رلاك  الددرات الذساية ال شططططرية  [4]  رجعلفا  لا ططططاليةالال رام   

 دن اا ي لفات مه دسم سذت الخاصطيات الددر  يلا التعلم  اال طتاتاا 

 لةه سذا ال  ططططنلأ     رل الهعو يلا د يططططال لم ر رم  ي  االلة

 رعريو ملدل للذكاءت ةيجالي دا جدليا لعد  

 

 ثمار الذكاء االصنااي  يلا التعليم -2

يالذكاء االصططططنااي  إلال  Thomas Arnett  يدا لتاما" درنيت

يشطةو رفديدا لددر ما  طيسطايد يلا ر سطي  مفا  التدريل األ طا طية  

 مسطايد  مدير  ال ؤ طسطات التعلي ية يلا الت طد  للتلديات الت  

ال ال عل يهمرااجططو  كهططاء   كططالريا مه  متنل ططات  ططدر طططططة   راقا 

ال ختلهطط  ال  [5]ة   ال تعل يه  نتيجططة  االصططططناططاي   تدططد  يططالططذكططاء 

التةاالاج  إل ططيشططةو قهم  سامة ي  ال جا  التعلي    يئ  ططي ةه  

 [ 6] جال  التعليم ي  ال ستد و الدريممه االررداء ل

 ي ه ز،لو  ططات ةه مه لرا ططة  ططلاك ال تعل يه ل ية الع و يلا 

مسططايدرفمتيًطط،يه ا ططتنايتو لاكتشططات مةامه يططعو النالم  

 امةطانيطة رلطديطد ن   األ طططط لطة الت  راجطو اليفمتيي طا مًططططا كطاي 

ال در طططاي يتعاملاي ما ا،لفم  ل طططهتفم   د  متجانسطططة م مه  

ا  جم الهرصططة الةظفار  نا ية الذكاء د  مه  يئ اريدة التعلم م م

ال ااسم لةثير مه النل ة م ه يعاناي صطعالات ي  التعلم م ما دلك 

ي  ي ططططرنطا سطذام    دمطامل  طدد رةطايؤ الهر   ةلا يطد  مرايطا  االزطذ  

 نتيجة لتنار يلا  الترلية  التعليم اات االزت طططاصطططات ال ختلهة 

مرةشططططو مه ز،لفطا الت طايه  االزت،ت ليه النل طة  ي  اريدطة 

ل فم م إللفذا دصطط أ التهةير ي   يططا زنة ررلاية رعلي ية رأزذ رع

لعيه االيت طار  جال ير ق يرليطة ليه ال تعل يهميططططر ر  ررلايطة 

 differentiated ةنسططانية ت  سةذا رأ ططسططت ال يداةاجيا الهارقية 

pedagogy [7 ] 

لفدت شططط الية الترلية   التعليم   رايير السططط و لتلديق م دد رةايؤ  

يه ال تعل يه م  معرية ز ططططاصططططيات كو رل يذ  الزذسا الهر  ل
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لعيه االيت طارم كطذلط  مسطططططايطدرفم يلا رجطا ت ال ططططعالطات الت  

 رعتريفم لتلديق الش الية ال اشال ت

نداا يطططعو ال تعلمم  لرا طططة   يالذكاء االصطططنااي  ا طططتاال ا ةلا

 ت لاك ال تعل يه  يت ةه ي  راجيو األ  لة  الع و يلا مسايدرفم

    ال يطداةاجيطة الهطارقيطة    ل ططططي طة دزرك إلالتن يق األمثطو ل  طال    

 ا ترا  الذكاءات ال تعدل  لل تعلمتك ا اي الذكاء يرجا الا نظريات  

مهسططططر  ي ةه مه جفطة دزرك يدطد دظفرت لعض الطدرا ططططات دي  

الن،  ي يلاي ةلا اللجاء ةلا األجفم   الطذكيطة دكثر مه ال طدر"  

ةلا  ديدة دنفم يخشاي مه ةتياا ال علم لنرب األ  لة   سذا يرجا  

ك ا دنفم يتجا اي ا ت ا  رديي فم  ططل ا ياد الم التهسططيرات لشططةو 

مه العطااهطة د  اللةم ال سطططط ق يلا متةررم  يطئ ةي االلطة مجرل   

األشططخا    ي ةه دي نسططتلًططر ساا الااقعة الشططفير  للنهو ا  

  دليةسطا  السطت  طااات  الذ  يط نتو  الدرو يسطتخد  الجفات الذك

 [ 8]  ي   و  اج ارو ال املية 

  الذكاء االصنااي     Automationالهرق ليه نظا  األر تة     -3ت  1

ق و ال دء ي  رايططططيأ مدك رأمير الذكاء االصططططنااي  يلا مجا  

 التعليم ال لد مه الت ييم ليه م نلليه د ا ييه  س ا:

 رمجطةم يطااللطة إلاألر تطة  س  نظطا  يعت طد يلا الداايطد الت  رلطدلسطا ال

ساا رت ا ال تسطططلسططط،ت ال اندية ال لدل   طططلها  سا ما يعا  كاي  

  سةذاإلت Bيهً  مانديا ةلا الرمم   Aالرمم  

إلدما الذكاء االصططنااي  يفا ل املة رعليم االلة لتسططتات  لاهسططفام   

 ردرك ما يجم دي رهعلو  ما ال يجم دي رهعلوت  يالتشهير د  الترميم  

ا  يئ يسطططط أ ل لة لددر معيه مه ال اا ر         إل ساا ال يةاي صططططريل 

 ت[9] 

 

  intelligent tutoring systems دنظ ة التعليم الذكية    -4

  ITS   ال عر ية ازت ارا

س  دنظ طة ردا  لتايير لر " ياريطة ل ي اللطاجطة ةلا رطدزطو مه  

مطدر" لشططططر  م طططط  طة الةتر نيطا لطديم  رلسططططيه ي ليطة التعلم 

ةلا ال سطاس ة ي  ريسطير   ITS التدريل ي  مجا  ال عريةم  رفدت  

التعلم لنريدطة مسططططتلطدمطة  يعطالطة لطا ططططتع طا  مج ايطة متاايطة مه  

 ردايات اللا  ة   الذكاء االصنااي ت

إليالتعليم  الذك  سا نظا    Katie Hللسطططم رعريو كار  سايار    

يًطم لرام  رعلي ية رلتا  يلا يا طر الذكاء االصطنااي   يئ 

يدا  الاظا  لتت ا دي ا  الن،   ةرشطالسم كل ا رنلم األمر   ال  

مه ز،  ج ا معلامطات يه دلاء كطو اطالطم يلا  طد م ك طا ي ةه  

ًطعو لدك ك و متعلمم  ردديم الديم ال،ت  لو دي ي رت نداا الدا   ال

 [ 10]  ي  الاقت ال اا م

 

