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ABCTRACT 

 

Many years Ago, the job by the searchers was very hard .Instead of using 

the classical way ; the suggested many ways to deal with fuzzy time series to 

calculate value of forecast enrollments of Albama university. In this research 

we used fuzzy logic and we depended [3] , [17] and we took the percentage  

change of the university of discourse for two years one after the other. we get 

the values forecast and we compared the results with the recent research in this 

subject. We found the result are similar to original values with some 

differences in the percentage state when it is small.                
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 الخالصة
 من  قبل الباحثين حيث  اقترحثوا العديثد امنذ سنوات مضت ليست بالقليلة كان العمل دؤوب 

 بالتسثثثجي ت الثثثتك نقيمثثثة   الزمنيثثثة الضثثثبابية بثثث  حسثثثاب  تناولثثثت الس سثثثل  الطثثثرل التثثث  مثثثن
خدام الطثثرل الك سثثثيكية حيثث  تثثم بثث  سثثذا البحثث  اسثثثتخدام بثثدم مثثن اسثثت (Alabama)لجامعثثة 
وبأخثذ  بيانثات التسثجيل    [17]و   [3]علث  البحثثين   امعتمثادوقد تم  لتك نالمضبب ل المنطل
وباألعتماد عل  النسب المئوية للتسجي ت لكل سنتين متتاليتين تم التوصل ال  المذكورة  للجامعة

ئج مع البحو  السابقة ب  سذا المجثال وكانثت النتثائج مقاربثة للقثيم ومن ثم مقارنة النتا التك ن قيم
  األصلية مع وجود اخت ف ب  حالة النسب عندما تكون صغيرة.

 

 المقدمة: 
 قثثد التثث  قثثد تطثثرل بثث  المسثثتقبل والتثث  ربثثة التغيثثرات علم اساسثث   سثثو عامثثل الثثتك ن  ان 
 امسثثوال الماليثثة بثثالتغيرات بثث   والتنبثثؤ  بثثالطق  الثثتك ن مثثثل القثثرار  اتخثثاذ دورا م مثثا بثث  تثثؤد 

علي ثثثا القثثثرارات المسثثثتقبلية اساسثثثية ممكثثثن ان تبنثثث   عوامثثثلجميع ثثثا  و بعمليثثثات امنتثثثا  الثثثتك نو 
 ال  ابضل النتائج المرجوة.  الوصول  تس م ب  والت  

  حيثث  ان الطثثرل الك سثثيكية المسثثتقبلية  للتك نثثات لقثثد قثثام البثثاحثون بابتكثثار طثثرل عديثثدة
لتغلثب ولالسلسة الزمنية ل ا شروط لغوية بالقيم اذا كانت  التك نلم تتمكن ب    الزمنية  للس سل

 الثتك نبثالقيم اللغويثة اضثابة الث   للثتك نالضبابية الزمنيةعل  سذه المشكلة تم استخدام السلسلة  
 [14] بالقيم العددية.
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 استخدام يفورنيا اول الباحثين ب من جامعة كاليعتبر العالم امذربيجان  امصل لطف  زادة 
 حيثثثثثثثثثت اسثثثثثثثثثتخدم منطثثثثثثثثثل الغمثثثثثثثثثو  بثثثثثثثثث  1965  بثثثثثثثثث  عثثثثثثثثثام المضثثثثثثثثثبب وذلثثثثثثثثث   المنطثثثثثثثثثل 

 حتثثثثثث  وصثثثثثثلت لتصثثثثثثنيع شثثثثثثريحة منطثثثثثثل ضثثثثثثباب  تطبيقاتثثثثثث  وتطثثثثثثورت بخثثثثثثار  تنظثثثثثثيم محثثثثثثر 
(fuzzy logic chipوالت  استعملت ب  العديد من المنتجات )  وبث   امونثة   التصثوير  كثامت

 بتسثثجي ت جامعثثة الطريقثثة للتنبثثؤ سثثذه الضثثبابية حيثث   طبقثثت تخدام طثثرل التنبثثؤاسثث امخيثثرة  تثثم
(Alabama) [16] ،[15]، [13] ،[12]، [9]، [8]، [7]، [6]، [4] ،[3] ،] [2، [1] من.  

