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 الفصل االول

 مقدمة 
 

  م تقدٌ 1 -1

صادف الفرد أثناء عمله أو دراسته أو ابحاثه أو اتصاالته أو مناقشاته ٌ

أو التعرٌفات  المؤشرات أو أو أو المصطلحات االفكار بعدد من المفاهٌم أو

قد ٌصعب فهمها و تفسٌرها بالرغم من ، النتائج أو االستنتاجات 

 عموم .استخداماتها الشائعة والمتداولة لدى المختصٌن والمهتمٌن وال

الباحث عادة ما ٌستعٌن بالمعاجم والقوامٌس والمراجع االخرى ذات 

العالقة للبحث عن تفسٌرات ومقاصد ومعانً هذه المفاهٌم واالفكار 

تفسٌرها و لفهمهاوالمؤشرات والمصطلحات . وعادة ما تواجهه صعوبات 

بسبب القصور اللغوي لبعض واللغوي فً الشرح من جهة  بسبب االطناب

 اث ذوي التخصصات العلمٌة من جهة أخرى. البح

 البحاثن فقد استنتجت من خالل خبرتً السابقة  بأ تأسٌسا على ذلك

بحاجة إلى اسلوب مبسط ومختصر لفهم وتفسٌر والطالب  نوالمهتمٌ

 مفً اعماله جهونهااٌوالمفاهٌم واالفكار والمصطلحات والمؤشرات التً 

 . ودراستهم موبحوثه

النمذجة الرٌاضٌة  بأسلوب التفكٌر طرٌقةقترح المؤلف فً هذا السٌاق ٌ

هو المقصود بكلمة التفكٌر  المفاهٌم واالفكار والمؤشرات . وتبسٌط لتفسٌر

المقصود بالنمذجة الرٌاضٌة هو استخدام  كما أن محاولة الفهم والتفسٌر ،

هذه المفاهٌم وتبسٌط  والعالقات الرٌاضٌة فً شرح وتوضٌحالمعادالت 

 من التفصٌل.  ءبشًار والمؤشرات. االمر الذي سٌتناوله هذا الكتٌب واالفك

  [  2022موسوعة وٌكٌبٌدٌا  ]باألفكارالمقصود  1-2

 ، هً مزٌج المشاعر بٌن القلب والعقلهً جمع لكلمة فكرة ، واألفكار    

واإلنسان ما هو إال  .امل التً ٌكتسبها الفرد فً حٌاتههً مجموع العو و   

 تتحول لسلوك إنسانً ومنها تتبلور شخصٌة  سلسلة أفكار مجموعة من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1
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 اإلنسان ما هو إال مجموعة من األفكار. أي أن ثوبها الجدٌد االنسان إلى 

ع العلم أن العقل والقلب ٌمكن أن ٌكونا م التً تتحكم فً سلوكه وتصرفاته، 

 .مترادفٌن فً المعنى 
 

تعتمد قوة الفكرة التً من الممكن أن تؤثر فً حٌاة اإلنسان على مبدأ الخبرة 

 ،ٌةوأفكار نفس ، تنقسم األفكار إلى أفكار سلوكٌة ، والفعلٌة فً حٌاة الفرد

أما األفكار التً تؤثر فً حٌاة اإلنسان فهً  .ٌاة الفردأي أفكار مؤثرة فً ح

 والتجارب تلك األفكار التً تتولد نتٌجة اكتساب الفرد لمجموعة الخبرات

االنفعالٌة فً حٌاته العملٌة، أما الخبرات النفسٌة التً تتحول إلى مرض 

نفسً فهً تلك األفكار التً من الممكن أن تقهر حٌاة الفرد أحٌاًنا بحٌث 

 . تحوله إلى مرٌض نفسً
 

الخبرات التجارب ووتتوقف خبرات األفراد على محصلة االستفادة من تلك   

هو ذاك اإلنسان واإلنسان العاقل  تهم. ٌط حٌاالتً ٌتم االستفادة منها فً مح

التً ٌتعرض لها فً حٌاته،  والمواقفوالتجارب  الذي ٌستفٌد من كل األفكار

أما اإلنسان القوي فهو  .رات مؤلمة فً حٌاتهض اإلنسان لخبوأحٌانا ٌتعر

  .ذاك اإلنسان الذي ٌتحكم فً مدى تأثٌر الفكرة فً حٌاته

   المقصود بالمفاهٌم 1-3

، وقد  اتباختالف المجاالت والتخصص ٌختلف تعرٌف المفاهٌم 

النظر  راجع المتاحة هذا التعرٌف من وجهاتتناولت العدٌد من الم

موسوعة ]ٌة والتعلٌمٌة والعلمٌة وغٌرها اللغوٌة والفلسفٌة والتربو

وهً  ،كأداة للتفكٌر. فمنهم من نظر إلى المفهوم [ 2022وٌكٌبٌدٌا 

منهم من اعتبرها  و تكون واضحة كلما كانت االفكار واضحة ،

 صورة ذهنٌة أو أداة اتصال تعتمد على االلفاظ الواضحة الداللة على

مصطلحات التً ال مجموعة من االمعانً، ومنهم من اعتبره

ابحاثهم، ومنهم من أعمالهم وأو البحاث فً  ٌستخدمها المختصون

أو  اآلراءمجموعة من الخصائص االساسٌة لمجموعة من  اهاعتبر

مجموعة من الصفات  ابانه االوقائع، ومنهم من نظر الٌه

ة ٌفلسفال النظرة  .، وغٌرها للمعنى الموضحةوالخصائص 

 .الكتٌبارج نطاق هذه ختقع تفاصٌل هذه التعرٌفات و

  

المعروفة  العامة المفاهٌم هً الكتٌب التً سٌتناولها هذا المفاهٌم 

بما  وما فً حكمها،  ة والمهنٌة المعٌشٌ توالمتداولة فً المجاال

دة ،والنجاح ، والتوافق ، والموازنة، ٌشمل مفاهٌم الرضا والسعا
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 مثل متداولة،وكذلك بعض المفاهٌم االسالمٌة الوالوسطٌة وغٌرها 

االٌمان واركانه، واركان االسالم، والتقوى، والعمل الصالح، 

   .واالستغفار، وغٌرها

 [    3و  13]   المقصود بالمؤشرات 1-4

المؤشر ، كما ٌقول االسم ، هو فكلمة مؤشرات هً جمع مصطلح المؤشر. 

. ٌمكن أن ٌكون المؤشر  شًء ما  عنصر ٌستخدم لإلشارة إلىأداة أو

 .مقٌاسا ، أو شعوًرا ، أو إحساًسا ، أو  ومجّرًداملموًسا 

 ِدبي، ٌٚىً زخظظبدٚاٌ اٌّدبالد ّؤششاد فٟ خ١ّغ أٔٛاع اٌ رغزخذَ

 .إٌشبؽ  ِٓ ِسذد ِغبس ٚػغ اٚ غزخذَ ٌّزبثؼخرٟ زاٌّؤششاد آٌِ ٔٛع 

ٚث١بٔبد  ِؼٍِٛبدٌٍسظٛي ػٍٝ  شاد وٕمبؽ ِشخؼ١خ٠ّىٓ اػزجبس اٌّؤش

 .، ِغ اٌمذسح ػٍٝ رٛف١ش ِؼٍِٛبد و١ّخ أٚ ٔٛػ١خ ب غ١ش٘ ٚ ٚاسلبَ ٚل١بعبد

اٌزٟ  ٚاٌّّٙخ ِؼشفخ اٌّؼٍِٛبد اٌسغبعخ رغبػذ ػٍٝ ٘زٖ اٌّؤششاد

 .أٚ إٌشبؽ اٌؼ١ٍّخ بدطٍجِزاألداء ثٕبًء ػٍٝ  ٚػؼ١خرش١ش إٌٝ 

رؼزّذ ػ١ٍٙب اٌؼٍَٛ اٌزدش٠ج١خ  فئْ اٌّؤششاد اٌزٟ   ظفخ ػبِخٚث 

 .ىْٛ أوثش ٚالؼ١خ ٚلبثٍخ ٌٍزؼذ٠ً ٚاٌم١بطٚاٌطج١ؼ١خ ٚاٌذل١مخ ٠ّىٓ أْ ر

اٌّؼٍِٛبد ، ِؤششاد ِؤششاد االرظبالد ٚرم١ٕخ :فّٓ ٘زٖ اٌّؤششاد 

ّؤششاد اٌٛؽ١ٕخ ٌٍزؼ١ٍُ ، اٌّؤششاد اٌٛؽ١ٕخ اٌاداسح ٚرٕظ١ُ اٌٛلذ، 

 .   ٌٍزؼ١ٍُ اٌدبِؼٟ ٚاٌزمٕٟ، اٌّؤششاد اٌذ٠ّٛغشاف١خ، ٚغ١ش٘ب

ِؤششاد اداسح ٚرٕظ١ُ اٌٛلذ  ٌّثبيػٍٝ عج١ً ازٕبٚي ع١ ٘زا اٌىز١ت   

ػٕبطش٘ب  ٚرٛػ١رإٌّزخخ اٌش٠بػ١خ  ثأعٍٛةٚو١ف١خ اٌزؼج١ش ػٕٙب ،

  ٚػاللبرٙب ثجؼؼٙب.

 ٌّبرا إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ؟  1-5

 أٚ اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ رُ اخز١بس اعٍٛة إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ

 -ٌالػزجبساد االر١خ:

  اعٍٛة ثجذ ٔدبزٗ فٟ ِدبي اٌّسبوبح ٌّخزٍف ٛ٘

 ١ٕخ.ٚاٌزم إٌّظِٛبد إٌٙذع١خ

  ٗثطش٠مخ س٠بػ١خ ٚعٍٙخ.٠ّىٓ ثشِدزٗ ٚاٌزؼبًِ ِؼ 

  اٌّٛػٛػبد رسذ فٟ غ١ش ِطجك عبثمب اعٍٛة خذ٠ذ

 .، االِش اٌزٞ ٠غزسك اثشاصٖ ٚاال٘زّبَ ثٗاٌذساعخ
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 ٓاٌفُٙ ٚاٌزفغ١ش اٌزؼج١ش ٚػٍٝ  ٠ٚغبػذ ٠ؼ١

ٌٍّٛػٛع  ثطش٠مخ س٠بػ١خ ِٕٚطم١خ ثؼ١ذا ػٓ 

 االؽٕبة ٚاٌزىشاس.

 ٌفُٙ ٚاالعز١ؼبة.٠ز١ّض ثبٌجغبؽخ ٚعٌٙٛخ ا 

 

  ٘زا اٌىز١ت  أ٘ذاف 1-6

 -ٌهدف الكتٌب إلى تحقٌق االتً:

 والمؤشرات واالفكار المصطلحات و والتعرٌفات تبسٌط المفاهٌم 

 . ٌسهل فهمه واستٌعابه مبسط  بأسلوبوتقدٌمها 

 كوسٌلة  أو المعادالت الرٌاضٌة ادخال اسلوب النمذجة الرٌاضٌة

 لتفسٌر المفاهٌم واالفكار والمؤشراتجدٌدة 

  بالمجاالت وذوى الخلفٌة العلمٌة  نٌتصمٌن والمخالمهت تمكٌن 

مع هذه المفاهٌم من التعامل  والحسابٌة ةوالعالقات الرٌاضٌ

 العالقات الرٌاضٌة المعتادة . بأسلوبوالمؤشرات 

 االفكار والمفاهٌم  المساهمة فً اطالق بادرة لمجال معرفً لتفسٌر

وتحفٌز البحاث العملٌات والمعادالت الرٌاضٌة.  بأسلوبوالمؤشرات 

واثرائه وتطوٌره لتوسٌع قاعدته  وانتقاده  والمهتمٌن للخوض فٌه

 وانتشاره.

   فاهٌم واالفكار بعض الم لنمذجة  استرشادٌهتقدٌم أمثلة

 والمعادالتالعملٌات الحسابٌة  بأسلوبوالقضاٌا والمؤشرات 

  الرٌاضٌة .

  ٌبٌة  ومراكز الدورات التدراعداد مصدر مرجعً للطالب والمهتمٌن

النمذجة ب التدرٌب المتعلقة  للرجوع الٌه فً امورذات العالقة 

 .، وما فً حكمهاللمفاهٌم واالفكار  الرٌاضٌة

  تشجٌع المختصٌن والمهتمٌن لالطالع وابداء المالحظات

لتحسٌن وتطوٌر محتوى ومضمون هذا الكتٌب فً  والمقترحات

   طبعاته الالحقة انشاء هللا. 

 هٌكلٌة الكتٌب  1-7

مقدمة عامة حول . ٌتضمن الفصل االول  ستة فصولتضمن الكتٌب ٌ

موضوع الكتٌب ، وفكرة عامة حول المفاهٌم واالفكار والمؤشرات، 
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  الرٌاضٌة ؟ ،ثم ٌتطرق إلى المعادالتٌجٌب على السؤال لماذا  و

 اهداف الكتٌب وهٌكلٌته. 