  AR   الااقا ال عمت     VR رداية الااقا االيتراي   -5

 

رداية الااقا االيترايطط  رع ر يه إلملاكا  رهايلية ر ةه لل سططتخد  

الطدزا  ي  رجطار  مختلهطة كطال شططططاركطة ي  رلد  الطدر " ا  الاء 

االمتلاي  سا جالل ي  ماملوتك ا ر ةه لل سططتخد  دي يةاي جمءا  

يعاال مه سذت التجرلةم  ي ةاو التادو لازلفام مه ز،  دجفم  لتداية  

 ت ي  االندماا لشةو كل إلت يالية زاصة رسايد

إليف  رختلو ما  ططالدتفا ي    AR  دما لالاسطط ة لتداية الااقا ال عمت

كانفطا رادطو ال شطططططاسطد لعرض ماطاا  د  م،م  األلعطال ي  ملي   

ال سططططتخد م  يئ يتم لم  سذت ال شططططاسد دماموم لخلق  اقا يرض  

مركطمت  رتيأ سطذت التدايطة ديًططططا مج ايطة مه الخيطارات التعلي يطة 

ك لاكا  ي ليات معدد  كالع ليات الجرا ية د  الديا  لتشططريأ جسططم  

 [ 11]  اهنساي لالاس ة لنل ة النم مث،إلت 

 اسم رن يدات الذكاء االصنااي  ي  التعليم  -6

لم يعد الذكاء االصطططنااي  ااراا ي  مجا  التعليمميدد اصططط أ د د 

لدرا طيةم  مه  ا طل التا ية التعلي يةم  مه دسم  ط و رناير ال االد ا

 دسم رن يدات الذكاء االصنااي  ي  التعليم ما يأر :

األنظ ة الرق ية الخاصطة لال دار" ل عاا إلةقامة شط ةات  •

ليطانطات متطدازلطةم ي ةه يه اريدفطا ةقطامطة شطططط ةطات ي طططط يطة ك ير  

ًطعو  كيهية ي،جفا لدك الن،    اللجمم رسطتنيا راقا ماايطا ال

لامات  معطالجة ال شططططة،ت د ال  ج يعط ام ك طا رسططططفم ي  ةلار  ال ع

 [ 12] شركة ك،" ةيرا   لأ  م  مه دس فا  

إلاه طططفا  ي  ي و زاارتميات ي  ةقامة دل ات رعلي ية  •

رع و يلا ةيال  صطياةة ال ااس  التعلي ية  للاررفا ل ا يتاا طم ما  

است ا  الن، م للاصطا  ةلا دق طر النرق مه دجو راصطيو ماالد 

درات الن،ليطة يلا التااصططططو ما األنظ طة الطدرا ططططةت رناير الدط 

م للتعطامطو  فدو دد  ّمجز الشطططط يفطة لطال شططططرم مطا يعطد دك ر ملهم لفم  ّمعطو

الهار  ما ال شططططر ي  ج يا ال ااقو الل ايطة  االجت طاييطةم ل طا  

يسطططططايطد يلا رعميم الدطدر  يلا التااصطططططو  تيطال  ال فطارات 

 ت[ 13]  االجت اييةإل 
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 الدايعة اليت ال الذكاء االصنااي ثالعاامو   -7