 بعلثث   .[15]، [10]والتنبثثؤ بضثثحايا السثثيارات بثث   [13] بثث   بثثدرجات الحثثرارة اليوميثثة  وللتنبثثؤ
علث   للتنبثؤ  بتسثجي ت  الجامعثة  مسثتندة   طريقثة  اقتثر   Chen  [1]نجثد لن  سثبيل المثثال
الفثرل   اسثتخدموا  Sha etc. [12]و  Hwang etc. [8]حثينالضثبابية، بث    الزمنيثة  الس سثل

الزمنيثثة   الس سثثل  علثث  والمسثثتندة  الضثثبابية التنبثثؤ  بثث  التسثثجيل لسثثنتين متتثثاليتين بثث   طثثرل
قبل  من تل  المستخدمة من بضلا النتائج   البيانات الفعلية بظ رت  استخدام الضبابية بدم من

 .[16]و  [15]ب      Song and Chissomالعالم 
وقثد تثثم اسثثتخدام  الس سثثل الزمنيثثة  الضثثبابية  لرتثثب عاليثثة  للتنبثثؤ  بالتسثثجي ت  مثثن قبثثل   

Chen [3] عمثل. لمثاHuang [4] حسثابات تبسثيط ال علث  حيث  عمثل [1]لعمثل  كثان امتثداد
   [15]بث   Song  and  Chhssomحثين  لتوقثع التسثجي ت، بث    باضثابة القواعثد األرشثادية

السلسثثثلة الزمنيثثثة الضثثثبابية للتغلثثثب علثثث  عثثثائل طريقثثثة اسثثثتخدام السلسثثثلة  نظريثثثة   قثثثدموا [16]و
 .التنبؤ بالتسجي ت  الزمنية الك سيكية حي  استخدموا النموذ  امت  ب 

RBB ii  1  
  

 لن: حي 
1iB    1رمز للتسجي ت المضببة للسنة)-i)  بواسطة المجموعات المضببة   ، 
iB      رمز للتسجي ت المضببة للسنة(i)   ، بواسطة المجموعات المضببة 

R    لس سل الزمنية الضبابيةالع قة الضبابية المتكونة بواسطة التسجي ت الضبابية ل ، 
    رمزmin –max .  

 الجانب النظر  من البح  حيث  تضثمن تعريثف الثانية من البح  بقد تم تناولب  الفقرة  
قثثد تناولثثت لمثثا بثث  الفقثثرة الثالثثثة ب، المنطثثل المضثثبب  وصثثفات  ومكونثثات انشثثاب منطثثل  مضثثبب

، وبثث  الفقثثرة وبعثث  التعثاريف الخاصثثة بموضثثو  البحثث  ضثثبابيةالس سثثل الزمنيثثة الالحثدي  عثثن 
 تضثثثثمنت لمثثثثا بثثثث  الفقثثثثرة األخيثثثثرة بقثثثثد ،الرابعثثثثة بقثثثثد تضثثثثمنت الخوارزميثثثثة المقترحثثثثة مثثثثع النتثثثثائج

 األستنتاجات والتوصيات.
 
 



 المنطق المضبب . -2
 طريقة المنطق المضبب : -1.2

سثثو األسثثلوب   (Lotfo Zadeh)لطفثث  زاده  ان المنطثثل المضثثبب الثثذ  اكتشثثف  العثثالم
موجثثودة  حيثث  لن الضثثبابية  بثث  حياتنثثا   وال دقثثة الموجثثودة حثثامت الغمثثو   المتبثثع  لمعالجثثة