 

ً ٌتناول الفصل الثانً تصنٌف المفاهٌم والمؤشرات المتداولة الت

 تعرٌفاتها واستخداماتها. بإٌجاز ٌتناول، وكذلك ٌتضمنها هذا الكتٌب

 

الفصل الثالث ٌتناول منظومة وخطوات النمذجة الرٌاضٌة للمفاهٌم 

، والمؤشرات ، بما ٌشمل وصف لمنظومة النمذجة الرٌاضٌة 

 هذه النمذجة. واتوخط

العامة الرابع أمثلة للنمذجة الرٌاضٌة لبعض المفاهٌم  ٌتناول الفصل

تعرٌفه المختصر وبعض على  ٌتم التركٌز فً كل مفهوم .  المتداولة

 من خلفٌاته، ثم النمذجة الرٌاضٌة له ، وتحلٌل عناصر المعادلة

  الرٌاضٌة وعالقاتها وتأثٌراتها.

 

ٌتناول الفصل الخامس أمثلة للنمذجة الرٌاضٌة لبعض المفاهٌم 

لى تعرٌفه المختصر االسالمٌة  .  ٌتم التركٌز فً كل مفهوم ع

وبعض من خلفٌاته، ثم النمذجة الرٌاضٌة له ، وتحلٌل عناصر 

 المعادلة الرٌاضٌة وعالقاتها وتأثٌراتها.

 

مؤشرات ٌتناول الفصل السادس أمثلة للنمذجة الرٌاضٌة لبعض 

على تعرٌفه  مؤشر.  ٌتم التركٌز فً كل  ادارة وتنظٌم الوقت 

نمذجة الرٌاضٌة له ، وتحلٌل المختصر وبعض من خلفٌاته، ثم ال

 عناصر المعادلة الرٌاضٌة وعالقاتها وتأثٌراتها.

 أسئلة للمراجعة  1-8

 اشرح ما هو المقصود باالفكار ؟ .1

 اشرح ما هو المقصود بالمفاهٌم؟ .2

 اشرح ما هو المقصود بالمؤشرات؟ .3

 لماذا االهتمام بالمفاهٌم واالفكار والمؤشرات؟ .4

 لرٌاضٌة؟ا والمعادالت لماذا ٌركز الكتٌب على النمذجة .5

 ما هً اهداف الكتٌب؟ .6

 ما هً هٌكلٌة و تفاصٌل فصول الكتٌب؟ .7

 



 نمذجة رٌاضٌة لمفاهٌم وافكار ومؤشرات متداولة              الدكتور عبد القادر الصادق عكً
 لٌبٌا  -جامعة طرابلس  –لٌة الهندسة ك                                2222طبعة الكترونٌة                

 

 65من  12الصفحة 
 

 

 الفصل الثانً 

 تعرٌفات واستخدامات 

 هٌم واالفكار والمؤشرات المفا لبعض

 تقدٌم  2-1

لبعض المفاهٌم والمؤشرات المتداولة،  اٌتناول هذا الفصل تصنٌف

 وتنظٌم ات ادارةوٌقسمها إلى مفاهٌم عامة ،ومفاهٌم اسالمٌة ، ومؤشر

 ،الوقت. بعدها ٌتناول تعرٌفات واستخدامات هذه المفاهٌم والمؤشرات

 .بطرٌقة مختصرة

 بعض المفاهٌم والمؤشرات المتداولة 2-2

  -تصنٌف بعض المفاهٌم واالفكار والمؤشرات التً ٌتناولها هذا الكتٌب كما ٌلً: تم

  مفاهٌم وافكار عامة 

 -تتضمن االتً: 

 االرتٌاح   مفهوم الرضا و 

    مفهوم النجاح 

   مفهوم السعادة 

    مفهوم الفشل 

    مفهوم العدل 

  مفهوم التوافق 

    مفهوم الوسطٌة 

   مفهوم الموازنة 

  استمرارٌة التوافق أو االنسجام االسريمفهوم  

  الموازنة بٌن العرض والطلبمفهوم 

   الحظمفهوم  

  مفهوم التقدم والتطوٌر 

 ٌجٌة مفهوم الخطة االسترات 

 بعض المفاهٌم االسالمٌة 

    -تتضمن االتً:

  مفهوم االٌمان 

 مفهوم اركان االٌمان 
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 مفهوم اركان االسالم 

 المسلم العبد اسالم ) درجة(مؤشر مستوى 

 مفهوم االستغفار 

 مفهوم التوبة 

 مفهوم التقوى 

 مفهوم االذكار 

 مفهوم الفوز والفالح 

 مفهوم الربح 

 مفهوم االخالق 

 ًالحسنة باألخالق مؤشر مستوى التحل 

 مفهوم العمل الصالح 

 مفهوم الخشوع 

 مفهوم الشورى 

  مفهوم الحكمة 

 

 مؤشرات ادارة وتنظٌم الوقت  

 -تتضمن االتً :

  ٜخخ إٌٝ إداسح اٌٛلذٌسباِذ. 

  ٜاٌٛلذ االعزفبدحِذ ِٓ. 

 ِغزٜٛ اٌشػب ثبٌٕزبئح. 

 ٔغجخ  اٌٛلذ اٌؼبئغ إٌٝ اٌٛلذ اٌّغزغً لجً ٚثؼذ إداسح اٌٛلذ. 

 ٛاٌزأث١ش ػٍٝ اٌفشد ٚاٌّؤعغخِغز ٜ. 

  ٜإداسح اٌٛلذ االعزفبدحِذٜ ٔدبذ إداسح اٌٛلذ أٚ ِذ ِٓ. 

 

 تعرٌفات واستخدامات لبعض االفكار والمفاهٌم والمؤشرات المتداولة.   2-3

طرٌقة موجزة تعرٌفات واستخدامات لبعض االفكار ب(  1-2الجدول )  ٌتناول

 والمفاهٌم والمؤشرات المتداولة. 
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 ( تعرٌفات واستخدامات للمفاهٌم والمؤشرات 1-2دول ) ج

المفهوم أو  م
الفكرة أو 

 المؤشر

 االستخدام  المختصرالتعرٌف 

 مفاهٌم ومؤشرات عامة

الرضا   1
 واالرتٌاح

  السرور والفرح والقبول بما تم
 تحقٌقه وانجازه

فً االمور 
الشخصٌة 
والوظٌفٌة 

 والمهنٌة

او العتبة  اجتٌاز االختبار  النجاح   2
 .المرجعٌة

  الموضوعة. تحقٌق االهداف 

  الرضا بالنتائج المنجزة. 

فً مجاالت 
التعلٌم والتدرٌب ، 
وفً تقٌٌم االعمال 

 واالنجازات

 .الفرح واالطمئنان وراحة البال  السعادة  3

 الرضا  أو القبول بالواقع. 

   االرتٌاح بالواقع. 

  انسجام او تعادل الطموحات مع
 .الواقع

   حقٌق الطموحاتت  

فً االمور 
المعٌشٌة 

 واالجتماعٌة 

عدم المقدرة على تحقٌق   الفشل   4
 المطلوب.

  عدم المقدرة على استكمال
 المتطلبات

 .عدم المقدرة على تحقٌق النجاح 

  معكوس النجاح 

فً مجال تقٌٌم 
االعمال 

والمشروعات 
 والطموحات

 اعطاء كل ذي حق حقه.  العدل   5

  مختلف مع التعامل العادل
 االطراف

 الحكم بشرع هللا 

فً مجال القضاء 
وامور التعامل مع 
الرعٌة بمستوٌاتها  

المختلفة ، امور 
 المفاظلة والتقٌٌم 

 االتفاق بٌن االطراف.  التوافق   6

 التراضً بٌن االطراف 

   التغاضً على نقاط الخالف
 وقبول نقاط االتفاق

فً امور 
الخالفات 

والمنازعات 
وتعارض 

الح المص
واختالف وجهات 
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النظر وما فً 
 حكمها 

 االعتدال   الوسطٌة   7

  التوسط بٌن االمور وفق درجات
 اهمٌتها

عند تعدد 
واختالف االراء 

والتوجهات  
 والمواقف

ازن بٌن االمور وفق قاعدة التو  الموازنة   8
 محددة 

   التوازن بٌن  امور متعارضة
 محددة. عالقةوفق 

فً امور االنسجام 
ري ، امور االس

توزٌع 
المخصصات 
المالٌة على 

القطاعات، وما 
فً حكمها، امور 

توزٌع المسئولٌات 
على اطراف 

 متعارضة 

ر ٌالتطو  9
 والتقدم

 ٌٌر إلى االحسنالتغ 

  االنتقال إلى المستهدف 

فً امور 
ومجاالت 
التخطٌط 

والتطوٌر لمختلف 
المؤسسات 

 الخدمٌة واالنتاجٌة

الخطة   11
 االستراتٌجٌة

خطة بعٌدة المدى ذات اهداف ومراحل 
وبرامج وخطط تنفٌذٌة معززة ببرنامج 

وتقٌٌم  زمنً وخارطة طرٌق لتنفٌذها
  مخرجاتها.

على مستوى 
المؤسسات 
واالجهزة 
والمصالح 

والقطاعات 
 المختلفة

استمرارٌة   11
التوافق 

واالنسجام 
 االسري

ضمان دٌمومة االلفة والمحبة  
 السرة واالنسجام بٌن افراد ا

فً تشخٌص 
العالقة الزوجٌة 

بٌن الزوج 
 والزوجة 

الموازنة بٌن   12
العرض 
 والطلب

او تحدٌد العالقة المناسبة بٌن  اختٌار
العرض المتاح والطلب المتوقع فً 

 السوق أو االنشطة الخدمٌة 

فً االمور 
التجارٌة 

والتسوٌقٌة 
 والخدمٌة

أمور االسرة اٌّمظٛد ثبٌّٛاصٔخ ث١ٓ اٌظشف الموازنة بٌن   13
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المصروفات 
واالدخار 

 رةلالس

ٚاالدخبس ٘ٛ اٌزٛاصْ ث١ٓ ِظشٚفبد 

ِٚذخشاد االعشح فٟ ظً ثجبد اٌذخً 

 اٌشٙشٞ ٌالعشح

 المعٌشٌة

توفر الفرصة مع االستعداد   الحظ   14
 لالستفادة منها

 تحقٌق انجاز غٌر متوقع  

فً االعمال 
وااللعاب 

والمبارٌات 
واالنشطة 

فً  التجارٌة وما
 حكمها

 مفاهٌم اسالمٌة متداولة

هو تصدٌق بالقلب ونطق   االٌمان  15
 باللسان وعمل بالجوارح

فً امور العقٌدة 
 االسالمٌة 

المقصود باركان االٌمان هو  اركان االٌمان   16
االركان االساسٌة الستة التً 

 -ٌرتكز علٌها االٌمان وهً :

o اإلٌمان باهلل 

o اإلٌمان بالمالئكة 

o ٌمان بالكتب اإل

 السماوٌة

o  اإلٌمان باألنبٌاء

 والرسل

o  اإلٌمان بالٌوم

 اآلخر

o  اإلٌمان بالقضاء

وبالقدر خٌره 

  وشره

 

فً امور العقٌدة 
 االسالمٌة

المقصود باركان االسالم هو  اركان االسالم   17
االركان الخمسة التً ٌرتكز 

  -هً:علٌها الدٌن االسالمً و

 اال هللا وان  هشهادة أن ال إل
 رسول هللا امحمد

 اقامة الصالة 

  اٌتاء الزكاة 

 صٌام رمضان 

  حج البٌت لمن استطاع الٌه

فً امور العبادات 
 االسالمٌة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%84
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%87
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 سبٌال
 

: بأن ُتعّرف التقوى اصطالحاً   التقوى   18
سبحانه ٌلتزم المسلم أوامر هللا 

 وٌجتنب ما نهى عنه، تعالىو
اجبات، والمندوبات فٌقوم بالو

 والمكروهات وٌترك الُمحّرمات

فً امور الشرٌعة 
 االسالمٌة

التقوى عند  درجةمؤشر لتقدٌر   التقوى درجة   19
 المرء المسلم

فً امور التقٌٌم 
الذاتً و محاسبة 

 النفس

) مستوى    21
اسالم درجة ( 

 المرء المسلم

  مؤشر لتقدٌر مستوى اسالم
 المرء المسلم

تقٌٌم فً امور ال
الذاتً ومحاسبة 

 النفس

االخالق فً االسالم هً   االخالق   21
وتصرفات للفرد  وقٌممعامالت 

تجاه ربه ونفسه وغٌره 
إلى عالقته ببقٌة  باإلضافة

تً هً الالمخلوقات االخرى، و
 .ُتعّبر عن باطن المرء ودواخله

فً امور 
 المعامالت

  بمختلف انواعها

مدى التحلً    22
 باألخالق

 لحسنةا

   مؤشر لتقدٌر مدى تحلً المرء
 الحسنة  باألخالق

فً امور التقٌٌم 
 الذاتً

هو العمل الذي ٌنفع البالد  العمل الصالح   23
والعباد فً اطار شرع هللا 

 والخالص لوجهه تعالى.