إلساطاك م،مطة ياامطو رلطئ يلا رناير الطذكطاء االصططططناطاي  ي ر  

 [ 14]  ال ااياتإل

الذكاء االصططنااي  ك يم  ا ططتراريجية  ت ية  راايسططية رع و يلا 

 الل ا  يلا كهاء  دك ر  ةنجات ال ميد مه ال فا  ي   قت دقوت

الطذكطاء االصططططناطاي     رلتطاا ةلا الخ ر  ي  كيهيطة ةنشطططططاء  لا 

  ةلاررفا يلا نناق  ا ات

يتنلم مشطططر ل الذكاء االصطططنااي  دكثر مه مجرل راظيو يالم  

ليطانطاتت ييجطم يلا مؤ ططططسططططات التعليم راهيطذ األل ات  الع ليطات 

  ا تراريجيات اهلار  لً اي نجاب رداية الذكاء االصنااي ت

ؤكد  ديدة  اي ا ططتعراض األناال ال ختلهة مه الذكاء االصططنااي  يّ 

 ا د : رتنلم سذت التةاالاجيا  ططططااات اايلة  دللاث شططططاقة ق و 

 االقترا  مه ر ارات العل اء لذر رفات

 يعا  الط  دنطو إلال يما  ساطاك مطا يةه  مه الاقطت ق طو الدلق الهعل  

مه  طططينر  الر لارات يلا العالمم  األسم مه ال  ال يما  ال جا  

ا لايططا معايير صططارمة أللل اث الذكاء االصططنااي   دمافات متا  

 ي  الاقت نهسطو سااك مسطا ة ر  ة لت طار مسطتد و مملسر لل شطر  

 [ 15]  لهًو ةمةانات الذكاء االصنااي إل

إلساطالط  را ؤات مختلهطة  ا  الممه ال تاقا للاصططططا  ةلا الطذكطاء 

  350رم ا تن،ل ثراء دكثر مه   2017االصنااي  العا م يه  يا  

% مافم  50ز يرا ي  التعلم االل   يلم األي ططططا   يعتدد  اال  

ت  يتاقا لايل ر تن رلم الرايل  2060دي ال   طططيلدث ق و يا   

م دي سذا  ططيلدث  Unanimous AIالتاهيذ  لشططركة التةاالاجيا 

ب األ طططتاا  ال دير السطططالق  2030قري ا ي   د ل يا   م يي ا صطططرد

ل خت ر الذكاء االصططنااي  ي  معفد ما ططارشططا ططتل للتةاالاجيا 

CSAIL-IT    العططا ال تاقا سا  التططاريخ  لططارريطط   ياسططططتاي م دي 

 الذكاء االصططنااي  ك يم  ا ططتراريجية  ت ية  راايسططية   إلت2040

لا الل ططططا  يلا كهطاء  دك ر  ير  جطديطد  لتعميم العلم رع طو ي

 ال عريطة للنل طة  اال ططططارطذ ت ك طا دنفطا رتلا  لسططططريطة ةلا ميم  

راايسطططية ليه العديد مه ال ؤ طططسطططات التعلي ية م  ي ةافامه ةنجات  

ال ميد مه ال فا  ي   قت دقوم  ةنشططاء مااقا ّمخ طط ططة  جذالةم 

 [16]   نجاب ال ؤ سةإل  التا ؤ لاتاا  األي ا  لميال  نشاا

يلا الرةم مه ردايطة الطذكطاء االصططططناطاي  جطديطد   معدطد ت  ل يطة 

اال ططططتهطال  مافطا مطاتالطت رلتطاا ةلا الخ ر  ي  كيهيطة ةنشططططاء  لا  

الطذكطاء االصططططناطاي   ةلاررفطا يلا ننطاق  ا ططططات ك طا يتنلطم 

يلا  يجططم  ان ططا  ال يططانططاتت  راظيو  مجرل  مه  دكثر  ال شططططر ل 

ًط اي نجاب رداية الذك اء االصطنااي م  يطا ال ؤ طسطات التعلي ية ل

االل ات  الطعط طلطيططات   رطايطيطر  زط،   مطه  الطط   لطتطاطهطيططذ  الطخطنط  

  ا تراريجيات التاظيم  اهلار 

 التلديات  صعالات رن يق الذكاء االصنااي   -8

سو اصطط أ لماما ما انتشططار التدايات اللديثة مه   ططااو االر ططا  

  رةاالاجيا ال علامات  

   رنايعافطا ي  زطدمطة التعليم دي نسططططتهيطدا مافطا ي  مجطاالراطا ال تعطدل

  الع و يلا نشرت لنرق  فلة  ميسار ث

الططذكططاء  لرمجيططات  رن يق  رااجططو  الت   التلططديططات  لعض  يفاططاك 

االصططنااي  ي ال  ا ما رةاي مشططر يات الذكاء االصططنااي  ّمةلهة  

لل طايطةم ك طا دنفطا ّمعدطد  ي  اهنشططططاء  رتنلطم ز ر  يطاليطة النلطم ما 

 شلة ي  اهمدالاتت

معرية متا  ديه يتم لم  الذكاء االصططنااي م يًطط، يه ةلا  إلةي 

 قطت اللجاء ةلا الجفطات الخطارجيطةم  ططططيسطططططايطد يلا ردليطو سطذت 

ال ططططعالاتت  يلا الرةم مه  يال الذكاء االصططططنااي م ةال دي  

لعض الشططططركطات ال رطدرك اهمةطانطات الةطاملطة للتعلم االل    ظطااو  

 هطارقطاتم ارًططططأ دي  الطذكطاء االصططططناطاي  األزركت ل طاااث مه ال

ال شةلة رة هم ي  جمء ك ير مافام ي  الاا"م ك ا دي رديدات الع و 

ةير الهعالة قد ر اا ال ؤ طططسطططات مه الل طططا  يلا الدي ة الةاملة 

 [  17] لع ليات راهيذ الذكاء االصنااي  الخاصة لفاإل

قطد يااجطو يل طاء ال يطانطات رلطديطات ي  الل ططططا  يلا ال اارل  

لتاجانفا هنشطاء الا ااجات التعلم االل ت  قد رةاي  ال يانات الت  ي

لديفم مشطططةلة ي  التعا ي ما تم،افم ي  الهريقت  لديفم العديد مه  

دل ات ال  ططالر ال هتا ة هلاررفام ليا ا يلتاا منار  التن يدات 

ي  لعض األ ياي ةلا ي لية ةيال  ررميم شطططاملة للا ااا الت  يدا  

ق و دي يت ةااا مه رً يافا ي  رن يدارفمت  يل اء ال يانات لتنايرسا

 ما  جال قطاا طة متاطاميطة مه دل ات الطذكطاء االصططططناطاي  اات 

ًطاء   ال  طدر ال هتابم يخلج مسطؤ لا رةاالاجيا ال علامات ةلا ق

ال ميطد مه الاقطت ي  ليم يرق يلا  ال يطانطات مه ز،  رلطديطئ 

قم مه ز،  لي ات الع و الخاصطة لفم لا طت رارت  سذت ال شطةلة رتها

التا يطد الديطا طططط  ال لطد ل يي طا يتعلق لطالنريدطة الت  يرةطم يرق  

 يلا  ال يانات الع و لفات

قد ال يت ةه ال سطططؤ   مه ر طططار اهمةانات الةاملة ال طططتث ارات 

الطذكطاء االصططططناطاي ت  مه ممم يفا ال يدطد  مطا يةه  مه الريطايطة 

يططططر ر      ال اارل ال،تمة هنشططططاء نظا  لي   رعا ن   متةامو

لاجاب رداية الذكاء االصطططنااي ت ي ي رلديق دق طططا ا طططتهال  مه  



 

 
258 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة  ........  أنماط الذكاء –  أماني  264-252صفحات   

الذكاء االصطططنااي م  رجام ال شطططة،ت الت  ر اا نجاب ي ليات 

التاهيطذم يعا  زلق مدطايطة يطامطة ليه الهرق رطديم لشططططةطو كطامطو الاظطا   

ال ي   للذكاء االصططنااي ت  لتجا ت العد اتم يع و ملللا األي ا  

ت لتلطديطد ال شططططاكطو  األسطداتم  يدا  مفاطد ططططا  ما يل طاء ال يطانطا

ال يطانطات لط لار  ال يطانطات  الاظطا  األ ططططا طططط  لل يطانطاتم لليطئ يتم 

رشطططط يلفطا لطالةطامطو مه دجطو ي ليطات التلليطوم  يدا  يل طاء ال يطانطات  

ل يدال ال يانات  ا طتةشطايفا  ر طارسا  ن ذجتفا يلا نظا  د طا ط م  

ار  ال اية التلتية األ طا طية  يتالا مفاد طا رةاالاجيا ال علامات ةل

ال،تمة لديم يلا  ال يانات يلا نناق  ا ام  ااء ي  مةاي الع و 

د  ي  اللطا طططط طةم  يدا  منار  التن يدطات لاشططططر الا ااجطات ي  

 [ 18]  التن يدات هنشاء ماتجات رعت د يلا ال يانات

 