وبثث  طريقثثة معالجتنثثا  للمعلومثثات بمثثث  عبثثارة )لرا  محقثثا( سثث  عبثثارة  مضثثببة   بثث  قرارتنثثا عثادة
   بعد ثثوان ، لو بعثد سثاعات،السامعين ل ا بكلمة محقا قد تعن األبراد ألن  تفسيرسا مختلف بين

 ل  نسبة لألنطبا  الذ  تركت  العبارة عند سماع .لو بعد ليام ولذل  يكون تفسيرسا نسبيا  
للمنطثل  التقليثد     ( Super Set)المنطثل  المضثبب علث  لنث  لبضثل مجموعثة   يعثرف

  [0 ,1]لحثدودوالذ   يمتثد  ليشثمل  انتقثام  تثدريجيا  ضثمن ا (Boolean logic)منطل  بولين 
 وذل   حسب األبكارالبشرية الحسية والت  تتعامل بشكل تقريب  مع العناصر ب  الطبيعة.

ان المنطثثف المضثثبب طريثثل سثث ل للوصثثول الثث  اسثثتنتاجات مؤكثثدة تعتمثثد علثث  الغمثثو  
بثثثان وصثثثول وبالتثثال   معلومثثات ادخثثثال   والضوضثثاب وبقثثثدان وعثثدم الوضثثثو   واألكثثثر احتماليثثثة
يجعثثثل الفثثثرد يتخثثثذ  قثثثرارا سثثثريعا ولكثثثثر دقثثثة . يوضثثث  المنطثثثل  ب الثثث  السثثثيطرةالمنطثثثل  المضثثثب

المضثثثببة وكيفيثثثة تفسثثثيرسا وتنفيثثثذسا وطبيعثثثة  المضثثثبب العمليثثثات التثثث   تجثثثر  علثثث  المجموعثثثات
 الضبابية الموجودة بي ا .

 صفات المنطل المضبب حسب النقاط التالية :  (Zadeh)لقد وض   
 الحقيقية تعر  كحالة تحديد لألستنتاجات التقريبية .نتاجات ب  المنطل المضبب األست  -1
 المضبب  كل شئ معرف بدرجات . ب  المنطل  -2
 ام منطق  يمكن لن يضبب .ظل  ن -3
  (Equivalently)لو مكابئ  (Elastic) ب  المنطل المضبب المعربة تفسر كتجميع مرن -4

 

 تتمثل بما يل : عند انشاب نظام مضبب سنا  عدة متطلبات لومكونات
 العدد والنو  والمدى لكل من األدخال واألخرا  . - 1
 دوال العضوية لكل من األدخال واألخرا  . - 2
 تحديد النتائج .القوانين )القواعد( الت  يتم عل  لساس ا  - 3

 

 :  (Languagesthc Variable)المتغيرات اللغوية  - 2.2
ضثمن اللغثة  -المتغيثر الثذ  تكثون  قيمتث  لغويثة يمكن لن نعرف المتغير اللغو  علث  لنث  

 قيمتثثث  ضثثثمن مجثثثال مجموعثثثة مضثثثببة. بصثثثفات الضثثثبابية ل  لن تكثثثون  ويتسثثثم - المثثثتكلم ب ثثثا
بمجموعثثثثة المصثثثثطلحات، وكثثثثل قيمثثثثة مثثثثن سثثثثذه   المتغيثثثثرات اللغويثثثثة مجموعثثثثة قثثثثيمويطلثثثثل علثثثث  



عبثثثارة عثثثن متغيثثثرات  ول ثثثذا بثثثان المتغيثثثرات اللغويثثثة سثثث  عثثثن متغيثثثر لغثثثو المجموعثثثة سثثث  عبثثثارة 
 . ا للتوصل ال  النتائج الن ائيةمضببة يتم التعامل مع

  

 مفهوم السلسلة الزمنية الضبابية. - 3
 تطلثثثل عبثثثارة السلسثثثلة الزمنيثثثة علثثث  القيمثثثة الكميثثثة  لظثثثاسرة معينثثثة عناصثثثرسا مرتبطثثثة بيمثثثا 

