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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

بكتابة البريد  ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلةهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن ق -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في تعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بال

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة  جهة القبول أ

ً
الرفض، فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقيي
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 م ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإلِ 
َ
نكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)ن وال تزيد ع ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 
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ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة
َ
البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى
َ
همية بحثه وأ

َ
د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بح
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ت والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسا

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
ة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 (1ملحق رقم )

 

Naïve Bayes

 
 
 

 المعلومات الشخصية:

 دكتوراه  ماجستير  دبلوم عالي  سبكالوريو  دبلوم  التحصيل الدراسي

 انثى  ذكر  الجنس:

 فأكثر  21-25  26-31  31-35  36 العمر:

 

  :يمهميةةلأ اوالً: ا

 ال اتفق تماما ال اتفق محايد اتفق اتفق تماما ت

ٌَّةٌقدم النظام  1       نسبٌة فً تصنٌف البٌانات النصٌة أَهم

      اتارجرا فً تذلٌل العقبات وتسهٌل الإ   تساهم األنظمة الخبٌرة 2

3 
 دا استخدام ادوات األنظمة الخبٌرة من شانها رفع كفا ة األَ 

 ظمات واالفرادللمن
     

      بنٌة النظام الخبٌر واداوته سهلة االستخدام  4

5 
سرعة تصنٌف البٌانات الضخمة تساهم فً تنفٌذ من المهام 

 التصنٌفٌة المعقدة
     

 : ثانيا: الدقة

 ال اتفق تماما ال اتفق محايد اتفق اتفق تماما ت

      بٌانات ارجٌدةٌمكن من خالل النظام الحصول على دقة  1

      ٌمكن تفعٌل النظام لالستفادة من عدد اكبر من البٌانات 2
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      ٌوفر النظام الخبٌر ما ٌحتاارجه المستفٌد من عملٌة التصنٌف 3

4 
البرمارجٌة تسمح  طرائقالعالقة بٌن األدوات المستخدمة وال

 بزٌادة دقة البٌانات
     

      ٌادة دقة البٌانات المنتارجةسهولة استخدام النموذج تساهم فً ز 5
 

 ال اتفق تماما ال اتفق محايد اتفق اتفق تماما ت

      هل تعتقد ان النظام الخبٌر حقق الغاٌة المرارجوة من استخدامه 1

      علمٌة أَهمٌَّةهل تؤمن بان النظام الخبٌر ممكن ان ٌضٌف  2

      هأارَجلهل ٌحقق النظام الهدف الذي صمم من  3

4 
ً بشكل فاعل فً تصنٌف  ٌمكن ان ٌكون النظام الخبٌر مساهما

 البٌانات
     

5 
تصنٌف البٌانات باستخدام النظام الخبٌر ٌمكن ان ٌرفد 

 المؤسسات بالعدٌد من الممٌزات
     

Building an expert system for classifying university theses 

using the Naïve Bayes algorithm: an empirical study 

Inas Jassim Hadi 

 

 Abstract 

        Data classification has become a widespread field of knowledge, 

especially in light of the tremendous development of information 

technology and expert systems. Among the most important fields of 

knowledge that are concerned with data classification is the classification 

of text data. In our research, we present a model for an expert system 

whose task is to classify university theses and theses based on their 

Arabic titles and using the Naïve Bayes algorithm. In the research, a 

database was used, which was compiled using the (Scrapping) technique, 

which is to collect data from repositories spread on the Internet. A 

database of (6100) titles for a master's thesis and a doctoral thesis was 

built. These titles were divided into (seven) categories representing the 

general specialization of the thesis - thesis. Among the most important 

challenges faced by the research is the nature of the Arabic language and 

its degree of complexity. The results of the research proved that the model 

was able to classify theses and theses at a rate of (86%), which is a very 

promising percentage. The proposed model was also evaluated by 

distributing a questionnaire to a number of specialists in computer science 

and information systems. The questionnaire included measuring the 

impact of two independent variables, namely, the accuracy and 
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importance of the expert system. The results proved that there is a 

statistically significant effect of the independent variables on the 

dependent variable (the desired benefit of the expert system). The results 

of the research open new horizons in the process of classifying textual 

data, especially the Arabic language, and open the way towards 

implementing other algorithms and comparing the results. 

       Key words: Arabic text classification, expert systems, Naïve Bayes 

algorithm. 