 المبحث الثاني

 الذكاء ال ااي   رلديد ل ر ال علم يالتدريس  -1

ًطو مه ال شطر ي  ال  يخها يلا د د دي التةاالاجيا رتدزو لشطةو دي

ا لت طططط أ دكثر    ططططيطاقطات معياطة م   ال ملطالطة  ططططات رتنار  ت ط 

ًطارا  ي   ياراا ي  ج يا ال جاالت م ل ا ي  ال  مجا  التعليم      [

  ساا ي ةه دي نتساء : [19

سو  طيلو الذكاء االصطنااي  ملو ال علم ي  ال در طة ا  اال طتاا  

 ي  الجامعة ث

مه ال ططعم اهجالة الدنعية يلا سذا التسططاي  ي  الاقت الراسهم  

ا ماجال ام لةاو  لةه دةلم ال ا ثيه ير ي دي ل ر ال علم  يةاي لاا  

 ططيختلو مه  يئ قي تو الع لية  الترلايةم لي طط أ دكثر شطط الية  

 ططططيفتم دكثر لطال عطد االجت طاي  الطذ  ال  له رت ةه االلطة مه  لليطئ  

رعايًطططوم يأصطططو ال ثالر   التلهيم ي  ال در طططة ياد العديد مه  

 ال تعل يه ي دا سا التهايو اهنسان   االر ا  ال شر ت

الطذ  ايت ر    جارلي شططططالير    سطذا مطازلج اليطو الةطارطم االمرية 

 عل يه مه الاء ر طالتفم  الذكاء االصطنااي   طياير ال ات ر ةه ال

لهايلية اك ر  جفد اقو النو  طيؤمه ج ا ال علامات الت   طيلتاجفا  

 [20]   ال علم لتدييم الااو  الاء ا،لو  نلسياف ا لسرية  يايليةت

  طالت رن يدات الذكاء االصطنااي  ي  التعليممل ا رايرت الن يعة  

لهطا ال ي ةه  الرق يطة  الطدياطاميةيطة للطذكطاء االصططططناطاي  مجطاال مخت

العثار يليطو ي  ال ي طة التدليطديطة الا نيطة لل طدر ططططة ي   قتاطا اللطال ت 

يتن يدات الذكاء االصطنااي  ي  التعليم  طت ةه مه اكتشطات  د ل 

ل ةنشطاء ردايات م تةر ت   مه ليه رن يدات الذكاء  رعلم جديد   رسطرد

 االصنااي  ي  التعليم نجد:

م التعلي يطة التدليطديطة ةلا كتطم ال لتاك الطذك  مه ز،  رلايطو الةتط 

 اكية  ميدة ال لة لال اية التعلي يةم 

يلا  ط يو ال ثا م يسطتخد  ردايات الذكاء االصنااي  لل سايد  ي   

نشر ملتاك الةتم ال در ية ي ر لليو الدرا ة الذك  الذ  يتً ه 

ملخ ططات اله ططا   ازت ارات ال  ار ططة ال ططليلة  االزتيارات 

ملخ طات ن طية ملدل  لةو ي طوم يتم درشطهتفا لعد ال تعدل ت ةلرات  

 [ 21]  ال  ةلا مج اية رق ية  ةرا تفا يلا ماقا دمات يت  

ًطا ل نشطاء ما طات ملتاك اكية متةاملة ما   ردا  شطركات دزرك دي

لم  ال لتاك لت طاريه ال  طار ططططة  التدييم مثطو لرنطام  الطذ  يتيأ 

ت ال طططات   لل عل يه ر ططط يم مااس  رق ية  لمجفا ما   طططاا  

 [ 22]  ال ار م يً، يه ةمةانية التدييم الذات لذك 

 

 

 م يمات ا تخدا  الذكاء االصنااي  ي  التعليم- 2ت 2

رعديططد ا مه    -ث  دكثر  دنططو  ل عاا  الرق  م  ةير  الترميم  رسططططتخططد  

ما يعا  ةمةانية   ا د  صهر يد   اللاا م العالية الت  رعت د يلا  

ارخاات قرارات معدد م  ةمةانارو الفاالة الت  ي ةه دي يًططططيهفا ةلا 

مجاالت الدرا طططة ال ختلهةت لاهيطططاية ةلا  جال قدر  لدك لرام  

لا التاصططو للو ال سططااو  تا ما يد  اكت ا  الذكاء ال ططااي  ي

ًطال   ًطة  ال ت ال ياناتم لو ةنفا رسطتنيا التعامو ما ال يانات ال تااق

 د يان ات

 _ يسطاسم ي  رايير الاقت  الجفد  اه طفا  الا جانم رايير  اقا  

ال ااجفططةم  مااك ططة   يلا  الن،   ل  و رعاد يطط نفططا  للن، م  لططديططو 

 التةاالاجيا اللديثةت

الذكاء االصططنااي  يسططتنيا اه ططفا  ي  يرض األ طط لة يلا ا_ 

الن،  لنريدة رةشططو نداا الًططعوم  اال ططتعدالات العدلية لةو 

 االمم يً، يه متالعة  ا تةشات د اليم ال تعل يهت

ل_ يسطايد الذكاء االصطنااي  الن،  يلا  سطه ازتيار األ ط لةم 

ا يافمم ةا ةي ال ا  راهيسططططط  تجطار  دم تطت دي  ك طا يّعطد يًطططططاء ك ير 

 الن،  يةاناي دكثر قدر  يلا التلا ر لعيد ا يه ال در"ت

 كيهية ي و نظم التعلم 3

رعت طد الةثير مه ارااق التطدريل يلا يرض اللدطااق  ال هطاسيم    

لل تعل يه مم ةجراء ازت طار يه اريق األ طططط لطةت  رعطد سطذت النريدطة  

لامطات نطاجعطة ي  رعريض األشططططخطا  الا ك يطات ك ير  مه ال ع

 ازت ططار قطدررفم يلا التططذكرم  لةافططا ةطال ططا مطا رن ا ي  الطذسه  

ال علامطات الت  ي ةه لل تعل يه رطذكرسطا  قطد رعاتسم الدطدر  يلا 
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رن يدفطا لشططططةطو جيطد ياطد اللطاجطة اليفطات  يلا نديض الط  يط ي نظم 