اسدات طبقثثا لوقثثت بتثثرات زمنيثثة متعاقبثثة متسثثاوية بثثالطول  و حيثث  يثثتم  ترتيثثب المشثث بين ثثا خثث ل
 عبارة السلسثلة الزمنيثة تسثتخدم عثادة للتعبيثر عثن البيانثات األقتصثادية ام حدوث ا وبالرغم من لن

لخثثرى  مادامثثت قثثيم تلثث  الظثثاسرة تسثثجل بثث  لوقثثات متعاقبثثة  لنثث  يمكثثن تطبيق ثثا علثث  ليثثة ظثثاسرة
لن تكون عقثودا لو كما لن  لي  من الضرور  لن تكون الفترات الزمنية سنوات لو لش ر بيمكن و 

السنو  للنفط العراق  خ ل الفتثرة  اإلنتا  لياما لو حت  دقائل ومن األمثلة عل  الس سل الزمنية
 .مشاسدة (13)حي  لن سذه السلسلة تمثل     (1968 - 1980)

يمكثثثن  تعريثثثف السلسثثثلة الزمنيثثثة  أل  ظثثثاسرة بأن ثثثا عبثثثارة عثثثن مجموعثثثة مثثثن المشثثثاسدات  
منيثثثة وذلثثث  نتيجثثثة تعقثثثب سثثثذه الظثثثاسرة بتثثثرة زمنيثثثة طويلثثثة نسثثثبيا وبصثثثفة مثثثأخوذة علثثث  بتثثثرات ز 

 متعاقبة.
 

 زمنية  :التعريف الرياضي للسلسلة ال
,, رياضيا بالقيم   الزمنيةالسلسلة   نعرف 21 YY    ياخذسا المتغير والت Y  عند

,,الزمن   21 tt  ن  ل  لوY   دالة  لt  ويرمز لذل  بالرمز)(tfY  .[5] 

ان  الطثثثرل الك سثثثيكية للس سثثثل الزمنيثثثة لثثثم تثثثتمكن مثثثن التنبثثثؤ بثثثالقيم اللغويثثثة )المتغيثثثرات 
بية  للتنبثثثؤ بثثثالقيم وللتغلثثثب علثثث  سثثثذه المشثثثكلة  تثثثم اسثثثتخدام  السلسثثثلة الزمنيثثثة الضثثثبا المضثثثببة(
 التنبؤ بالقيم العددية. بيما يل  بع  التعاريف المتعلقة بالموضو : اضابة ال  اللغوية
 

RtYتعريف : اذا كانثت   )(    حيث),1,0,( t    نفثر)(tY  الشثاملة  المجموعثة
tM)(بالمجموعثثة الضثثبابية المعربثة iاذا كانثت .)(tF بثث  محتثثوى)(tM i ,),3,2,1( i, 

   tY .[3])(تسم  سلسلة زمنية ضبابية ب    tF)( اذا
)1,(تعريثثف: اذا وجثثد ع قثثة ضثثبابية ttR     1()1,(بحيثث()( ttRtFtF    حيثث عمليثثة 

)1(يقال لن ا تسثببت بواسثطة   tF)(حسابية. اذا  tF الع قثة بثين .)(tF   و)1( tF 
)1()( يرمز ل ا بالشكل  tFtF . 

)1( علثثثث تعريثثثثف: للدملثثثثة  tF بواسثثثثطةiA و)(tF  بواسثثثثطةjA  بثثثثان الع قثثثثة بثثثثين)1( tF  
jiيمكن لن تعرف كع قة لغوية بالشكل  tF)(و AA . 