فً امور الشرٌعة 
 االسالمٌة

االذكار فً اللغة هً جمع ذكر ،   االذكار   24
ه وصفاته وٌعنً ذكر هللا بأسمائ

بنٌة  ،العلٌا وشكره على نعمه
صادقة وقلب خاشع ، وااللتزام 
 بهذه المعانً     قوال و عمال.  

 

فً امور العقٌدة 
االسالمٌة 
 والتسبٌح

االستغفار هو دعاء ٌطلب فٌه   االستغفار   25
الداعً من هللا العلً القدٌر بقلب 

خاشع ونٌة صادقة أن ٌسامحه 
ه وان ٌغفر ذنوبه وخطاٌا

 وسٌئاته. 
 

فً امور الشرٌعة 
 ومحاسبة النفس
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التوبة هً التزام وتعهد الفرد   التوبة   26
امام الخالق عز وجل بترك 

معاصٌه وخطاٌاه وعدم تكرارها 
 مرة اخرى.

 

فً امور محاسبة 
 النفس

الخشوع  هو "التركٌز الذهنً   الخشوع   27
واالستسالم هلل سبحانه وتعالى 

ثر بمؤثرات والتأ لدون االنشغا
 داخلٌة أو خارجٌة "

  هو "التركٌز الكلً للعقل والقلب
على المستهدف دون التأثر 

 بمؤثرات داخلٌة أو خارجٌة"

  هو " تركٌز تام للعقل والقلب
على المهمة المستهدفة ، مع 

استسالم وتفوٌض االمر إلى هللا 
سبحانه وتعالى، دون التاثر 
 بمؤثرات ومشاغل اخرى"

 اتفً امور العباد

"تبادل اآلراء فً أمٍر من   الشورى   28
األمور لمعرفة أصوبها 
وأصلحها ألجل اعتماده 

 أووالعمل به"،

   تبادل الرأي بٌن"
المتشاورٌن من أجل 
استخالص الصواب 

 ."هامن

 

الصدق هو " توافق العقل   الصدق   29
 الضاهر مع العقل الباطن "  

  " تطابق السر مع العلن" 

 مع الواقع" "مطابقة المعلن 

 "تعبٌر حقٌقً للواقع " 

 " معكوس الكذب" 

فً امور 
 المعامالت

 بمختلف أنواعها

لقول أو الفعل حسن التدبٌر ل هً  الحكمة    31
الذي ٌنبغً ، فً الموقع الذي 

لوقت الذى ٌنبغً، ٌنبغً، فً ا
 ،  نبغًبالكٌفٌة التً ت

فً امور الشورى 
التناصح، وفً و

االمور الخدمٌة 
  ٌةوالمعٌش

فً امور إذا اؤُتِمَن خان، وإذا هو الذي "   المنافق     31
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ث كَذب، وإذ ا عاَهد غَدر، وإذا حدَّ
 "خاَصم فَجر

 المعامالت

    

 مؤشرات ادارة الوقت

جح إلً لحاامدي      32

 .إدارج الىقد
مؤشر ٌستخدم لتقدٌر مدى الحاجة إلى 

 ادارة وتنظٌم الوقت
ٌستخدم لقٌاس 

أداء مختلف 
رائح المجتمع ش

فٌما ٌتعلق بادارة 
 الوقت

مدي اإلسرفادج      33

 .من الىقد

 

مدى االستفادة من  مؤشر ٌستخدم لتقدٌر
 الوقت المتاح

ٌستخدم لقٌاس 
أداء مختلف 

شرائح المجتمع 
فٌما ٌتعلق بادارة 

 الوقت

 الزضا  مسرىي     34

 .تالنرائج

 

مؤشر ٌستخدم لقٌاس مستوى الرضا 
نتائج المحققة من ادارة واالرتٌاح ٌال

 الوقت

ٌستخدم لقٌاس 
أداء مختلف 

شرائح المجتمع 
فٌما ٌتعلق بادارة 

 الوقت

قد نسثح  الى     35

الضائع إلً 

الىقد المسرغل 

 .إدارج الىقد قثل

 

مؤشر ٌستخدم لتقدٌر نسبة الوقت 
الضائع إلى الوقت المستغل قبل ادخال 

 ادارة الوقت

ٌستخدم لقٌاس 
أداء مختلف 

رائح المجتمع ش
فٌما ٌتعلق بادارة 

 الوقت

الىقد نسثح     36

الضائع إلً 

الىقد 

تعد   المسرغل 

 .إدارج الىقد

 

مؤشر ٌستخدم لتقدٌر نسبة الوقت 
الضائع إلى الوقت المستغل بعد ادخال 

 ادارة الوقت

ٌستخدم لقٌاس 
أداء مختلف 

شرائح المجتمع 
فٌما ٌتعلق بادارة 

 الوقت

الكسب أو      37
المكسب 

 الزمنً

مؤشر ٌستخدم لتقدٌر المكسب الزمنً 
 المحقق نتٌجة الدخال ادارة الوقت

ٌستخدم لقٌاس 
أداء مختلف 

شرائح المجتمع 
فٌما ٌتعلق بادارة 

 الوقت

القيمح المضافح      38

 الىقد  إلدارج
مؤشر ٌستخدم لتقدٌر مقدار القٌمة 

عملٌات  المضافة المكتسبة بسبب ادخال
ٌستخدم لقٌاس 

أداء مختلف 
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فً أعمال  الوقتوتنظٌم ة ادار وانشطة
 مختلف الشرائح بالمجمع. 

شرائح المجتمع 
فٌما ٌتعلق بادارة 

 الوقت

     

    

 

 اسئلة للمراجعة  2-4

 ما هو تصنٌفك للمفاهٌم واالفكار التً ٌتناولها الكتٌب ؟ .1

 المفاهٌم العامة المتداولة.أذكر استخدامات عشر من  .2

 عشرة من المفاهٌم االسالمٌة المتداولة. اذكر استخدامات .3

 اذكر استخدامات خمسة من مؤشرات ادارة الوقت. .4
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 الفصل الثالث 

 اسس وخطوات النمذجة الرٌاضٌة

 والمؤشرات ألفكاروا للمفاهٌم

 تقدٌم  3-1

لمنظومة النمذجة الرٌاضٌة التً تنتج الصٌغة  ا ٌتناول هذا الفصل تصور

ضٌة للمفاهٌم واالفكار، تم ٌتناول خطوات هذه النمذجة الرٌاضٌة الرٌا

الصٌغة المعتادة للمفهوم أو المؤشر ، وانتهاء بالصٌغة ابتداء من 

 .أو المستنبطة الرٌاضٌة المستنتجة

 تصور لمنظومة النمذجة الرٌاضٌة   3-2

منظومة النمذجة الرٌاضٌة للمفاهٌم واالفكار والمؤشرات  تصور  ٌمكن 

من دخل ٌعبر عن الفكرة أو  تتكون  بأنهاالصٌغ الرٌاضٌة  لها،   نتاجإل

نظومة المفهوم أو المؤشر ، و دالة التحوٌل لعملٌات النمذجة الرٌاضٌة للم

ة للفكرة أو المفهوم أو المؤشر. كما هو ، وخرج ٌمثل الصٌغة الرٌاضٌ

  (. 1-3موضح بالشكل ) 

 

 

 جة الرٌاضٌة للمفاهٌم والمؤشرات ( تصور لمنظومة النمذ 1-3الشكل ) 

 

الفكرة او المفهوم 
 او المؤشر

عملٌات النمذجة 
 الرٌاضٌة

الصٌغة الرٌاضٌة 
للفكرة او المفهوم 

 او المؤشر
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 خطوات النمذجة الرٌاضٌة للمفاهٌم واالفكار 3-3   

و تحوٌلها  هاالتعبٌر عنهو  للمفاهٌم واالفكارالمقصود بالنمذجة الرٌاضٌة 

ٌسهل استٌعابها وفهمها معادلة رٌاضٌة أو عملٌة حسابٌة  عالقة او إلى

  .واستخدامها

ػٓ  اٌّؤشش ثّؼبدٌخ  اٌزؼج١شفٟٙ ؤشرات وبخصوص النمذجة الرٌاضٌة للم

 بٚٔٙب٠برٗ اٌذ١ٔ س٠بػ١خ، رغبػذ ػٍٝ رمذ٠ش ِمذاس اٌّؤشش ػاللبدأٚ 

اٌّؼبدٌخ ٚػٕبطش  ٚاٌمظٜٛ ِٓ خالي اٌزؼشف ػٍٝ ٚػغ ِشوجبد 

 .   ٚرغ١شارٙب

والتً نوجزها  الرٌاضٌة خطوات هذه النمذجة (   2-3ٌتضمن الشكل ) 

  : فٌما ٌلً

 

 ( خطوات النمذجة الرٌاضٌة للمفاهٌم والمؤشرات 2-3الشكل ) 

وفق  أو المؤشر كرة أو المفهومدراسة معنى ومقصود الف:  الخطوة االولى 3

 المعاجم اللغوٌة ذات العالقةبالمراجع و ، وذلك باالستعانة استخداماتها المختلفة

 .، وكذلك الخبرة الشخصٌة 

أو  إلى مركباتهاالمؤشر  أوتفكٌك الفكرة أو المفهوم الخطوة الثانٌة :  4

 االساسٌة وعالقاتها ببعضها. عناصرها

  : لعالقات المعبرة عن المفهوم أو اشتقاق بدائل لالخطوة الثالثة

 . أو المؤشر الفكرة

 الخطوة االولى

دراسة معنى ومقصود الفكرة أو المفهوم أو المؤشر وفق •
 استخداماتها المختلفة 

 الخطوة الثانٌة

تفكٌك الفكرة أو المفهوم أو المؤشر إلى مركباتها أو عناصرها •
 .االساسٌة وعالقاتها ببعضها

 الخطوة الثالثة

اشتقاق بدائل للعالقات الرٌاضٌة المعبرة عن المفهوم أو الفكرة أو •
 . المؤشر

 االخطوة الرابعة

من خالل معاٌٌر محددة ٌتم اختٌار البدٌل المناسب للعالقة الرٌاضٌة •
 المعبرة عن المفهوم أو الفكرة أو المؤشر 

 اااا الخطوة الخامسة ا

صٌاغة وتحلٌل مركبات وعناصر  البدٌل المختار للعالقة الرٌاضٌة •
 المعبرة عن الفكرة أو المفهوم أو المؤشر 
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  : اختٌار البدٌل المناسب من خالل معاٌٌر محددة ٌتم الخطوة الرابعة

بطرٌقة  شرأو المؤ للعالقة الرٌاضٌة المعبرة عن المفهوم أو الفكرة

 سهلة ومفهومة.

  : لعالقةالبدٌل المختار ل وتحلٌل مركباتصٌاغة الخطوة الخامسة 

ٌحفز بما أو المؤشر  لفكرة أو المفهوما  المعبرة عنالرٌاضٌة 

 . اعتمادها واستخدامها

 

 أسئلة للمراجعة  3-4

 ما هو المقصود بالنمذجة الرٌاضٌة ؟ .1

 ٌم واالفكاروضح تصورك لمنظومة النمذجة الرٌاضٌة للمفاه .2

 اهٌم واالفكار.اشرح خطوات النمذجة الرٌاضٌة للمف .3
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 الفصل الرابع

 للنمذجة الرٌاضٌة استرشادٌهامثلة  

 بعض المفاهٌم واالفكار العامة المتداولةل  

 تقدٌم  4-1  

ٌتم ٌتناول هذا الفصل أمثلة للنمذجة الرٌاضٌة لبعض المفاهٌم العامة المتداولة .  

من خالل  التركٌز فً كل مفهوم على تعرٌفه المختصر وبعض من خلفٌاته

  وفق رؤٌة واستنباط، ثم النمذجة الرٌاضٌة له استخالص من المراجع المتاحة

 تحلٌل عناصر المعادلة الرٌاضٌة وعالقاتها وتأثٌراتهاكذلك  ، والمؤلف واجتهاد

ان المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة  وفً هذا السٌاق أود التنوٌه  .كما ٌراها المؤلف

 للمفهوم وتحلٌل عناصرها قد تتغٌر وفق رؤٌة الباحث وخلفٌاته وخبرته.