التعلم الطذكيطو رسططططتخطد  ا ططططلا  ال لطاكطا   لي طات رعلم اكثر رهطايليطة 

لا رن يق معريتفم  مفطارارفم ال تعل طة  لطالتطال  رج ر ال تعل يه ي

ي ي سذت الاظم رشطةو لي ات رسطايد ال تعل يه يلا ا طترجال  رن يق  

ال عريطة  ال فطارات لشططططةطو اكثر يطايليطة ي  ال ااقو الع ليطة  ا دطا  

 [ 23] نظرية دن اا التعلم 

ي  ال ؤ ططسططات التعلي ية يهترض لعض األ ططارذ  ال عل يه دي        

كاية يتعل اي لالنريدة نهسططفا كاأل ططتاا نهسططوم  سذا زناء   الن، 

د   يةر  مهطالسطا إل دي كطو الن،  الجيطديه يتعل اي ك طا   شططططااا يالطد

درعلم دنطا إلم  لطالتطال  يط ي الن،  الطذيه لفم د طططططاليطم رعلدم مختلهطة 

 يف لاي ةما لدلة اكاافم د  انفم ةير جالديه   متفا نيه   مف ليهت

هية  الهسطيالاجية ر ثو مؤشطرات رد  يلا الةيهية ةي العاامو العاا

الت  يدرك لا طااتفا النالم لي ة التعلم   يسطتجيم لفام  س  رشطةو 

النريدة ال هًططططلة للهرل ي  التهةير   و ال سططططااو  اال ططططتاتاات 

 رسطططط ا سطذت النريدطة ن   التعلمم  ي ةه رعريو ن   التعلم لطأنطو  

د  يج ا لفططا ال علامططات  النريدططة الت  يرك لفططا الهرل األشططططيططاء  

 يعطالجفطات  ال عطالجطة س  الةيهيطة الت  يعرض لفطا الهرل ال علامطات 

 ي طادهفا  يديد فا  يسطتخدمفات  لةو شطخج ن   رعلم زا    يريد 

 [ 24]  مثو التاقيا  ال   ةت 

ال ي ةه أل د دي ياةر مسططططاس ة الذكاء االصططططنااي  ي  االررداء 

لشطةو ك ير ي  السطااات ال، دةت   لالتعليمم  سا ل ر مرشطأ للتنار

يجم ةاي مسطاير  سذا التدد  التةاالاج  لر ية  يد،نية  تا رسطلم 

 ال ؤ سة التعلي ية مه  ل ياروت

ي ةه اللطا ططططا  ال علم مه ردطديم دك ر قطدر مه ال علامطات ي  دقطو 

 قطت م ةه ك طا ي ةاطو مه معطالجطة ناا   الد ططططار ي  الع ليطة 

 ية ا ططتخدا  اللا ططا  ي  ال يداي الترلا  دي دس [ 25]   التعلي يةت

رة ه ي  ايت طالالنطالطم يلا نهسططططو ي  رلد  ال طال  العل يطةم  رد لفطا 

ا مدك است امو ي  اللا ططا م ل ططهتفا    مدك رشططاقو لتعل فا  ديًطط 

  ططططيلطة رعلي يطةم يطالجطانطم األسم االست طا  لط مطار  ل ايا الن،  نلا 

رخني   لرا ططة شططاملة  ا ططتخدا  اللا ططا   ل رت  اس يتو يلممو 

ق طو التن يق الهعل   ا ططططتخطدامطو ي  الع ليطة الترلايطة يعلا اهلار  

ال عل يهم  را يططة ز رارفم  مفططارارفمم  ةيططدال  رططأسيططو  الترلايططة 

مخت ططططيه لتطدريطم ال عل يهم  رخني  ي ليطة التطدريل  ال اطاس   

الدرا ططية  قال تفا لتاا ططم ال سططتلدث الجديد  ططااء اللا ططا  د  

نطت د  ةيرت مه   ططططااطو  ارااق جطديطد  ي  الع ليطة الترلايطة االنتر

تلطالرةم مه رعطدل مجطاالت ا ططططتخطدا  اللطا ططططا   ةم ت ج يا  

ال جاالت ةلا دنو ماتا  يعد   طيلة ماناية  مف لةم ال يسطتهيد ال علم 

 مه ةمةانيارو لال ار  ال نلالة  يرجا ال  الا

 نة التعلي يةيد  رخ يج  قت ملدل للة  يارر التعلي   ي  الخ

قلة ز ر  ال عل يه  مفارارفم  معريتفم لةيهية ا تخدامو ي  الع لية 

 التعلي ية

ترخات ال عل يه مه يدطداي السططططينر   التلةم ي  اله طططططو ياطد 

 ا تخدا  اللا ا  ي  التعليم

 يد  مدة ال علم لد ر اللا ا  ي  رلسيه التعليم

 نت ات ال تعل يهايتدال ال عل يه لأي اللا ا  ياايسفم ي  جذ  ا

يد   جال التشططجيا ال،ت  لل عل يه مه ق و ال ؤ ططسططة  ال شططرييه  

  [ 26]  ال تخدا  اللا ا  التعلي   ت 

 ل رض اال ططططتهال  مه اللا ططططا  ي  التعليم لشططططةو ك ير يجم 

االست طا  الهعل  لتطأسيطو ال علم مه ز،  لرا ططططتطو الجطامعيطة دكطالي يط ا 

يدا  لطدرا ططططتفطا م  مه مم مه     مفطاريط ا مه ز،  مسططططاقطات ملطدل 

ز،  ي لو ي  ال يداي الترلا  يفا للاجة ل دو ز رارو مه ز،  

ل رات   رش ي و را   مفارارو الع لية  رةسطط و معارت جديد م 

ا االست ا  لالنالم لداية لالجانم الاهسط  مه  يئ رد لو  ًط   مه مم دي

 اقو  ال طططتخدا  اللا طططا  م  مه مم رعميم ل رت  ةشطططراكو ي  ال

 [ 27]  التعلي   

لجطانطم مطا  طططط ق نرك دي االنترنطت ي  التعليم يهيطد كطو مه ال علم 

 النالم يلا  د  طااء  ي ةافم مه التهايو  التااصطو  طااء لازو 

ال ي طة التعلي يطة الهعليطة د  زطارجفطا  يةاي ساطاك ندطاا التدطاء للخ رات 

ااصططططو ما  التعلي يطة ي ه ز،  ال ريطد االلةتر ن  ي ةه للنطالطم الت

ال علم مه ز،  ةر طا  األ ط لة  الاشطااات  ا طتد ا  اهرشطالات م  

ا مه ز،  التااصططططو ي ر ماتطديطات اللاار د  ال لطالمطات   ديًطططط 

 ال شتركة

 معاقات ا تخدا  اهنترنت ي  التعليم -4ت

 يعد اهنترنت مه الا ططااو الت  لفا جاانم ةيجالية   ططل ية م يئ 

ال عاقات الت  رلد مه ا تخدا  اهنترنت زاصة ةي سااك العديد مه  

 ي  التعليم  مافا:

تالتةلهة ال الية : رعت ر التةلهة ال الية ال تا ة يطر رية لتايير زدمة 

 اهنترنت ي  التعليم

زاصطططة ي  مر لة التأ طططيل  ال  ألنفا رلتاا ةلا زناا سارهية 

 ل ااصهات معياة   اا يم ثليةت

الططذ    الاقططت  ةي   : ال لططئ يه  تالممه  ي   ال ططا ططئ  ةليططو  يلتططاا 

 ال علامات ي  اهنترنت د د
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ال عاقات الرايسطة الت  ردو دما  ا طتخدا  الشط ةة  يئ ةي مسطتخد   