    

 للتنبؤ بتسجيل الجامعة باستعمال سلسلة زمنية ضبابية . المقترحة يدةجدالطريقة ال-4



  (Alabama)  سثثثذا القسثثثم سثثثوف  نقتثثثر  طريقثثثة جديثثثدة  للتنبثثثؤ بتسثثثجي ت جامعثثثةبثثث
 [17] والبحث   [3]بث  البحث الموجثودة  طريقثةال تعثديل  سلسثلة زمنيثة ضثبابية. لقثد تثم باستخدام

الث  تسثجي ت سثنة لخثرى. بقثد تثم اسثتخدام  مثن سثنة ئويثةالم اسثتخدام تغيثر النسثبة تم  بي ا الت 
)النسثبة المئويثة  ل  بعبثارة لخثرى   n-3 , n-2وبثين السثنوات  n-2 , n-1للسثنوات  الفثرل بثرل

 .(n-3 المئوية للسنة النسبة–n-2 )النسبة المئوية للسنة-(n-2النسبة المئوية للسنة  -n-1للسنة 
 خطوات التالية :الطريقة المقترحة يمكن تلخيص ا بال

 : (1)الخطوة 
ثثثثثثثثثثثثم يثثثثثثثثثثثتم تجزئت ثثثثثثثثثثثا الثثثثثثثثثثث  سثثثثثثثثثثثبعة بتثثثثثثثثثثثرات متسثثثثثثثثثثثاوية   Uنعثثثثثثثثثثثرف الفتثثثثثثثثثثثرة الشثثثثثثثثثثثاملة   

721بثثالطول ,,, UUU  جثثدول تغيثثر النسثثبة المئويثثة للتسثثجيل مثثن سثثنة الثث  سثثنة معطثثاة بثث  ال 
 .  U=[-6 , 8] لن نعتبر  يمكن (1)من م حظة الجدول  .(1)

 سنة ال  سنة التغير سنة ال  سنة التغير
0.41 % 1982-1983     3.89 % 1971-1972    

- 2.27 % 1983-1984     2.24 % 1972-1973    
0.12 % 1984-1985     5.98 % 1973-1974    
5.41 % 1985-1986     5.20 % 1974-1975    
5.47 % 1986-1987     - 0.96 % 1975-1976    
7.66 % 1987-1988     1.91 % 1976-1977    
4.52 % 1988-1989     1.65 % 1977-1978    
1.89 % 1989-1990     5.96 % 1978-1979    
0.05 % 1990-1991     0.67 % 1979-1980    

- 2.38 % 1991-1992     - 3.14 % 1980-1981    
  - 5.83 % 1981-1982    

 جيل من سنة ال  سنة: التغير ب  النسبة المئوية للتس(1)جدول 
 :(2)الخطوة 

يتم تصنيف النسب المئوية للتسجيل من سنة ال  سنة ال  الفترات السبعة كل نسثبة حسثب 
التث   )البيانثات( يوضث  الفتثرات السثبعة مثع عثدد النسثب   (2)ينتمث  الي ثا . الجثدول  الفتثرة التث 

 تنتم  الي ا .
 الفترات                       عدد البيانات                  

1                                       - 6.0 , - 4.0             
1                             - 4.0 , - 2.0                       
2                             - 2.0 , 0.0                         
7                             0.0 , 2.0                         
3                             2.0 , 4.0                         
 6                             4.0 , 6.0                         
1                             6.0 , 8.0                        

 نسب: الفترات السبعة مع عدد ال(2)جدول 



نحدد الفترة الت  تمل  لعل  عثدد مثن النسثب المئويثة ويثتم تجزئت ثا الث  لربعثة بتثرات جزئيثة  
الث  ثث   بالطول بعدسا نحدد الفترة الت  تمل  ثان  لعل  رقثم مثن النسثب ويثتم تجزئت ثا  متساوية

زئت ثا الث  بالطول نأخذ الفترة الت  ل ا ثال  لعل  رقم من النسثب ويثتم  تج  بترات جزئية متساوية
  بترتين جزئيتين متساويتين بالطول  لما بالنسبة ال  بقية الفترات بان ا تبق  كما س .