 بعض المفاهٌم العامة المتداولةأمثلة لنمذجة  4-2

المتداولة  العامة لمفاهٌمالمقترحة لالنمذجة الرٌاضٌة عملٌة  تتناول هذه االمثلة

 -: كما ٌلً

    ١بذب ٚاالسراٌشػ ِفَٙٛ ّٔزخخ -1

  رؼش٠ف ِخزظش 

السرور والفرح والقبول بما تم تحقٌقه وانجازه،  ٌعبر المفهوم عن مقدار

 مدى تحقٌق الطموحات فً ظل الواقع المعاش.وكذلك عن 

  إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّخزبسح أٚ اٌّشزمخ 

أطاللب ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّخزظش ٌٍّفَٙٛ اٌٛاسد أػالٖ ، ٚثبرجبع خطٛاد 

، ٔغزط١غ اشزمبق ٚاخز١بس اٌؼاللخ   ٌّج١ٕخ ثبٌفظً اٌثبٌثإٌّزخخ اٌش٠بػ١خ ا

 -: وّب ٠ٍٟ ٚاالسر١بذ بػٓ اٌشػ اٌش٠بػ١خ اٌّؼجشح

 (  1-4..................)  (اٌطّٛزبد أٚ اٌزٛلؼبد)  \اٌشػب ٚاالسر١بذ = اٌٛالغ 

 ِشوجبد اٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ اٌّشزمخ  ٚ رس١ًٍ ػٕبطش 

  -اٌّؼجشح ػٓ اٌّفَٙٛ ٔغزٕزح االرٟ:ثزس١ًٍ ػٕبطش اٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ 
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 على الواقع قسمة عن عبارة ا واالرتٌاحالرض  ان 

 شبه ٌعتبر الواقع ان وبافتراض ، أو التوقعات الطموحات

 زادت كلما لذلك ، بالقصٌر لٌس وقتا ٌتطلب وتغٌٌره ثابت

 ، ا واالرتٌاحالرض مقدار قل  كلما أو التوقعات الطموحات

ا الرض مقدار زاد كلما التوقعات أو اتالطموح قلت وكلما

 . واالرتٌاح 

  طموحاته سقف ٌكون ان ٌجب ومرتاحا راضٌا الفرد لٌكون 

 .المعاش الواقع مع متناسباأو توقعاته 

  أن دون أو توقعاته  طموحاته سقف فى الفرد بالغ اذا 

 قد لدرجة وارتٌاحه رضاه مقدار ٌقل ،المعاش الواقع ٌراعى

 . والٌأس باطباإلح فٌها ٌصاب

  تعدل انها حٌث الفرد ا وارتٌاحرض فى مهم دور للقناعة 

. أي أن  المعاش الواقع وفق طموحاتهتوقعاته أو  سقف

توقعاته أو سقف  ٌتعادلالفرد ٌصل إلى القناعة عندما 

الرضا  مقدار أي عندما ٌكونطموحاته مع الواقع المعاش . 

 .  صحٌح واحد مساوٌا لمقدار

 

 النجاح  مفهوم نمذجة -2

  تعرٌف مختصر 

 الموضوعة ، أو اجتٌازٌمكن أن نعرف مفهوم النجاح بانه تحقٌق االهداف 

 .المنجزة العتبة المرجعٌة، أو الرضا بالنتائج االختبار أو

 

 النمذجة الرٌاضٌة المختارة أو المشتقة 

أطاللب ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّخزظش ٌٍّفَٙٛ اٌٛاسد أػالٖ ، ٚثبرجبع خطٛاد 

، ٔغزط١غ اشزمبق ٚاخز١بس اٌؼاللخ  ثبٌفظً اٌثبٌث ش٠بػ١خ اٌّج١ٕخ إٌّزخخ اٌ

 -:وّب ٠ٍٟ ّفَٙٛػٓ اٌ اٌش٠بػ١خ اٌّؼجشح

  أ ( 2-4.......................)  إٌدبذ = رسم١ك اال٘ذاف اٌّٛػٛػخ

 ة ( 2-4............................) = اٌشػب ثبٌٕزبئح اٌّسممخ  

 ج( 2-4المعتمدة ................)  = اخز١بص اٌؼزجخ اٌّشخؼ١خ 

 

 تحلٌل عناصر ومركبات العالقة الرٌاضٌة  
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 -بتحلٌل عناصر ومركبات العالقة الرٌاضٌة للمفهوم تم التوصل إلى االتً:

  أوٌتحقق النجاح عند تحقٌق االهداف الموضوعة 

  أوٌتحقق النجاح عند تحقٌق الرضا بالنتائج المنجزة 

 االختبار أو العتبة المرجعٌة ٌتحقق النجاح عند اجتٌاز 

  الٌتحقق النجاح اذا لم تتحقق االهداف الموضوعة، أو لم ٌتحقق

الرضا بالنتائج المنجزة، أو لم ٌتم اجتٌاز االختبار أو العتبة 

 المرجعٌة.

  النجاح مستوى مفهوم نمذجة  -3

  رؼش٠ف ِخزظش 

سممخ إٌدبذ ٘ٛ رظ١ٕف ٌّغز٠ٛبد إٌدبذ اٌّ أٚ دسخخ  اٌّمظٛد ثّغزٜٛ

 .، اثزذاء ِٓ اٌّغزٜٛ اٌّمجٛي إٌٝ اٌّغزٜٛ اٌّّزبص

   إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّخزبسح أٚ اٌّشزمخ 

أطاللب ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّخزظش ٌٍّفَٙٛ اٌٛاسد أػالٖ ، ٚثبرجبع خطٛاد 

ٚاخز١بس اٌؼاللخ  ، ٔغزط١غ اعزٕزبج ثبٌفظً اٌثبٌثإٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّج١ٕخ 

 -إٌدبذ  وّب ٠ٍٟ: ِغزٜٛ  ػٓ  اٌش٠بػ١خ اٌّؼجشح

 

مستوى  \ (من النشاط الناتج المردود أو  النتٌجةمستوى  = النجاح مستوى

    (   3-4من النشاط ( ......................)  تحقٌقه المراد الهدف

 رس١ًٍ ػٕبطش ٚ ِشوجبد اٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ اٌّشزمخ 

 -إلى االتً: بتحلٌل عناصر ومركبات العالقة الرٌاضٌة للمفهوم تم التوصل 

  ٓلغّخ اٌؼٕظش االٚي ط  ػٍٝ اٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ ٟ٘ ػجبسح ػ

 -اٌؼٕظش اٌثبٟٔ ص ز١ث أْ :

 ط = ِغزٜٛ إٌز١دخ أٚ اٌّشدٚد إٌبرح ِٓ إٌشبؽ 

 ص = ِغزٜٛ اٌٙذف اٌّشاد رسم١مٗ ِٓ إٌشبؽ 

 مستوى فان ثابتا ٌعتبر تحقٌقه المراد الهدف مستوى ان بافتراض 

 ، الناتج المردود قل كلما وٌقل الناتج المردود ازداد اكلم ٌزداد النجاح
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 واالمكانٌات القدرات منها العوامل من عدد على ٌعتمد المردود وهذا

 ، وغٌرها.والعزٌمة والرغبة ، المبذول والجهد ، المتاحة

  دون الناتج المردود بقاء مع تحقٌقه المراد الهدف مستوى ازداد اذا 

 ٌتطلب الهدف زٌادة أن يأ . سابقه عن ٌقل النجاح مستوى فان تغٌٌر

 النجاح مستوى على ٌحافظ بما المردود لزٌادة اضافٌة مجهودات

 المطلوب

  اذا بقً مستوى الهدف المراد تحقٌقه ثابتا فان مستوى النجاح ٌبدا

ى المردود الناتج مع الهدف المطلوب، وٌتزاٌد هذا وعندما ٌتسا

 المستوى بتزاٌد المردود الناتج.

 ذا قل المردود الناتج عن الهدف المطلوب ٌنتقل الوضع من النجاح ا

إلى الفشل، االمر الذي ٌتطلب اتخاذ اجرات هامة وسرٌعة لحل 

 العقبات المسببة لذلك.والمشاكل 

 

  واالدخار الصرف بٌن الموازنة مفهوم نمذجة -4

 رؼش٠ف ِخزظش 

ِظشٚفبد اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌّمظٛد ثبٌّٛاصٔخ ث١ٓ اٌظشف ٚاالدخبس ٘ٛ 

  ِٚذخشاد االعشح فٟ ظً ثجبد اٌذخً اٌشٙشٞ ٌالعشح.

   إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّخزبسح أٚ اٌّشزمخ 

أطاللب ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّخزظش ٌٍّفَٙٛ اٌٛاسد أػالٖ ، ٚثبرجبع خطٛاد إٌّزخخ 

 ، ٔغزط١غ اعزٕزبج ٚاخز١بس اٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ اٌّؼجشح   3اٌش٠بػ١خ اٌّج١ٕخ ثبٌفظً 

 -وّب ٠ٍٟ: اٌّفَٙٛ ػٓ 

  

  (  4-4............) ..    االدخار مقدار + اتفوصرمال مقدار = االسرة دخل

 ، ومقدار االدخار.المعادلة تتكون من عنصرٌن هما مقدار المصروفات أي أن 

 رس١ًٍ ػٕبطش ٚ ِشوجبد اٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ اٌّشزمخ 

أن دخل وباعتبار  بتحلٌل عناصر ومركبات العالقة الرٌاضٌة للمفهوم 

 -تم التوصل إلى االتً: االسرة ثابت
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  ومن  االدخار، مقدار انخفاض سٌسبب اتفوصرمال مقدار زٌادة

 .  المصروفات تخفٌض ٌتطلب االدخار مقدار زٌادةفان  جهة اخرى 

  مشكلة فى االسرة دخلت الدخل مقدار على المصروفات زادت اذا 

 .عنها واالبتعاد تجنبها ٌجب التً الدٌون

 وقد ، ومدخراتها مصروفاتها بٌن توازن ًالت هى الحكٌمة ةاالسر 

 تتساوى دمانع مكاسبها اقصى تحقق االسرة أن التجارب أثبتت

  مدخراتها مع مصروفاتها

 استمرارٌة التوافق واالنسجام االسري  مفهوم نمذجة -5

  رؼش٠ف ِخزظش 

ردود  بٌن نةالموازهو  ثّفَٙٛ اعزّشاس٠خ اٌزٛافك ٚاالٔغدبَ االعشٞ اٌّمظٛد 

 بما ٌحقق   االخر أو االبناءالطرف تجاه تصرفات او اعمال  والزوجة الزوج أفعال

     .االسرة انسجام ستمرارٌةتوافق وا 

   اٌّغزٕجطخ إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ  

( ،  3) الفصلباتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة للمفاهٌم والمؤشرات المبٌنة فً 

واالستخدامات ٌتم التوصل إلى لخاص بالتعرٌفات ( ا 1-3وباالستعانة بالجدول ) 

  -االتً:

حٌال تصرف ما ، لتحقٌق  والزوجة الزوج لافعأردود  بٌن الموازنة عن نعبر   

   -ة :االتٌالرٌاضٌة  بالعالقة االسرة انسجام دٌمومة

 ( 5-4....................................) س + ص = م      

هما عنصرٌن مقدار ثابت ، والرمزٌن س و ص  حٌث ان الرمز م ٌعبر عن

  . متغٌرٌن

ستتناقص ص بما ٌحافظ على ان ٌكون مجموعهما  مقدار لذلك اذا زادت س 

 لعكس صحٌح .ثابت م ، وا

ردود فعل الزوج ، وان ص تمثل ردود فعل مثل أن الرمز س ٌ عتبرنا واذا ا

بت ، نحصل على الزوجة ، وان م تمثل استمرارٌة انسجام االسرة كهدف ثا

  -العالقة الرٌاضٌة االتٌة :

 



 نمذجة رٌاضٌة لمفاهٌم وافكار ومؤشرات متداولة              الدكتور عبد القادر الصادق عكً
 لٌبٌا  -جامعة طرابلس  –لٌة الهندسة ك                                2222طبعة الكترونٌة                

 

 65من  29الصفحة 
 

   االسرة انسجام استمرارٌةتحقٌق  = الزوجة ردود فعل + الزوج ردود فعل  

(4-6)    

  اٌّغزٕجطخرس١ًٍ ػٕبطش ٚ ِشوجبد اٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ 

كمقدار   االسرة انسجام استمرارٌة على المحافظة يالضرور من انه باعتبار

 -: ٌلى ما نالحظ المعادلةوبتحلٌل  ًرئٌس ثابت

 تصرفات الزوجة نحو قضٌة ما ،  حول الزوج انفعاالت زادت كلما 

 انفعاالت زادت كلما وكذلك ،   انفعاالتها حبتك ان الزوجة على  جبتوٌ

 ل الزوج منقلٌ ان جبتوٌ حول تصرفات الزوج نحو قضٌة ما ، الزوجة

تجاه  هلفع ردود ٌكبح ان والزوجة الزوجكل من  على أى.  هانفعاالت

 .الزوجٌة الحٌاةانسجام و االسرة  استمرارٌةعلى   حفاظا االخر

  ، ٌجب الزوجٌة والحٌاة االسرة انسجام استمرارٌة لضمانبعبارة أخرى 

 قضٌة كل تجاه وانفعاالتهما تصرفاتهما بٌن الموازنة الزوجٌن على

 .  سرةلأل االنسجام المطلوب استمرارٌة على ٌحافظ بما ،  تواجههما

  الزوجة و الزوج من كل لفع الموازنة بٌن ردودنستخلص من هذا أن  

 ماب للطرفٌن االساس ًه كونت أن ٌجبتجاه تصرف أو قضٌة ما ، 

 المنسجمة. الزوجٌة الحٌاة استمرارٌة ٌضمن

 