 سذت الش ةة يلتاا ةلا

ا  مه ال علا  دي الاقطت ال لتطاا  ا د يطانط  ال ططططار   ال ططططات معط 

 للل ا  يلا ال ات  ال ار 

ال لهات الة ير  سا ديطططعات الممه ال،ت  للل طططا  يلا الاج  

 ال ةتا ت

الهةر   األز،ق   األمه  ةي   : ال  اايططة  األمططاكه  ةلا  تالططدزا  

 االجت اي   السطيا ط  مه دسم ال  ال  الت  رؤكد يليفا ال ؤ طسطة  

ا ألي االشطتراك ي  شط ةة اهنترنت  التعلي ية لج يا مرا لفا م  نظر 

ا   يلا ي ة معياة مثدهة   ايية ل، ططططتع ا  ي ي سذا  ليل   ق ططططار 

يدو لد رت يااد ادما  ا طططتخدا  سذت الشططط ةة  سا الدزا  ةلا لعض 

 ال ااقا الت  رديا ةلا الرايلة  سد  الديم  الديه  األز،قت

تال شططططاكو الهاية : مه ال شططططاكو الت  رااجو مسططططتخدم  الشطططط ةة 

رنت لسط م يا  د  ةيرت االندنال دمااء ال لئ  الت طهأ لازو اهنت

ما يًططنر ال ا ئ ةلا الرجال مر  دزرك ةلا الشطط ةة  يةاي مه  

 [28]   ال عالة الرجال ةلا مااقا ال لئ الت  كاي يت هأ لفات

ايططططايطة يًطططط، يه التةلهطة ال طاليطة لم رعطد لطال عيق دمطا  ا ططططتخطدا  

 االنترنت ي  التعليمم ةا دي التةلهة كانت ي  لدايات ظفار االنترنتم

دمطا ي  الاقطت اللطال  قلطت التةلهطة ي  رجفيمات االنترنطتم  يطئ  

دصطط أ االنترنت ردري  ا متااجد ي  كو مام م  يسططتخدمو ال طط ير  

 ق و الة يرم

ا ما    لطالاسطططط طة للطدزا  ةلا األمطاكه ال  اايطة الت  رتاطايا دز،قيط 

مجت عطاراطا يط نطو لطاهمةطاي ي طو لرام  ر ططططهيطة ل اا الطدزا  ةلا سطذت 

 ال ااقات

]   صطهات  دز،قيات ال علم ي  ا طتخدا  اهنترنت ي  التعليم -5ت   2

29] 

ا  الةهطاء   الت ةه التطا  مه مطالرطو  يطال علم يجطم دي يةاي كهاا  قطالر 

يلا شطططرب  ةي طططا  ال ال  م  ديًطططا ةردانو مه يلا  اللا طططا   

 لرامجو لددر ال سطططتنال لل سطططايد  ي  ال لئ   التد ططط  يعلا 

الرا يلا ال لطئ  ا ططططتع طا  م طططططالر ال لطئ  ال علم دي يةاي قط 

 ملركطارطو يلا اهنترنطت  ةال يط نطو ال جطد ك مه  جالت  ال مه 

ا ططططتخطدا  اهنترنطت ماطذ الللظطة األ لا  ةردطانطو هر طططططا  ال ريطد 

اهلةتر ن  يف    ططيلة التااصططو األ لا لياو  ليه ا،لو   الدر  

دسم   مه النل ة   ططفالة التااصططو يلا ال سططتاك الشططخ طط   س 

زاصطططية ي  اهنترنتتارسطططال ال عرية  االست امات يجم يلا كو 

معلم دي يةاي مهتاب الذسه  ا طا األيق لليئ يت ةه مه دي يشطرب  

العالم للد اارو يط ه مالرو ي، ياجد د  نال يلم االي ليل مرر نا 

ًطو اهنترنت    طااو االر طا  رلا   لالعالم مه  الاا م يالعالم له

 ر يعليا لدرية ص ي

جدا ي، يااد  مه ا تخدا  اهنترنت ي  التعليم ةاا كاي ال علم  ياجو 

 ر  ي  ل لتو يد تيال تخدا  مااقا اهنترنت ال تاا ا،لو

الن،  مه   لت ةه  لن،لططو  الطط   نهسطططططو  ال علامططات يه  رايير 

معريتطوتيت ططططو لطالل طا"  يرةطم ي  التعليم : يطال علم الجيطد سا  

ي  نجطاب الع ليطة التعلي يطة لطا ططططتخطدا    ال علم اهنسططططاي لطو ل ر سطا 

االنترنطتم يادنطة ال طدايطة راشططططأ مه ياطد ال علم لطذلط  يجطم دي يتاير 

التعلي    ال اقو  قيططال   ر ةاططو مه  ال علم مفططارات  قططدرات  لططدك 

يه ةلا الط  يفا ديًططططا جمء مفم ي     نجطاب سطذا التعلمم يًطططط،  

ا ةمار  شططخ ططية ال علم  س  صططهات لازلية ي  ال علم كددررو يل

 ر ب اهلدال  الل ا" لدك الن، ت

يالتعليم االلةتر ن  يلممو ةلار  ررلاية متةاملة مه معلم  مشططططرت  

 ماجطو ررلا   لطالتطال  يجطم دي ي تلط  كطو مه يع طو لطاللدطو 

الترلا  ي تل  كهايات رعلي ية متعلدة لا طتخدا  اللا طا   ا طتخدا  

ا كهطايطات ةلاريطة االنترنطت  ا ططططتخطدا  ال رمجيطات التعلي يطة  دي ًطططط 

لططالثدططايططة  ا  ا معرييطط  مل طط  يةاي  دي  التعلي    يجططم  ال اقو  هلار  

ا يتم ردسططططم الع طو  ال فطا  لةطو   االلةتر نيطةت  لاطاء يلا الط  ديًطططط 

 العامليه يلا التعليم االلةتر ن  كو يلا  سم  ظيهتو  رخ  و 

 ز،صططططة الدا  رسططططتنيا سذت التداية دي رلو مشططططة،ت   رخلق  

قلططة  مشططططة،ت ا ال ثططا  م ةه  ططو مشططططةلططة  زرك يلا  طططط يططو 

ال عل يهيالتدريسطييه د  شطأ راير األكهاء ي  لعض ال جاالتت يف  

ر قدرارو   طططتسطططد د  ندج  و  طططتسطططايد ال علدم العال  يلا دي يناد

ماجال لديوت  لةه ال لد مه اهشططار  ساا ةلا دنو ال يهترض لالذكاء 

لن يع ت يطال رض  االصططططناطاي  دي يلطو ملطو الطذكطاء الهنر  د  ا

ليل ا طت دا  ال علميالتدريسط  ي  اله طا  ال در طية د  اال طت ااء 

ياو لالةاموم  ةن ا دي يع و العدو ال شططر  جا ا  ةلا جام ما العدو 

 االصنااي  ي  راليهة ملسالة متداةت

 م ة مشطططةلة دزرك ي ةه دي رسطططفم ردايات  لرمجيات  د طططاليم 

ل  ديًططططا   رن يدات الذكاء  االصططططنااي  ي  اللد مه ثمارسام  متعددو

الطتطدطاط   الط طعطريط    ر  الط طعطلطامططارط   الطتطنطاد الطةطم  سططذا  يط    رطتط طثططو 