 : (3)الخطوة
باألعتمثثاد علثث      (i = 1,2,.......,13)حيثث     iXنعثثرف المجموعثثات الضثثبابية   

تثثدل علث  القيمثثة  اللغويثة للتغيثثر بث  النسثثب   iXحيث    المجموعثثة المضثببة   الفتثرات الجزئيثثة 
مجموعة ضبابية . الفترات الجزئية مع المجموعثات بشكل من سنة ال  سنة والت  مثلت   المئوية

 .  (3)ب  الجدول رقم   iXالضبابية  
 الفترات        القيم اللغوية     

1X - 6.0 , - 4.0     

2X - 4.0 , - 2.0     

3X - 2.0 , 0.0       

4X 0.0 , 0.50     

5X 0.50 , 1.00   

6X 1.00 , 1.50   

7X 1.50 , 2.00   

8X 2.00 , 3.00   

9X 3.00 , 4.00   

10X 4.00 , 4.67   

11X 4.67 , 5.33   

12X 5.33 , 6.00   

13X 6.00 , 8.00   

 جزئية مع المجموعات الضبابيةالفترات ال :(3)جدول رقم 
 :(4)الخطوة 

jiننشثثئ الع قثثات المنطقيثثة الضثثبابية  XX   حيثثiX 1 سثث  النسثثبة المئويثثة للسثثنة-n  
  (. الع قثثات المنطقيثثة الضثثبابية بثث(n , i = 1,2 ...........,13النسثثبة المئويثثة للسثثنة  jXو

 . (4)الجدول رقم
1112 XX  128 XX  89 XX  
77 XX  73 XX  311 XX  
25 XX  512 XX  127 XX  
24 XX  41 XX  12 XX  
1212 XX  124 XX  42 XX  
710 XX  1013 XX  

1312 XX  
 24 XX  47 XX  

 الع قات المنطقية المضببة :(4)جدول رقم                                       
 : (5)الخطوة



 الث  لربعثة بتثرات جزئيثة متسثاوية  بثالطول حيث  لن (2)نقسثم كثل بتثرة مشثتقة بث  الخطثوة 
(  (Downwardنقطثثثثة  لكثثثثل  بتثثثثرة  مسثثثثتخدمة لنقثثثثاط  التنبثثثثؤ النثثثثازل    0.75و  نقطثثثثة  0.25

 التنبؤ . اتجاه التنبؤ وبالتال  تحديد قيمةباستخدام القواعد التالية لتحديد   (Upward)والصاعد 
ji  (Fuzzy Logical Relationship)نفر  الع قة المنطقية المضببة XX     حيثiX 

 النسثبة المئويثة  تشثير الث  jXو  n- 1للسثنة   (Fuzzified)تسثجيل لل النسثبة المئويثة تشير ال 
 . [3]لخذ سذه الع قة من  . حي  تم nللسنة   (Fuzzified)تسجيل لل
  (n-1) , (n-2)للسثنوات بثينلتسثجيل ل المئويثةالنسثب  وكثان بثرل الفثرل بث    j > iاذا كان  -1

. اسثتخدم   (Up)موجب بان اتجاه التنبثؤ يثذسب الث  األعلث   (n-2) , (n-3)والسنوات بين 
النسبة المئويثة المتنبثأ ب ثا وباألعتمثاد علي ثا تثم حسثاب قيمثة التنبثؤ  ب  حساب  (1)القاعدة  
. (Down) سالب بان اتجاه التنبؤ  يذسب ال  األسثفل لما اذا كان ناتج الفروقات .بالتسجيل

 ب قيمثثةالمتنبثثأ ب ثثا وباألعتمثثاد علي ثثا تثثم حسثثا بثث  حسثثاب التسثثبة المئويثثة(2) اسثثتخدم القاعثثدة
 التنبؤ.