  بٌن العرض والطلب الموازنة مفهوم نمذجة -6

  

 رؼش٠ف ِخزظش 

أو  هو ما ٌعرضه التجار الخدمًأو  المقصود بالعرض فً النشاط التجاري 

فً السوق لغرض تسوٌقها وبٌعها  أو الخدمات من البضاعة اصحاب المهن

أو  للزبائن . بٌنما المقصود بالطلب هو ما ٌطلبه الزبائن من البضاعة

لغرض اقتنائها وسد احتٌاجاتهم. كما هو معروف فً االنشطة  الخدمة

 ٌدفع التجار قد قد  ٌقل الطلب مماأنه اذا زاد العرض  أو الخدمٌة التجارٌة

ِٚٓ خٙخ اخشٜ ارا لً اٌؼشع  إلى تخفٌض اسعارهم . أو اصحاب المهن

 إٌٝ ص٠بدح اعؼبسُ٘. أٚ اطسبة اٌّٙٓ لذ ٠ضداد اٌطٍت ِّب لذ ٠ذفغ اٌزدبس
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   إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّخزبسح أٚ اٌّشزمخ 

بع خطٛاد أطاللب ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّخزظش ٌٍّفَٙٛ اٌٛاسد أػالٖ ، ٚثبرج

( اػالٖ ، ٔغزط١غ اشزمبق ٚاخز١بس  3) ثبٌفظًإٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّج١ٕخ 

 -:ّفَٙٛ وّب ٠ٍٟػٓ اٌ اٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ اٌّؼجشح

التً سبق الموازنة بٌن العرض والطلب تعنً تحقٌق العالقة الرٌاضٌة 

  -اعاله وهً : 4ذكرها فً الفقرة 

 س + ص = م  

و أن ص تعبر عن  تاح فً السوق ،الم حٌث أن س تعبر عن العرض 

وفق  ، و الرمز م ٌعبر عن مقدار ثابت ٌتطلب تحقٌقه من الزبائنالمتوقع الطلب 

فً السوق والذى ٌعتمد على عدة عوامل منها : الوضع المطلوب  التوازنمعدل 

وحجم  ،واالسعار، ومعدل التضخم ،  وأصحاب المهن االقتصادي للزبائن والتجار

 -أي أن : .، وغٌره لسوقالمنافسة فً ا

 (  7-4 ........)  فً السوق المطلوب العرض + الطلب = معدل التوازن 

  المستنتجةتحلٌل عناصر ومركبات العالقة الرٌاضٌة  

 

  واصحاب المهن  التجار ستطٌعالمتاح فً السوق ٌاذا عرف مقدار العرض 

  :بالمعادلة االتٌةالمتوقع تقدٌر مقدار الطلب 

-4 .....) المتاحمقدار العرض  –المطلوب  لب = معدل التوازنمقدار الط 

 (  أ 8

 وكذلك  

 :تقدٌر مقدار العرض بالمعادلة االتٌة 

-4....) المتوقعمقدار الطلب  –ب والمطل مقدار العرض = معدل التوازن 

 ب( 8

  اتهمطلبسٌشجع الزبائن على  تخفٌض أو تاجٌل اقتنائهم لاذا زاد العرض 

بما ٌحقق إلى تخفٌض اسعارهم  وأصحاب المهن تجار، وقد ٌضطر ال

  فً السوق. معدل التوازن المطلوب
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 أو الخدمة  أو البضاعة على السلعة الطلب ةادٌز  فان ومن جهة اخرى 

وبالتالً ٌؤدى إلى ارتفاع  تعنً انخفاض العرض المتاح فً السوق

 االسعار

 

 مفهوم التوافق  نمذجة -7

  تعرٌف مختصر 

 -: عنًالتوافق ٌ

  . االتفاق بٌن االطراف المتحاورة 

 . أو التراضً بٌن االطراف 

  ًالقبول بنقاط االتفاق والتغاضً على نقاط الخالف، كما تعن 

  .أو القبول بالنتائج النهائٌة للحوار   

  النمذجة الرٌاضٌة للمفهوم 

أطاللب ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّخزظش ٌٍّفَٙٛ اٌٛاسد أػالٖ ، ٚثبرجبع خطٛاد 

، ٔغزط١غ اشزمبق ٚاخز١بس اٌؼاللخ  ش٠بػ١خ اٌّج١ٕخ ثبٌفظً اٌثبٌثزخخ اٌإٌّ

 -:ّفَٙٛ وّب ٠ٍٟػٓ اٌ اٌش٠بػ١خ اٌّؼجشح

  

القبول بالنتائج النهائٌة × ٌذ عملٌة الحوار= نجاح تنفالتوافق

 (  9-4.........) لحوارل

  تحلٌل عناصر المعادلة الرٌاضٌة 

 -بتحلٌل مكونات المعادلة نستنتج ما ٌلً:

 نجاح  :ً بعضهما ، هماعنصرٌن مضروبٌن فمعادلة تتكون من ال

 القبول بالنتائج النهائٌة للحوار.وتنفٌذ عملٌة الحوار ، 

 .ٌتم تحقٌق التوافق بتحقٌق عنصري المعادلة 

  عنصري المعادلة. التوافق اذا انعدم تحقٌق أي منٌنعدم 

  ة تحقٌق جزئ لعنصري المعادلٌمكن أن ٌحدث توافق جزئ اذا حدث

الجانبٌة بٌن والمشاورات  تتطلب تكثٌف االتصاالت هذه الحالة .

 االطراف واعادة الحوار من جدٌد 
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 الوسطٌةمفهوم  نمذجة -8

  

  تعرٌف مختصر 

 سلوب التوسط أك قاعدة المتوسط االحصائً الوسطٌة تعنً استخدام

واالعتدال بٌن االمور المعروضة، للوصول إلى احسنها تمشٌا مع 

 المشهورة " خٌر االمور أوسطها" لةوالمق

  فق درجات و االطراف االمور أو تعنً التوسط بٌنالوسطٌة

 اهمٌتها.

  االطراف االراء أو االمور أو هً االعتدال أو العدل بٌنالوسطٌة.. 

  النمذجة الرٌاضٌة للمفهوم 

 

أطاللب ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّخزظش ٌٍّفَٙٛ اٌٛاسد أػالٖ ، ٚثبرجبع خطٛاد 

، ٔغزط١غ اشزمبق ٚاخز١بس اٌؼاللخ  ٠بػ١خ اٌّج١ٕخ ثبٌفظً اٌثبٌثخخ اٌشإٌّز

 -:ّفَٙٛ وّب ٠ٍٟػٓ اٌ اٌش٠بػ١خ اٌّؼجشح

درجة اهمٌته + مساهمة × مساهمة الطرف االول  الوسطٌة = مردود 

 (  10-4.........) درجة اهمٌته + ....× الطرف الثانً

 تحلٌل المعادلة الرٌاضٌة 

  -ا ٌلً:بتحلٌل المعادلة نالحظ م 

  عدد عناصر أو مكونات المعادلة ٌساوى عدد االطراف أو االمور

 المساهمة فً الموضوع تحت الدراسة.

  المعادلة تفترض أن لكل طرف درجة اهمٌة خاصة به ومختلفة عن

عادلة . تحسب مساهمة كل عنصر من عناصر المبقٌة االطراف

 بضرب مساهمة كل طرف فً درجة أهمٌته.

  ٌحسب بنفس قاعدة حساب المتوسط االحصائً.مردود الوسطٌة 

 ٌأخذ فً االعتبار مساهمة جمٌع االطراف.أي أن مردود الوسطٌة 

 

  مفهوم العدل نمذجة -9

  تعرٌف مختصر 

 . العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه 

  .العدل هو االنصاف بٌن االطراف المتخاصمة 

 . العدل هو الحكم بشرع هللا  

  المعادلة الرٌاضٌة المشتقة 
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أطاللب ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّخزظش ٌٍّفَٙٛ اٌٛاسد أػالٖ ، ٚثبرجبع خطٛاد 

إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّج١ٕخ ثبٌفظً اٌثبٌث ، ٔغزط١غ اشزمبق ٚاخز١بس اٌؼاللخ 

 -:ّفَٙٛ وّب ٠ٍٟػٓ اٌ اٌش٠بػ١خ اٌّؼجشح

 

 أ(11-4....................)العدل = اعطاء كل ذي حق حقه 

 ب(11-4..........................)...العدل = الحكم بشرع هللا 

 وباعتبارات مختلفة ٌمكن اعتماد المعادلة االتٌة:

 ج(    11-4الحكم بشرع هللا ............) × العدل = اعطاء كل ذي حق حقه 

 

 تحلٌل العالقة الرٌاضٌة للمفهوم 

  -نستنتج ما ٌلً:المختارة بتحلٌل المعادلة 

 ٌن فً بعضهما ، هما : اعطاء المعادلة تتكون من عنصرٌن مضروب

 الحكم بشرع هللا.وكل ذي حق حقه ، 

  بتحقق التنفٌذ الكامل للعنصرٌن معا .ٌتحقق العدل 

 .ٌنعدم العدل عند انعدام تحقٌق أحد العنصرٌن 

 عدل بتناقص تحقٌق احد أو كلى العنصرٌن.ٌتناقص مستوى ال 

  

 مفهوم التقدم والتطوٌر  نمذجة -10

  تعرٌف مختصر 

 لتطوٌر ٌعنً التغٌٌر إلى االحسن.التقدم وا 

  .التقدم والتطوٌر ٌعنً االنتقال إلى المستهدف 

 

  العالقة الرٌاضٌة المستنتجة 

أطاللب ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّخزظش ٌٍّفَٙٛ اٌٛاسد أػالٖ ، ٚثبرجبع خطٛاد 

ٚاعزششبدا ثبٌخجشح اٌغبثمخ  إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّج١ٕخ ثبٌفظً اٌثبٌث ،

ّفَٙٛ ػٓ اٌ مبق ٚاخز١بس اٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ اٌّؼجشحٔغزط١غ اشز ٌٍّؤٌف، 

 -:وّب ٠ٍٟ

 

 ( 12-4ك ......................)+  مالتقدم والتطوٌر = ت + ص +

 -حٌث أن :

 ت = تشخٌص الوضع الحالً 

 ص= صٌاغة الوضع المستهدف 
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 م = تحدٌد متطلبات وادوات االنتقال إلى الوضع المستهدف

 .لوضع المستهدف ك = كٌفٌة االنتقال إلى ا

 

  تحلٌل المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة 

  -بتحلٌل عناصر المعادلة نالحظ االتً :

 ) تتكون المعادلة من اربعة عناصر هً ) ت، ص، م، ك 

 ٌذ العناصر االربعة منهجٌة التقدم والتطوٌر بتحقق تنفٌ انجاز تحقق

 للمعادلة.

 فً  اصورالقصور فً تنفٌذ أي من العناصر االربعة سٌسبب ق

 منهجٌة التقدم والتطوٌر.

  العناصر االربعة للمعادلة كلها اساسٌة وضرورٌة ، وال ٌجوز اهمال

 أو تقصٌر فً انجاز أي منهم.

  العناصر االربعة ٌتم من قبل ذوى الخبرة والتخصص فً انجاز تنفٌذ

 المجال، والبد من اختٌارهم بعناٌة.

 

 الخطة االستراتٌجٌةمفهوم  نمذجة -11

 تصر تعرٌف مخ 

هً خطة بعٌدة المدى ذات اهداف ومراحل وبرامج وخطط تنفٌذٌة معززة 

 .وتقٌٌم مخرجاتها ببرنامج زمنً وخارطة طرٌق لتنفٌذها

 النمذجة الرٌاضٌة للمفهوم  

أطاللب ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّخزظش ٌٍّفَٙٛ اٌٛاسد أػالٖ ، ٚثبرجبع خطٛاد 

دا ثبٌخجشح اٌغبثمخ إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّج١ٕخ ثبٌفظً اٌثبٌث ، ٚاعزششب

اٌخطخ ػٓ  ٌٍّؤٌف،  ٔغزط١غ اشزمبق ٚاخز١بس اٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ اٌّؼجشح

 -:وّب ٠ٍٟ االعزشار١د١خ 

 

-4..................) +ط  م + خ+  ص+ ه+  تالخطة االستراتٌجٌة  =  

13 ) 

 -حٌث أن :

 

 الوضع الحالًت = دراسة و تقٌٌم 

 ه = تحدٌد االهداف 

  والمعالجات للمشاكل والعقباتتصمٌم الحلول ص= 
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 ات وادوات التنفٌذم = تحدٌد متطلب

  خ = اعداد الخطط والبرامج التنفٌذٌة للحلول والمعالجات

 مع منهجٌة المتابعة والتقٌٌمط = اعداد خارطة طرٌق للتنفٌذ 

 

 تحلٌل المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة 

  

  -بتحلٌل عناصر المعادلة نالحظ االتً :

 ( ، ص، م، خ، طت، هعناصر هً ) ستةمعادلة من تتكون ال 

 بتحقق تنفٌذ العناصر  دراسة الخطة االستراتٌجٌة  ٌتحقق انجاز

 للمعادلة. الستة

  ا فً تقرٌر سٌسبب قصور الستةالقصور فً تنفٌذ أي من العناصر

 .دراسة الخطة االستراتٌجٌة

 مال للمعادلة كلها اساسٌة وضرورٌة ، وال ٌجوز اه العناصر الستة

 أو تقصٌر فً انجاز أي منهم.