ال ًنرلم لدرجة دنو مه ال تاقا دي ردت ر ص، ية ال عططططططارت  

الت  يتعل فطا ال رء ي  ال سططططتد طو يلا ز ل  ططططاااتذ  ةاا كطاي  

رناير ال ااس  العل ية  ا اية الةتم ال در ططططية ي ار  يه ي لية 

يلطة  معدطدد  قطد رسططططت رق س  لطد رسطا ز ل  ططططاااتم يط نطو ما  اا
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الطذكطاء االصططططناطاي  ي  األجفم   ال رمجيطات التعلي يطة يسططططتةاي  

قالر  يلا ا تاتاا ال عارت  ال فارات ال نلالة ي   قطططت معيدهم  

لطم لشططططةطو ياطا ططططم  لطالتطال  رلطديطئ الطدر " رلدطاايطا   ردطدي فطا للنطا

 [ 30] ا تياجارو  قدرارو

 

 المبحث الثالث

 ما الس و الهعالة ل عالجة مشة،ت التلا  الرق    -1ت  3

سااك رمايد  راايل ليه مختلو ال ؤ طسطات العامة  الخاصطة لأس ية 

التلا  الرق  م لةه ال ايطططال له يلدث لالسطططرية الت  يأملايم  

ا مجرل ا تخدا  ردايات التةاالاجيا الرق يةت   ألنو يتجا ت كثير 

يات التلا  الرق   لع و ا  ال ؤ ططسططة ل اارلسا   قد رت ططو رلد

ال شطريةم  ال الية للسطم ما انتفا ةليو ردريرا ديدرو شطركة ممال   

لل رمجيطاتت ايت طد التدرير يلا ثراء   MuleSoft]  [   ططططايطتل  

دكثر مه  ططت مااة مشططارك مه مؤ ططسططات ل لية يات اي ةلا  طط ا  

ال تلططد   دل طط  ال تلططد   ال  لةططة  الااليططات  انيططا  سالاططدا ل   س  

% مه  97 د ططططتراليططا   ططططا ططايار   ال ططططيهت  زلج ةلا دي  

ات التلا  الرق   د  ال ؤ ططططسططططات ي  مر لطة راهيطذ ة طدك م طالر

 [31] التخني  لفا

ي ةه ل  طالرات التلا  الرق   الاطاجلطة ال م ل  لطالتةاالاجيطا  اات 

دسدات رخد  الع و دي رلدق ممايا راايسططططية ك رك م لةه ي  الاقت 

قطد يةاي اهزهطاق  ارلا  م  قطد رتهطاقم رةطاليو االزهطاق ياق    نهسطططططو

ال تاقات ر عا للسطططه االلار   التاظيم  التخني  نلا االسدات اات 

 الاها العا  ت

 دسدات التلا  الرق  :  -2

رسطتفدت ّم الرات التلا  الرق   ي  ال ؤ طسطات الا تيال  كهاء   

ارلسام  لعدسا ي  رشطط يو رةاالاجيا ال علامات لتلسططيه رجرلة ما

األس ية تيال  كهاء  األي ا  مم رسطريا قدررفا يلا ردديم مخرجارفا  

  رلسيه رجرلة ماظهيفا  شركاافات

ك ا رسطتعيه ال ؤ طسطات لالتةاالاجيا الرق ية لهفم متنل ات شطؤ نفا  

يلا نلا  ديًططططوت ي ر مختلو الدااات  األجفم  التةاالاجيا الت  

ييفات ةا ررر   ّم اشططر   لتأميه رجرلة رختار ال ؤ ططسططات اال ططتث ار 

 الاجاب  االررداء لفات

%  ال يطانطات 57 رشطططط طو مجطاالت اال ططططتث طار لطالترريطم: األمه   

ًطخ ة  التللي،ت   ا طتراريجية رعدل الخدمات    ةنترنت األشطياء   ال

%   الااقا 36 الذكاء االصطططنااي   رعلم االلة  %41السطططلالية  

 الّ عمتم   اجفات لرمجة التن يداتم  ةيرساتااليتراي   الااقا  

 رلديات التلا  الرق   -3 ت2

و مساي  التلا  الرق   رلديات يد  رت درسا مسألة التةامو  رّااجو

ةا ياتف  األمر ي      Integration  د  انطدمطاا التن يدطات ال ختلهطة  

كثير  مه ال ؤ ططسططات ةلا يملة التن يدات  مج ايات ال يانات يه  

ًطفا ام  ي تد االنه طا  ةلا يرق الع و الت  رع و ي  شط و يملة   لع

يه ةيرسطا يطططط ه ال ؤ ططططسططططة اارفطات ي  ّمدطالطو انخراا دةل يطة 

% 36ال ؤ سات لشةو  د  لآزر ي  م الرات للتلا  الرق  م ردك 

 ل  رةاالاجيا ال علامات دي مؤ طسطارفم ردد  رجار   يد  مه مسطؤ

ليه  التةططامططو  الداااتت  ال يما  للال  ا ي ر مختلو  مترالنططة كليطط 

التدايات الرق ية صطع  ا ي  ال ؤ طسطات الرق ية  طريعة الا ا   تا 

ا ي  مسطير  التلا  الرق  ت للسم   ي  رل  الت  قنعت شطاا ا ك ير 

ل التن يدات ال ستخدمة ي  ردرير ممال   طايتلم ي طو متا   يد

ال ؤ طسطات الد لية ةلا رسطا م ة رن يقم  ال رتجا ت نسط ة التن يدات 

أل  ا     2019   2018% مافا ز،  يام   29ال ادمجة مع ا نس ة 

رتعلق لطال ايطة التلتيطة لتةاالاجيطا ال علامطاتت يًطططط، يه ةلا رةطامطو 

و اهق طا  يلا مشططططر يطات التلا  الرق     التن يدطاتم يًّطططططايو

ا   ًط اا يلا ال تخ ط طيه ي  رةاالاجيا ال علاماتم  ز طاصط  ال

ما م ات ال يمانيات الّ ةر ططططة لتاظيو الةهاءات  رسططططيير الع وم  

ا يلا يرق رةاالاجيا ال علامات ةنجات ال ميد    لالتال  ي ططير لمام 

 [32]   لا تخدا  ال اارل اارفات 

 الللا  الّ دتر ة: -4

 ت سذت ال ططعالاتم ةال دنو يا    ليا ا ال راجد  صططهة رًطط ه رجا