  (n-1) ,(n-2)الفثثرل بثث  النسثثب المئويثثة للتسثثجيل للسثثنوات بثثين بثثرل وكثثان i >j اذا كانثث 2 
. اسثتخدم  (Up)بان اتجثاه التنبثؤ يثذسب الث  األعلث    موجب (n-2) , (n-3)والسنوات بين 

التنبثؤ حساب النسبة المئوية المتنبأ ب ا وباألعتماد علي ثا تثم حسثاب قيمثة   ب   (1)القاعدة  
  (Down)بالتسجيل. لما اذا كان ناتج الفروقات سالب بان اتجاه التنبؤ  يذسب الث  األسثفل 

المتنبثثأ ب ثثا وباألعتمثثاد علي ثثا تثثم حسثثاب  بثث  حسثثاب التسثثبة المئويثثة (2). اسثثتخدم  القاعثثدة 
 قيمة التنبؤ

 (n-1) , (n-2)وكثان بثرل الفثرل بث  النسثب المئويثة للتسثجيل للسثنوات بثين   j = iاذا كثان  -3
.اسثتخدم (Up)( موجثب بثان اتجثاه التنبثؤ يثذسب الث  األعلث   (n-3  , (n-2)والسثنوات بثين

النسبة المئويثة المتنبثأ ب ثا وباألعتمثاد علي ثا تثم حسثاب قيمثة التنبثؤ  ب  حساب  (1)القاعدة  
  (Down)سالب بثان اتجثاه التنبثؤ يثذسب الث  األسثفل  بالتسجيل. لما اذا كان ناتج الفروقات

المتنبأ ب ا وباألعتمثاد علي ثا تثم حسثاب قيمثة  ب  حساب التسبة المئوية (2)استخدم  القاعدة 
 .التنبؤ

 : (1) قاعدة
 اذا كان  
 

jnnnnnjnnnnn XAAAAAorXAAAAA   2*|)()(|2*|)()(| 3221113221
 

 

 .(Upward 0.75 Point)بان اتجاه التنبؤ يكون 
 
 



 لما اذا كان 
 

jXnAnAnAnAnAorjXnAnAnAnAnA  2/|)32()21(|112/|)32()21(| 
 

 (Downward 0.25 point)بان اتجاه التنبؤ يكون   
  (Middle value)اذا لم تتحقل ساتين الحالتين يكون اتجاه التنبؤ 

 

 : (2)قاعدة
 اذا كان 

jnnnnnjnnnnn XAAAAAorXAAAAA   2/|)()(|2/|)()(| 3221113221 
   (Downward 0.25 point)بان اتجاه التنبؤ يكون 

ما اذا كان ل
jnnnnnjnnnnn XAAAAAorXAAAAA   2*|)()(|2*|)()(| 3221113221

   (Uoward 0.75 point)بان اتجاه التنبؤ يكون 
    (Middle value)تتحقل ساتين الحالتين يكون اتجاه التنبؤ اذا لم 

forecast Predicted 

percentage 

Fuzzy   Trend 

set 

percentage Enrollments Year 

---            55011 1971 

---  X9 %58.3 55135 1972 

5167383 %581 Mid.         X8 %5856 55.37 1973 

5535685 %18331 Mid.    X12 %183. 56333 5376 

56.3186 %1 Mid.    X11 %1850 51630 5371 

5136.83 %5- Mid.    X3 %0833- 51555 5373 

55576 %58351 Dw.    X7 %5835 51305 5377 

53.5585 %5871 Mid.    X7 %5831 51.35 537. 

51371 %18331 Mid.    X12 %1833 53.07 5373 

5.353 %0871 Mid.    X5 %0837 53353 53.0 

51317 %5- Mid.    X2 %5856- 535.. 53.5 

55551 %1- Mid.    X1 %18.5- 51655 1982 

56576 %08571 Up.     X4 %0865 51637 53.5 

50051 %5- Mid.    X2 %5857- 51561 53.6 

551.3 %0851 Mid.    X4 %0855 51535 53.1 

53757 %18331 Mid.    X12 %1865 513.6 53.3 

57630 %18331 Mid.    X12 %1867 53.13 53.7 

531.3 %7 Mid.    X13 %7833 5.510 53.. 