  ٌتم من قبل ذوى الخبرة والتخصص فً  العناصر الستةانجاز تنفٌذ

 المجال، والبد من اختٌارهم بعناٌة.

    

  الحظ مفهوم   نمذجة  -12

  تعرٌف مختصر 

  فرصة مع استعداد لالستفادة منها. حدوث الحظ هو 

  .أو هو تحقٌق انجاز غٌر متوقع 

  ر متوقعة مع استعداد لالستفادة منهافرصة غٌحدوث أو هو. 

 

 المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة 

أطاللب ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّخزظش ٌٍّفَٙٛ اٌٛاسد أػالٖ ، ٚثبرجبع خطٛاد  

إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّج١ٕخ ثبٌفظً اٌثبٌث ، ٔغزط١غ اشزمبق ٚاخز١بس اٌؼاللخ 

 -:ّفَٙٛ وّب ٠ٍٟػٓ اٌ اٌش٠بػ١خ اٌّؼجشح

 (  14-4..........................)  ص ....× الحظ = س 

 حٌث أن :

 فرصة غٌر متوقعة حدوث س = 

 ص = استعداد لالستفادة من الفرصة

  تحلٌل المعادلة الرٌاضٌة 
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 -بتحلٌل المعادلة نالحظ االتً:

  تتكون المعادلة من ضرب عنصرٌن هما س و ص 

 .ٌتحقق الحظ بتحقق عنصري المعادلة 

 من العنصرٌن أو كالهما. ٌغٌب الحظ بغٌاب تحقٌق أي 

 

 مفهوم الفشل  نمذجة -13

  تعرٌف مختصر 

 أو المطلوب قدرة على تحقٌق المستهدفالفشل هو عدم الم. 

  .الفشل هو معكوس النجاح 

  .الفشل هو عدم المقدرة على اجتٌاز عتبة النجاح 

 .الفشل هو عدم المقدرة على استكمال المتطلبات 

 

  المعادلة الرٌاضٌة المشتقة 

لب ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّخزظش ٌٍّفَٙٛ اٌٛاسد أػالٖ ، ٚثبرجبع خطٛاد أطال

إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّج١ٕخ ثبٌفظً اٌثبٌث ، ٔغزط١غ اشزمبق ٚاخز١بس اٌؼاللخ 

 -:ّفَٙٛ وّب ٠ٍٟػٓ اٌ اٌش٠بػ١خ اٌّؼجشح

 (  أ15-4) ..................  عدم المقدرة على تحقٌق المطلوبالفشل = 

 (  ب15-4...........)تحقٌق المستهدف ........الفشل = عدم المقدرة على 

  (  ج15-4)بة النجاح .................الفشل = عدم المقدرة على اجتٌاز عت

 (   د15-4)...................الفشل = عدم المقدرة على استكمال المتطلبات

 

  تحلٌل العالقات الرٌاضٌة 

 -اضٌة نالحظ ما ٌلً:قات الرٌبتحلٌل العال

 .ٌحدث الفشل عندما تنعدم المقدرة على تحقٌق المطلوب 

 .أو ٌحدث الفشل عندما تنعدم المقدرة على تحقٌق المستهدف 

 .أو ٌحدث الفشل عندما تنعدم المقدرة على اجتٌاز عتبة النجاح 

 .أو ٌحدث الفشل عندما تنعدم المقدرة على استكمال المتطلبات 

  تحقٌق  توفر المقدرة علىول إلى النجاح عندما توٌتحٌتالشى الفشل

المطلوب أو المستهدف ، أو عند توفر المقدرة على اجتٌاز عتبة 

 النجاح.
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 الفصل الخامس 

 للنمذجة الرٌاضٌة استرشادٌهامثلة  

  االسالمٌة المتداولة بعض المفاهٌم ل  

 [ 7و 8و 10و 11] تقدٌم  5-1

المفاهٌم كلها تدور  لإلسالم مناهجه الخاصة عن الكون والحٌاة واالنسان. وهذه
حول اصل واحد كبٌر او مفهوم واحد كبٌر هو االٌمان باهلل تعالى وما ٌتفرع عنه 
من اصول وفروع. فاإلٌمان باهلل ٌعنً االٌمان بانه هو الخالق لكل شًء المدبر 

: االنسان. وان من حق هللا المسمى له, وان من مخلوقاته ذلك المخلوق العجٌب 
ن ٌعبد هللا وحده, وان االنسان بهذه العبادة ٌنال الكمال المقدور على هذا االنسان ا

له لٌبٌنوا للناس كٌفٌة عبادة هللا تعالى وطرق سلوكهم رس له, وان هللا تعالى ارسل
فً الحٌاة, وان الناس مجزٌون على اعمالهم, وان هذا الجزاء الكامل سٌظهر فً 

ومن ثم فأن السعادة الحقة لإلنسان أن نعٌم دائم واما عذاب مقٌم,  فإماالٌوم اآلخر 

وان  ملسو هيلع هللا ىلص ٌسلك فً حٌاته السبٌل التً وضعها هللا تعالى وبٌنها رسوله الكرٌم

   .الشقاوة فً انحرافه عن هذا السبٌل

 بعض المفاهٌم االسالمٌة المتداولة نمذجة 5-2

، ة ٌتناول هذا الفصل أمثلة للنمذجة الرٌاضٌة لبعض المفاهٌم االسالمٌة المتداول

فً اطار اهتمامات  النمذجة الرٌاضٌة بأسلوبوتوضٌح كٌفٌة فهمها وتفسٌرها 

.  ٌتم التركٌز فً كل مفهوم على تعرٌفه المختصر وبعض من خلفٌاته هذا الكتٌب

 9و 8و 7و 6و 5و 4]  ذات العالقة من خالل استخالص من المراجع المتاحة

 له وفق رؤٌة واستنباط المقترحة  ، ثم النمذجة الرٌاضٌة[ 12و 11و 10و

 المؤلف، و كذلك تحلٌل عناصر المعادلة الرٌاضٌة وعالقاتها وتأثٌراتها واجتهاد 

وفً هذا السٌاق أود التنوٌه ان المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة   كما ٌراها المؤلف.

 .وخبرته للمفهوم وتحلٌل عناصرها قد تتغٌر وفق رؤٌة الباحث وخلفٌاته

 : وهذه المفاهٌم هً  

 

 

 

  االٌمانمفهوم  نمذجة -1
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  [ 5و 4و  12و 9]  ةمختصروخلفٌة تعرٌف 

  جاء فً تعرٌف اإلٌمان  

 بصورة مختصرة :

 " ونطق باللسان وعمل بالجوارح هو تصدٌق بالقلب  "  أنه 

 

 وبصورة مفصلة :

أّنه "اعتقاد القلب باهلل ورسوله وُكلّ ما جاء به الشرع اعتقاًدا جازًما ال 

ِرد علٌه ى ٌتطابق شّك وال رٌبة، وإتباع ذلك االعتقاد بعمل الجوارح حتّ  ٌَ

فاإلٌمان ُمرّكب من قول وعمل؛ قول للقلب وللّسان،  الظاهر مع الباطن"،

 وعملٌ للقلب وللسان وللجوارح، 

ا عن أعمال القلوب  عتقد، وأمَّ ٌَ ق و ٌُصدِّ ٌُوقن و وٌكون قول القلب بأن 

 الّتوكل.المحّبة واالنقٌاد، واإلقبال وفتكون بالنٌة الصالحة واإلخالص، و

ا عن عمل اللسان فهو ُنطٌق بالشهادتٌن، وقراءة القرآن والذكر والدعاء  أمَّ

 . بالسجود والركوع والمشً للطاعات وغٌر ذلك، وعمل الجوارح

  النمذجة الرٌاضٌة المستنتجة 

  -ٌمكن أن نعبر عن االٌمان بالعالقة الرٌاضٌة االتٌة: 

 

 ( 1-5تصدٌق بالقلب + نطق باللسان + عمل بالجوارح .....) االٌمان =

أي أن المعادلة تتكون من ثالثة عناصر هً :تصدٌق بالقلب، ونطق  

 باللسان، وعمل بالجوارح. 

 تحلٌل عناصر المعادلة 

  -ادلة نستنتج االتً:بتحلٌل عناصر ومركبات المع

   لمعادلة. الثالثة لأن االٌمان ٌكتمل باكتمال تحقٌق العناصر 

  عنصرٌن منها.بغٌاب تحقٌق عنصر أو  مستوى االٌمان ٌتناقص 

  .ٌغٌب االٌمان بغٌاب تحقٌق العناصر الثالثة للمعادلة 

 

  مفهوم اركان االٌمان  نمذجة -2

 تعرٌف مختصر 

المقصود باركان االٌمان هو االركان االساسٌة الستة التً ٌرتكز علٌها 

 -االٌمان وهً :

 اإلٌمان باهلل -1

 اإلٌمان بالمالئكة -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9
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 اإلٌمان بالكتب السماوٌة -3

 اإلٌمان باألنبٌاء والرسل -4

 اإلٌمان بالٌوم اآلخر -5

  اإلٌمان بالقضاء وبالقدر خٌره وشره -6

  المستنتجة العالقة الرٌاضٌة 

باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة الموضحة فً الفصل 

بالرجوع إلى التعرٌف المختصر للمفهوم نستنتج الثالث ، و

  -االتً:

أركان االٌمان= االٌمان باهلل+ االٌمان بالمالئكة+ االٌمان 

بالكتب السماوٌة+ االٌمان باالنبٌاء والرسل+ االٌمان بالٌوم 

  ( 2-5.......) والقدر خٌره وشره ءاالخر+ االٌمان بالقضا

  تحلٌل عناصر المعادلة 

 -دلة نستنتج االتً:من هذه المعا

 

  نالحظ أن معادلة اركان االٌمان تتكون من ستة

 عناصر بواقع عنصر لكل ركن .

 . ٌكتمل االٌمان باكتمال تحقٌق اركانه السته 

  ٌتناقص االٌمان بتناقص تحقٌق ركن أو اكثر من

 اركانه.

 ٌنعدم االٌمان بانعدام تحقٌق اركانه الستة. 

 

 مفهوم اركان االسالم   نمذجة -3

 عرٌف مختصر ت 

المقصود باركان االسالم هو االركان الخمسة التً ٌرتكز علٌها الدٌن 

  -االسالمً وهً:

 اال هللا وان محمد رسول هللا هشهادة أن ال إل .1

 اقامة الصالة .2

 اٌتاء الزكاة .3

 صٌام رمضان  .4

 حج البٌت لمن استطاع الٌه سبٌال .5

 المعادلة الرٌاضٌة المشتقة 

اضٌة الموضحة فً الفصل الثالث ، باتباع خطوات النمذجة الرٌ

  وبالرجوع إلى التعرٌف المختصر للمفهوم نستنتج انه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%87
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 ٌمكن أن نعبر عن هذا المفهوم بالمعادلة الرٌاضٌة االتٌة:

صٌام رمضان  اركان االسالم = الشهادتٌن +اقامة الصالة +اٌتاء الزكاة+

 ( 3-5.............................) +حج البٌت لمن استطاع 

 

  تحلٌل عناصر المعادلة الرٌاضٌة المشتقة 

 

 هذه المعادلة نستنتج االتً:  بتحلٌل

  تتكون المعادلة من خمسة عناصر وكل عنصر ٌعبر عن ركن من

 اركان االسالم.

  ًهو النطق بالشهادتٌن بنٌة خالصة وقلب  لإلسالمالركن االساس

واذا غاب .  لإلسالمصادق. وهذا الركن ٌعتبر مفتاح دخول الفرد 

 . لإلسالمهذا الركن انعدم االنتماء 

  ، اذا قصر المسلم فً تنفٌذ ركن أو اكثر من االركان االربعة الباقٌة

ٌصبح مقصرا نحو واجباته تجاه هللا سبحانه وتعالى ، وسٌنال 

 جزاؤه وعقابه ٌوم القٌامة وفقا لحسناته وسٌئاته. 

