
 المستخلص
 

 -هدى سلمان صبار العكيلي. تصميـم نظام خبير لألعشاب الطبية العراقية )أطروحة دكتوورا(..
 ..7002الجامعة المستنصرية, كلية االداب: قسم المعلومات, )

 
مالبددأللع  ددففصأل  1الهدف  نددل الفةاهد  صددم نظدن خ يرددألخ اب ددة لة ادألر الةب دد  ال ةا  د 

ألءا  لى الابةات الااظ   غ ة النمثق  للابةاء ال دةا  ل ندل (  ابه مالني نخ ا ننألفصأل بي97)
( مالابددةات النمثقدد  خددي نانلدد  62( مال اددألب ل مالبددأللع  ددففصخ)11الظدد ألفل  مالبددأللع  ددففصخ )

( نكنب  , خضد   دل 12نظألفة الن لمنألت الننمخةه خي النكنبألت نفاة الفةاه  مالبأللع  ففصأل )
 ينألذج للمظفألت ال اب   .نأل نحنم   نؤهألت آاة ذات      نل 

 
اذ نخ ا ننألف نلك اال األر خدي  د ج االندةال الادألا   الندي نظد ر اللهدألي الهضدني 

( نةضأل مالني نخ الن ة   ل هأل نل ا ل االةبألء االانظألص مالبأللع 69مالكبف مالبأللع  ففصأل )
 ( ةب أل.66 ففصخ )
 

 ددت ث ثدده ينددألذج نددل نددخ ا ننددألف الندديهح النهددحى خددي لنددت نلددك الابددةات نددل ادد ل نمي
االهددنب أليألت االمل اددألص بألالةبددألء , الثددأليي بأللظدد ألفل  مالثأللدد, بألل اددألب ل ,خضدد   ددل لددةف نددأل 

 نحنم ه النؤههألت الناألة ال هأل نل نظألفة الن لمنألت .
 

مثقددت نلددك الابددةات خددي يرددألخ ابددة   ددةل االنددةال الناددألة ال هددأل ماال اددألر النددي 
    ل كل  ابه نيهأل مالني ننضنل)االهخ الاألات , االهدخ ن ألللهأل نت ا ةألء الن لمنألت النفظ ل
ل ألخ , الليء الةبي النهدنافخ خدي ال د ج مالندماف الف أللد  ال لني , االهنألء االاةى , المظ  ا

النددي  حنم هددأل , نلددألل االهددنافاخ خددي ال دد ج الددفاالي مالاددألةلي اللة دد  الفماا دد  مةة قدد  
 االهنافاخ , النحألذ ة المالر نليبهأل  يف االهنافاخ ( .

 
( خددي كنألبدد  البةيددألنح الحألهددمبي Visual Basic 2 ا ننددفت ل دد  )خ لددمل ب هددك  

الاألص بألليرألخ ,يرةا لنأل ننننت به نل ظفألت بةنل ه نؤصلهأل ل نل نلدك الديرخ ,  دةل اليردألخ 
 لددى نلنم دد  نددل الابددةاء نددل الظدد ألفل  مال اددألب ل لنقم ندده من ةخدد  نددفى اهددنلألبنه لةلبددألت 
النهنف ف ل منحق قه ل صفا  الني ظنخ نل اللهأل , خكأليدت ي نلد  النقهد خ ل دفن مايده يردألخ  لبدي 

 حن أللألت .نلك اال
 

 -كنأل اةلت الفةاه  بنلنم   نل الينألاح كألل أبةيصأل:
 

ا نةا  الن كألت الةب   مأخةاف النلننت بألال األر الةب   منفض لهأل  لى األفم   الك ن ألا د   -1
. 
ملدمف خادد  ننن ديه نددل الابددةاء , مأنكألي د  اهددنثنألة ابدةنهخ لنظددن خ يرددألخ اب دة خددي نلددألل  -6

 . النفامي بألال األر الةب  
ض   اصننألخ اللهألت الةهن   بأللنؤههألت ذات ال     )نةكي ةر اال األر , النؤههدألت  -3

 االكألف ن   (.
 لدد  الينددألج الفكددةي ال ةا ددي بأللنمضددمب خددي النكنبددألت ذات ال   دد    ألهددأل بأللينددألج الفكددةي  -1

 ال ةبي.

                                                 
 تم اعتماد ذلك المصطلح للداللة على االعشاب التي يكثر زراعها في العراق . 1



 -انأل النمظ ألت الني  فننهأل الفةاه  ,خهي نن ففن نيهأل:
ألت الةهددن   بنقددف خ الددف خ النددألفي مالن يددمي للبددألحث ل مالنؤههددألت ذات ضددةمةن   ددألخ اللهدد-1

 ال     )نةكي ةر اال األر , النؤههألت االكألف ن  ( .
 
 
 

 