لل ؤ طططسطططات الاظر ةلا مسطططألة التةامو مه ماظار يتجا ت الجانم 

التدا  ي  التن يدطات  يشطططط طو دقسططططامفا ال ختلهةتك ا  ططططتسططططتهيد  

ال ؤ ططططسططططات مه تيال  ال يمانيطات  ة ططططاطال لعض ال فا  لجفات 

 زارجية ل ا يريا كهاء  يرق رةاالاجيا ال علاماتت

% مه ال ؤ طططسطططات 52ال   طططايتل رّخن    للسطططم ردرير مم

لتاظيو مميد مه الةهاءات ال تخ ط طة ي  رةاالاجيا ال علاماتم  

% مافطا اال ططططتعطانطة لشططططركطات دزرك ي  راهيطذ لعض 44 يعتم   

الت  رج ا ليه يرق ال رمجة    ال شطططر يات  رعد مي ليات التناير

 رةاالاجيططا ال علامطاتم  طططط ي،  لتعميم كهططاء  ةنتططاا التن يدططاتت 

% مه ال شاركيه ي  اال تن،ل ةلا اهنجات االل  لعدل  50 يسعا  

دك ر مه ي ليطارفم التشطططط يليطةت  رتًطططط ه الللا  الّ  ةاطة ايت طال 

الدططاللططة هيططال  اال ططططتخططدا   ا ططططتراريجيططات رناير  ال رمجيططات 

ال رمجيات الت  رشططط و ال ؤ طططسطططة لأك لفا مه دجو رلسطططيه راهيذ  
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الع ليطات  الةهطاء م  يطديم الط  كلطو رلديق التدايطات الرق يطة دسطدايفطا  

 [ 33]  ال رجا ت 

رفطدت م طالرات التلا      رطأ ططططيل ةاطار  اك طة لل شططططر ل   ●

الرق   لتلديق م طالأ رتعلق لأسدات ال ؤ طسطة اال طتراريجية 

دايةم  يعت د الاجاب يلا را ططسطط  ةاار   ليل رلديق دسدات ر

 اك ة يًططط ه  جال رعا ي  يفم ليه اهلارات  يرق الع و 

ال عطاللطة: التةاالاجيطا   لازطو  زطارا ال ؤ ططططل يلا جطان  

 ت[34]    األي ا 

 التدرا ي  التاهيذ  ●

يال  رتاجو ال ؤ طططسطططات ي  ة داث رلا  يطططخم  طططريا ي  سذا 

 معتالتال جا  م ا يةاي يامو يشو  

 يئ يتنلم الاجاب ي  الت يير لرا ططططة متأنية  رايير متنل ارو مه 

األارات ال عاية  التدد  لشططةو ردريج  ييو يسطط أ لالتعامو ما د  

ياااق رظفر  التةيو ما الظر تم ك طا يسطططط أ لتدييم العطااطد مه  

اال ططتث ار الذ  رم يططخو ي  زناات الت يير ال طط ير  ق و التدد  

 ال ميدتي  

 اا،ق نظا  م ةر ●

يا    دي ي طدد ننطاق التطدري  ل اف  قطالطو للتن يق للطد دلنا  الطذ  

ي ةه دي يتم نشططططرت لعطد الط  ما رايير العطااطد يلا اال ططططتث طار  

  الل ا  يلا ثراء الجفات ال عايةت

 رشجيا العامليه يلا التعلم  ر ا  التةاالاجيا الجديد  ●

و رتنلطم التةاالاجيطا الجطديطد   لةه ليل يلا  سططططا  م ه التدطد  ملط  

ال اظهيه  سا مططا يعا  دي ال  رمجيه   التدا   يريق  رعليم الهريق 

 اهلارييه يليفم رعلم التةاالاجيططا  ططططريعططا  ك ططا يعا  دي مللل  

األي طا   ال طدراء  ال سططططتخطدميه ي   طاجطة لهفم مطا رطدي طو سطذت 

سطا يعليطات التةاالاجيطات  ر طططط أ األل ار كلفطا يعطالطة ياطدمطا يتم ازت طار

 لتعظيم اال ططططتهطال  لطالخ رات الخطارجيطة للخر ا يطال اف  الدطالطو  

للتن يق للطد دلنا ممايطا يطديطد  دس فطا ردليطو ال خطاار  التةطاليو 

  ق ر الجدا   المماية  رايير التاجيو  اهرشال للج يات

الع،قططات   اللاك ططة مج ايططة  يشطططط ططو ةاططار   ازيرا  ليل ثزرا 

نيه التدقيق  ال لا ططط ة يًططط، يه  التاظي ية ي  ال ؤ طططسطططة  قاا

 ير ر  رايير ماظامة متةاملة مه معايير قيا" االلاءت

 رسطعا ال ؤ طسطات مه ز،   اك ة ي ليارفا الدازلية  الخارجية   

ةلا رايير التجانل ليه مختلو   دارفا االلارية لليئ رةاي دي ا   

 رل  الا دات مة لة ل عًفات

ل لي  التهايل  ال رر نة ما  رّسططايد اللاك ة ي  يطط   ماظامة ا 

ال ةانططات  التلا  الرق    يططئ رتشطططططالطط  مج ايططة مرك ططة مه 

 الهرييطة مثطو الشططططركطات ال سططططانطد   دنظ طة األي طا   الا ططططاا   

التهطايليطة لشططططةطو م طاشططططر د  ةير م طاشططططر ال ططططتة طا  الع ليطات 

  اهجراءاتت 

ًط   رأمير الت يرات ال ختلهة ي  العااصطر    اك ة التلا  الرق   ر

 ال ةاناتم ك ا ردد  رللي،  كليا  لل ت يرات الااج ة يه الخ طااج 

الدطاللطة للت يير  التعطديطو  التنارت  لفطذا رشططططةطو  اك طة التلا  

الرق   اريدا   ايططططلا  لتسططططفيو األي ا  لشططططةو يااكم التنار  

ًط ه رااتنا  متاا ط ا  ليه رلديق اه طتراريجيات  األسدات لشطةو   ي

 يد تمتااصو ما زلق ير   ا

التلا  الرق    طططياعةل ةيجالا يلا ردد  الد   لتةاي دكثر ةلراكا   

 [ 35]    يلا التا ؤ  التخني  لل ستد و مر نة ي  الع و  قدر
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