5.535- %68551 Mid.    X10 %6815 5.370 53.3 

57.33 %5871 Mid.     X7 %58.3 5355. 5330 

33331 %0851 Mid.    X4 %0801 53557 5335 

55735 %5- Mid.    X2 %585.- 5..73 5335 

 Alabamaالتسجيالت الحقيقية والتسجيالت المتنبأ بها لجامعة  (5)جدول 



Proposed 

method 

* **Meredith 

john e.  

port 

Jilani burney f 

ardil [10] 

Jilani burney  

f ardil [9] 

Jilani and 

burney [8] 

Chen [2] Huarng [5] Hawng chen 

lec[7] 

Chen[1] Song 

chissom[19] 

Song 

chissom[18] 
enrollment Year 

---  --- 55173 56636 --- --- --- ---- --- --- --- 55011 1971 

--- 3317 55650 5573. 56636 --- --- 56000 ---- 56000 ---- 56000 55135 1972 

51673 5535. 55355 5573. 56636 --- --- 56000 ---- 56000 ---- 56000 55.37 1973 

55356 56055 56336 56615 56750 56750 56100 56000 ---- 56000 ---- 56000 56333 5376 

56.31 55.35 51655 51575 51303 51351 51100 51100 ---- 51100 56700 51100 51630 5371 

5136. 65555- 51.67 51575 51303 51356 51100 51100 53530 53000 56.00 53000 51555 5373 

55576 55353 511.0 51355 51303 51355 51100 53000 51155 53000 51600 53000 51305 5377 

53.55 56056 51.77 51..5 51303 51355 51100 53000 53005 53000 51100 53000 51.35 537. 

51371 55573 53775 57073 53670 536.6 53100 53000 53535 53000 51100 53000 53.07 5373 

5.353 55555 53.37 57073 53670 53673 53100 57100 57607 53.55 53.00 53.55 53353 53.0 

51317 7516 53565 53637 53670 53633 53100 53000 57553 53.55 53500 53.55 535.. 53.5 

55551 7365 51375 51757 51303 51303 51100 53000 535.. 53.55 53600 537.3 51655 1982 

56576 51637 51107 51757 51303 51356 51100 53000 56.55 53000 53.00 53000 51637 53.5 

50051 3575 51500 51056 51303 51355 51100 51100 51637 53000 53600 53000 51561 53.6 

551.3 15.03 5155. 51056 51303 51303 51100 53000 56761 53000 51100 53000 51535 53.1 

53757 56035 53051 51..5 51303 51303 51100 53000 51535 53000 51100 53000 513.6 53.3 

57630 57715 53305 57073 53670 53677 53100 53000 535.6 53000 55100 53000 53.13 53.7 

531.3 5166. 57315 57335 5.675 5.6.5 5.100 57100 57313 53.55 53.00 53.55 5.510 53.. 

5.535 56755 5..73 5..05 5.675 5.6.5 5.100 53000 53510 53000 53500 53000 5.370 53.3 

57.33 56350 53505 5.336 53511 5351. 53100 53000 53770 53000 57.00 53000 5355. 5330 

33331 51.135 53655 5.336 53511 53511 53100 53100 5335. 53000 53500 53000 53557 5335 

55735 51507 5.333 5.353 5.675 5.671 5.100 53000 51.57 53000 53300 ---- 5..73 5335 

          

 ( قيم التنبؤ للدراسات السابقة والدراسة الحالية6جدول )

 [17]النتائج الموجودة في البحث **     

المحسوبة من قبلنا والتي تم األعتماد عليها[17]نتائج البحث * 



 -األستنتاج : -

        

ؤ للتسجيل باستخدام مفهوم المنطق المضبب للبيانات المأخوذة من لقد تم التوصل الى قيم التنب  

 حيث تم استخدام النسبة المئوية لكل سنتين متتاليتين 8  [17]

وكانت النتائج مقاربة للقيم األصلية أال في بعض الحاالت التي كانت خاللها النسبة المئوية    

 صغيرة تكون قيمة التنبؤ بعيدة عن القيمة األصلية 
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