 الركان الخمسة وفقا لكً ٌكتمل اسالم المسلم ٌتطلب مزاولة تنفٌذ ا

 لمتطلبات كل منها.

 

 المسلملعبد مستوى اسالم امؤشر  نمذجة -4

 تعرٌف مختصر 

أن اسالم  اسالم العبد، بافتراض أو درجة هو مؤشر لتقدٌر مستوى 

العبد ٌقدر من خالل التزامه بالعبادات بمختلف انواعها والتً تتضمنها 

 هله وغٌره من البشر.ته مع نفسه وااركان االسالم ، ومن خالل معامال

 المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة 

بالرجوع إلى التعرٌف المختصر والى خطوات النمذجة الرٌاضٌة 

ٌمكن التعبٌر عن مؤشر مستوى اسالم العبد بالفصل الثالث 

  -بالمعادلة االتٌة:

 اركان االسالم )  المسلم = مستوى االلتزام بتأدٌة العبد مستوى اسالم

 (     4-5............)االلتزام بحسن المعامالت .مستوى +  ( العبادات

ن عنصرٌن هما: مستوى االلتزام بتأدٌة اركان تتكون المعادلة م

 االلتزام بحسن المعامالت.االسالم، ومستوى 

  تحلٌل عناصر المعادلة 
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 المعادلة نستنتج  ما ٌلً: بتحلٌل 

  توى المسلم ٌزداد بزٌادة مس العبد اسالمأو درجة مستوى

االلتزام بتأدٌة العبادات وبزٌادة مستوى االلتزام بحسن 

 . المعامالت

  ٌتحقق المستوى االعلى إلسالم العبد المسلم بتحقٌق الدرجة

 القصوى لكل من عنصري المعادلة.

 المسلم اذا قل مستوى االلتزام  العبد ٌتناقص مستوى اسالم

ن قل كذلك مستوى االلتزام بحس/ أو بتأدٌة العبادات و

 المعامالت

  االلتزام بعنصر  اذا انعدم تحقٌقٌنخفض مستوى اسالم المسلم

    االلتزام بعنصر حسن المعامالت. بالرغم من تحقٌقالعبادات ، 

. كما ٌنخفض المستوى كذلك اذا تحقق االلتزام بتأدٌة العبادات 

  ، وانعدم تحقٌق عنصر حسن المعامالت.

  المعادلة دون تقصٌر  من الضروري االلتزام بتحقٌق عنصري

   فً أي منهما للظفر بالدرجات العلٌا لتصنٌف المسلم.

  

 مفهوم االستغفار نمذجة -5

 تعرٌف مختصر 

االستغفار هو دعاء ٌطلب فٌه الداعً من هللا العلً القدٌر بقلب خاشع 

 ونٌة صادقة أن ٌسامحه وان ٌغفر ذنوبه وخطاٌاه وسٌئاته.

  العالقة الرٌاضٌة المستنتجة 

باع خطوات النمذجة الرٌاضٌة الموضحة فً الفصل الثالث ، بات

 وبالرجوع إلى التعرٌف المختصر للمفهوم نستنتج انه

 بعالقة رٌاضٌة كما ٌلً:  بٌر عن المفهومٌمكن التع

 ( 5-5نٌة صادقة وقلب خاشع..........)× االستغفار = طلب المغفرة 

  تحلٌل عناصر المعادلة 

 -االتً:بتحلٌل المعادلة نستنتج 

 ، أن االستغفار ٌشترط تحقٌق عنصرٌن هما : طلب المغفرة 

 والنٌة الصادقة والقلب الخاشع. 

 .بتناقص تحقٌق احدهما أو كالهما ٌتناقص مفعول االستغفار 

 .بغٌاب أحدهما أو كالهما ٌغٌب مفعول االستغفار 
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  مفهوم التوبة نمذجة -6

  تعرٌف مختصر 

الق عز وجل بترك معاصٌه وخطاٌاه هً التزام وتعهد الفرد امام الخ 

  وعدم تكرارها مرة اخرى.

 

  العالقة الرٌاضٌة المستنتجة 

باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة الموضحة فً الفصل الثالث ، 

 وبالرجوع إلى التعرٌف المختصر للمفهوم نستنتج انه

 -ٌمكن أن نعبر عنها بعالقة رٌاضٌة كما ٌلً:

التعهد بعدم تكرارها مرة × عاصً والخطاٌا التوبة = االلتزام بترك الم

 (   6-5أخرى ...................................)  

أي أن تحقٌق التوبة ٌتطلب تحقٌق شرطٌن هما : االلتزام بترك المعاصً 

 والخطاٌا، والتعهد بعدم تكرارها مرة اخرى.

  تحلٌل عناصر المعادلة 

  -بتحلٌل مركبات المعادلة نستنتج ما ٌلً:

 لتوبة بتحقٌق عنصري المعادلة .تكتمل ا 

 .ٌتناقص مفعول التوبة بتناقص تحقٌق احد العنصرٌن أو كالهما 

  بغٌاب احد العنصرٌن أو كالهما . مفعول التوبة ٌغٌب 

 

 مفهوم التقوى نمذجة -7

  [ 7و  12و  9] مختصرة وخلفٌة تعرٌفات 

 والحفظ، ، والّصٌانة،ُتعّرف الّتقوى فً اللُّغة: بمعنى الوقاٌة 

 . أتً أٌضاً بمعنى الحذرتو

   ٜٛثٛاة هللاٌ سخبء ؼًّ ثطبػخ هللا ػٍٝ ٔٛس ِٓ هللا اٌ ٟ٘اٌزم  ,  

 .ػمبة هللا خٛفب ِٓرشن ِؼظ١خ هللا ػٍٝ ٔٛس ِٓ هللا ٚ

  سبحانه وُتعّرف التقوى اصطالحاً: بأن ٌلتزم المسلم أوامر هللا

لمندوبات فٌقوم بالواجبات، وا تعالى وٌجتنب ما نهى عنه،و

 والمكروهات، وٌترك الُمحّرمات

 



 نمذجة رٌاضٌة لمفاهٌم وافكار ومؤشرات متداولة              الدكتور عبد القادر الصادق عكً
 لٌبٌا  -جامعة طرابلس  –لٌة الهندسة ك                                2222طبعة الكترونٌة                

 

 65من  44الصفحة 
 

واقٌاً  -تعالى-ٌجعل المسلم بٌنه وبٌن ما حّرم هللا بتقوى هللا ف

قٌه من عذابه وغضبه، وأن ٌقً نفسه من الوق وع بالمعاصً، ٌَ

 وُشبهات الدنٌا،

وقد اوصانا نبٌنا الكرٌم أن نتقً هللا فً كل امورنا حٌث قال:  

ٚخبٌك إٌبط   , أرجغ اٌغ١ئخ اٌسغٕخ رّسٙبٚ  , )ارك هللا ز١ثّب وٕذ

 [4/533أخشخٗ اٌزشِزٞ  ( ] ثخٍك زغٓ

اٌّشء ثبٌزمٜٛ فٟ شئٛٔٗ وٍٙب ٔبي ثّشرٙب اٌؼظ١ّخ  اٌزضَفئرا   

 والفوز فً االخرة. اٌزٟ رؼّٓ ٌٗ اٌغؼبدح فٟ اٌذ١ٔب ٚإٌدبح

 

  المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة 

حة فً الفصل الثالث ، باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة الموض

 للمفهوم نستنتج انه ةالمختصر اتوبالرجوع إلى التعرٌف

  -العالقات الرٌاضٌة االتٌة:ٌمكن أن نعبر عن التقوى باحدى   

 (  أ7-5التقوى = االلتزام بأوامر هللا + اجتناب نواهٌه .................) 

والمكروهات التقوى = القٌام بالواجبات والمندوبات + ترك المحرمات 

 ( ب5-7..)

التقوى = العمل بطاعة هللا راجٌا لثوابه + ترك معصٌة هللا خوفا من 

     ( ج 7-5عقابه................................) 

وكل منها تتكون من عنصرٌن ، وعلٌه هذه المعادالت تكاد تكون مترادفة 

 ٌمكن اختٌار أي منها للتعبٌر عن التقوى.

 بدٌخ اٌش٠بػ١خ اٌّخزبسحرس١ًٍ ػٕبطش اٌّؼ 

  -ثزس١ًٍ اٌّؼبدٌخ اٌّخزبسح ٔغزٕزح االرٟ:

  رزىْٛ اٌّؼبدٌخ ِٓ ػٕظش٠ٓ أعبع١١ٓ . اٌؼٕظش االٚي ٠ؼجش

ػٓ : االٌزضاَ ثأٚاِش هللا ، أٚ اٌم١بَ ثبٌٛاخجبد ٚإٌّذٚثبد، 

اٌؼٕظش اٌثبٟٔ ٠ؼجش ػٓ أٚ اٌؼًّ ثطبػخ هللا ساخ١ب ٌثٛاثٗ. 

أٚ رشن اٌّسشِبد ٚاٌّىشٚ٘بد، أٚ  اخزٕبة ِب ٔٙٝ هللا ػٕٗ،

 رشن ِؼظ١خ هللا خٛفب ِٓ ػمبثٗ.

 .رزىبًِ اٌزمٜٛ ثزىبًِ رسم١ك ػٕظشٞ اٌّؼبدٌخ 

  ػٕظش أٚ ػٕظش٠ٓ ٠زٕبلض ِغزٜٛ اٌزمٜٛ ثزٕبلض رسم١ك

ِٓ اٌّؼبدٌخ، ٠ٚزضا٠ذ ِغزٛا٘ب ثض٠بدح رسم١ك أزذ أٚ وٍٝ 

 اٌؼٕظش٠ٓ.

 ٌّؼبدٌخ.٠ٕؼذَ ِفؼٛي اٌزمٜٛ ثبٔؼذاَ رسم١ك ػٕظشٞ ا  
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 مفهوم مستوى التقوى نمذجة  -8

  تعرٌف مختصر 

مستوى التقوى هو مؤشر لتقدٌر درجة التقوى المكتسبة من قبل 

 المرء المسلم.

بالرجوع إلى مفهوم التقوى فان المتقً هو الفرد الذي ٌطٌع هللا وٌتبع 

اوامره وتوجٌهاته،  وٌترك نواهٌه ومعاصٌه. أي أنه الفرد الذي ٌتمٌز 

رة الحسنات واالعمال الصالحة المنجزة ، وقلة السٌئات والذنوب بوف

 والمعاصً المرتكبة.

 المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة للمؤشر 

 

باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة الموضحة فً الفصل الثالث ، 

 وبالرجوع إلى التعرٌف المختصر للمؤشر نستنتج انه

  -لرٌاضٌة االتٌة:ٌمكن أن نعبر عن مستوى التقوى بالعالقة ا
 

السٌئات  \مستوى التقوى = الحسنات واالعمال الصالحة المنجزة 

 والذنوب والمعاصً المرتكبة 

مستوى التقوى =  
    س       

ص
  (......................5-8 ) 

  -حٌث أن :

 س = الحسنات واالعمال الصالحة المنجزة

 ص = السٌئات والذنوب والمعاصً المرتكبة

المعادلة تتكون من عنصرٌن س & ص مقسومٌن على  أنأي 

 بعضهما.

  تحلٌل عناصر المعادلة الرٌاضٌة 

 -بتحلٌل المعادلة نستنتج ما ٌلً :

  مستوى التقوى عند الفرد ٌزداد كلما زادت حسناته واعماله

 الصالحة، وكذلك كلما قلت سٌئاته وذنوبه ومعاصٌه.

  ت حسناته واعماله قلٌتناقص كلما عند المرء مستوى التقوى

 الصالحة، وكذلك كلما زادت سٌئاته وذنوبه ومعاصٌه.
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  من وجهة نظر اخرى فان مستوى التقوى ٌتزاٌد بتزاٌد مقدار

نسبة العنصر س إلى العنصر ص ، وٌتناقص بتناقص هذه 

  النسبة. 

 

 مفهوم االذكار  نمذجة -9

  تعرٌف مختصر 

بأسمائه وصفاته  االذكار فً اللغة هً جمع ذكر ، وٌعنً ذكر هللا

بنٌة صادقة وقلب خاشع ،  التً ال تحصى،  العلٌا وشكره على نعمه

 قوال و عمال.المعانً  وااللتزام بهذه

  المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة 

باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة الموضحة فً الفصل الثالث ، 

 وبالرجوع إلى التعرٌف المختصر للمفهوم نستنتج انه

 -بالمعادلة الرٌاضٌة االتٌة: ر عن االذكارٌمكن أن نعب

االذكار = ذكر هللا بأسمائه وصفاته العلٌا بقلب خاشع+ االلتزام بمعانٌها 

 (   9-5قوال وعمال ..................................) 

. االول هو القٌام بذكر هللا بأسمائه أي أن المعادلة تتكون من عنصرٌن 

، والثانً هو االلتزام بمعانً هذه االسماء  وصفاته العلٌا بقلب خاشع

 والصفات قوال وعمال. 

  تحلٌل عناصر المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة 

 -بتحلٌل المعادلة نستنتج االتً:

 المعادلة هما : ذكر فعول االذكار ٌشترط  تحقٌق عنصري لتحقٌق م

وصفاته العلٌا بقلب خاشع، وااللتزام بمعانٌها قوال  بأسمائههللا 

 وعمال.

 أو  ٌتناقص مفعول االذكار بتناقص تحقٌق احد عناصر المعادلة

 كالهما، وٌتزاٌد هذا المفعول بزٌادة تحقٌق احدى أو كلى العنصرٌن.

   .ٌتالشى مفعول االذكار بغٌاب تحقٌق عنصري المعادلة 

 

  االخالقمفهوم  نمذجة -10

 [ 6 و12و 11و 7و 9]  تعرٌف مختصر  

  نشاط المسلم ووقٌم  معامالت  من ٌّتصل بهعلم األخالق هو ُكلُّ ما

وعمله وعالقته برّبه وبنفسه وبغٌره من أبناء جنسه، باإلضافة إلى 

 . بسائر الموجودات من حٌواٍن وجمادعالقته 
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   وتصرفات للفرد تجاه  وقٌمأن االخالق فً االسالم هً معامالت

رى، إلى عالقته ببقٌة المخلوقات االخ باإلضافةربه ونفسه وغٌره 

 .هً التً ُتعّبر عن باطن المرء ودواخلهو

  العالقة الرٌاضٌة المستنتجة 

باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة الموضحة فً الفصل الثالث ، 

 وبالرجوع إلى التعرٌفات المختصرة للمفهوم نستنتج انه

 -ٌمكن التعبٌر عنها بالعالقة الرٌاضٌة االتٌة:     

 (   10-5القات ..........)+ ع قٌم  + االخالق = معامالت

 

 عناصر هً:  لذلك تتكون االخالق من ثالثة

o وما فً حكمها  العمل والنشاط أمور تخص معامالت.   

o وغٌرها واالمانة مثل الرحمة والمحبة والصدق ذاتٌةأخالقٌة  وقٌم .  

o  مع الخالق والنفس والغٌروتصرفات سلوكٌة  وعالقات. 

 

 المستنتجة  تحلٌل عناصر العالقة الرٌاضٌة 

 -بتحلٌل هذه المعادلة نستنتج ما ٌلً:

 الثالثةالق بحسن تحقٌق عناصرها تتكامل االخ . 

  تحقٌق بعض من عناصرها  االخالق بتناقص تتناقص

 .وتتزاٌد بزٌادتها،

  تحقٌق جمٌع عناصرها الثالثة االخالق بانعدام وتنعدم. 

 

 التحّلً باألخالق الحسنةمدى مؤشر  نمذجة -11

 صر تعرٌف مخت 

والعمل بسنة نبٌه من  -تعالى-متثالٌ ألمر هللا اال مؤشر لتقدٌر مدى هو 

سبٌب التحلً باألخالق الحسنة ، و ل تنفٌذه لعناصر االخالق الثالثةخال

 . ، ومن اعظم اسباب دخول الجنةمحبَّة هللا ورسولهنٌل فً 

  العالقة الرٌاضٌة المستنتجة 

حة فً الفصل الثالث ، باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة الموض

ٌمكن التعبٌر  وبالرجوع إلى التعرٌف المختصر للمؤشر نستنتج انه

 عنه بالعالقة الرٌاضٌة االتٌة :

هللا تعالى +مدى العمل  ألمرمدى التحلً باألخالق الحسنة =مدى االمتثال 

 (  11-5بسنة نبٌه الكرٌم.....)



 نمذجة رٌاضٌة لمفاهٌم وافكار ومؤشرات متداولة              الدكتور عبد القادر الصادق عكً
 لٌبٌا  -جامعة طرابلس  –لٌة الهندسة ك                                2222طبعة الكترونٌة                

 

 65من  48الصفحة 
 

 تحقٌق فً هللا ألمرال تتكون من عنصرٌن هما: مدى االمتث أي أن المعادلة

هذه تحقٌق فً  ومدى العمل بسنة نبٌه الكرٌم الثالثة، عناصر االخالق 

 العناصر

. 

 تحلٌل العالقة الرٌاضٌة المستنتجة 

 -بتحلٌل المعادلة نستنتج ما ٌلً:

 اصر االخالق الثالثة حسن الخلق ٌتحقق بحسن تحقٌق عن

 االمتثال ألمر هللا والعمل بسنة نبٌه.بشرط 

 وى المؤشر ٌزداد بزٌادة مقدار عنصري المعادلة ، مست

 ص مقدار أي منهما.وٌتناقص بتناق

   المؤشر إلى الحد االدنى عندما ٌنخفضٌنخفض مستوى 

 االدنى. امقدار العنصرٌن إلى حدهم

  ٌرتفع مستوى المؤشر إلى الحد االعلى عندما ٌرتفع مقدار

  المستهدف. كل من العنصرٌن إلى الحد

 

 العمل الصالح وم مفه نمذجة -12

  [ 12و  9]  تعرٌف مختصر 

وهو ،-تعالى-عند هللا  والمقبول إّن العمل الصالح هو العمل الُمرضً 

 الموافق للشرع االسالمً والخالص لوجه هللا تعالى للفوز برضاه وطاعته.

ٌُْشرك -تعالى-قال   ه فلٌعمل َعَمالً َصالِحاً وال  : )َفَمْن كان ٌرجو لقاء ربِّ

ه أََحداً(.بِِعبا    َده َربِّ

هو العمل الذي ٌنفع البالد والعباد فً اطار شرع هللا بتعرٌف أخر و

 والخالص لوجهه تعالى.

 

  المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة 

باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة الموضحة فً الفصل الثالث ، 

 وبالرجوع إلى التعرٌفات المختصرة للمفهوم نستنتج انه

 ق العالقات الرٌاضٌة المعبرة عن العمل الصالح كما ٌلً:ٌمكن اشتقا  

 (أ 12-5العمل الصالح =العمل المرضً والمقبول عند هللا .........)   

 أو

عمل متوافق مع شرع هللا....) × العمل الصالح = عمل ٌنفع البالد والعباد 

 (ب5-21
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/ أو أي أن العمل الصالح ٌتكون من عنصرٌن هما : عمل ٌنفع البالد و

 العباد، وعمل متوافق مع شرع هللا.

  تحلٌل المعادلة المختارة 

  -بتحلٌل المعادلة نستنتج االتً:

   لكً ٌتحقق العمل الصالح ال بد من تحقق عنصري العالقة

 .الرٌاضٌة

  ٌتناقص مفعول العمل الصالح بتناقص تحقٌق عنصر أو

 عنصري المعادلة.

   الفشل فً تحقٌق من جهة اخرى ٌنعدم العمل الصالح عند

 أي من هذٌن العنصرٌن أو كالهما.

  ضروري الكتمال االٌمان العمل الصالح ٌستنتج مما سبق أن  

   

 الشورى مفهوم  ذجةمن -13

  [ 7] تعرٌفات مختصرة 

 ُعّرفت الشورى بالكثٌر من التعرٌفات، منها:  

  النظر فٌه، وصواًل إلى ) وتمعٌن ( "طلب الرأي من أهله، وإجالة

 لموافق للصواب"،الرأي ا

   تبادل اآلراء فً أمٍر من األمور لمعرفة أصوبها وأصلحها ألجل"

 اعتماده والعمل به"،

  ها"تبادل الرأي بٌن المتشاورٌن من أجل استخالص الصواب من". 

 

  العالقة الرٌاضٌة المستنتجة 

باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة الموضحة فً الفصل الثالث ، 

ٌمكن  رٌفات المختصرة للمفهوم نستنتج انهوبالرجوع إلى التع

 -التعبٌر عن الشورى بالمعادلة االتٌة :

 

 ....اآلراءاختٌار أصوب × ادل الرأي بٌن المتشاورٌن= تبالشورى 

 (.....................................5-13 ) 

لذلك فان معادلة الشورى تتكون من عنصرٌن مضروبٌن فً 

هو تبادل الرأي بٌن المتشاورٌن، والعنصر بعضهما ، العنصر االول 

 . اآلراءالثانً هو استخالص اصوب 
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  عناصر المعادلة المستنتجة تحلٌل 

 -بتحلٌل المعادلة نستنتج ما ٌلً :

  تحقٌق العنصر الثانً ٌعتمد على تحقٌق العنصر االول من

 المعادلة، وٌغٌب بغٌابه.

 .لتحقٌق الشورى البد من تحقٌق عنصري المعادلة 

  مفعول الشورى ٌتزاٌد بزٌادة فاعلٌة مردود عنصري

 المعادلة، وٌتناقص بانخفاض فاعلٌة مردودهما.

 .تنعدم الشورى بانعدام تحقٌق عنصرها االول 

 

  الخشوعمفهوم  نمذجة -14

 تعرٌف مختصر 

  

  الم ساالستمع ،  تركٌز العقل والقلب على تحقٌق المطلوب"هو

 ودون التأثر بأي مؤثرات أ،  تفوٌض االمر إلى هللا العلً القدٌرو

 ".  اخرى مشاغل

  هو "التركٌز الذهنً واالستسالم هلل سبحانه وتعالى دون

 والتأثر بمؤثرات داخلٌة أو خارجٌة " لاالنشغا

 " التركٌز الكلً للعقل االستسالم هلل سبحانه وتعالى ، وهو

داخلٌة أو  أخرى  والقلب على المستهدف دون التأثر بمؤثرات

 خارجٌة"

  العالقة الرٌاضٌة المستنتجة 

باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة الموضحة فً الفصل الثالث ، 

ٌمكن  وبالرجوع إلى التعرٌفات المختصرة للمفهوم نستنتج انه

  -التعبٌر عن الخشوع بالمعادلة االتٌة :

 (  14-5الخشوع = س + ص + ع  ................) 

 حٌث أن  

 ب على تحقٌق المطلوبس = تركٌز العقل والقل

 ص = االستسالم وتفوٌض االمر هلل 

 مؤثرات ومشاغل اخرى. بأٌة عدم التأثرع = 

 

  تحلٌل عناصر المعادلة الرٌاضٌة 

  -بتحلٌل المعادلة نستنتج االتً:
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 .تتكون المعادلة من ثالثة عناصر المذكورة اعاله 

  باكتمال تحقق عناصره الثالثةالكامل  ٌتحقق الخشوع. 

 ثر من قص مستوى الخشوع بتناقص تحقٌق احد أو اكٌتنا

، وٌتزاٌد مستواه بزٌادة تحقٌق احد أو اكثر ةعناصره الثالث

 من هذه العناصر.

 ٌنعدم الخشوع بانعدام تحقٌق عناصره الثالثة. 
  

وسٌلة للرزق غٌر المحتسب ، ووسٌلة  مفهوم: االستغفارتفسٌر   - 15 

 للخروج من أي هم أو ضائقة . 

  

  مذ٠ُ ر 

ف أن عبارة "استغفر هللا واتوب الٌه " هو ذكر من وعركما هو م

االذكار الدٌنٌة التً امرنا بها دٌننا الحنٌف  لندعو هللا صادقٌن أن ٌغفر 

لنا الذنوب والمعاصً التً ارتكبناها فً حٌاتنا ، وأن نتوب إلى هللا 

 العلً القدٌر بأن ال نعود الرتكابها مرة أخرى.

 وم بعالقة رٌاضٌةتفسٌر المفه 

لكً نفسر بعالقة رٌاضٌة المفهوم المعروف بعالقة االستغفار بتحقٌق 

التخلص من الهم والغم والضٌق ، وتوفٌر الرزق الذي لم ٌحتسب  ،   

  -نتبع االتً:

o  ومن ٌتقً هللا ٌجعل  2ٌقول هللا سبحانه وتعالى فً سورة الطالق اٌة "

ي أن هللا ٌجعل للمتقً مخرجا له مخرجا وٌرزقه من حٌث ال ٌحتسب" أ

 ان كما ذكرنا سابقا من كل ضائقة وهم وٌرزقه من حٌث ال ٌحتسب .

المتقً هو الفرد الذي ٌطٌع هللا وٌتبع اوامره وتوجٌهاته،  وٌترك نواهٌه 

 الحسنات واالعمال الصالحة بوفرةومعاصٌه. أي أنه الفرد الذي ٌتمٌز 

 عاصً المرتكبة.المنجزة ، وقلة السٌئات والذنوب والم

o  

o  ،أن مستوى التقوى عند  كما استنتجنا سابقا من معادلة مستوى التقوى

الفرد ٌزداد كلما زادت حسناته واعماله الصالحة، وكذلك كلما قلت سٌئاته 

 وذنوبه ومعاصٌه.
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o  عند االستغفار ٌطلب الفرد من هللا العلً القدٌر أن ٌغفر له سٌئاته وذنوبه

بالتوبة الٌه وتركها وعدم الرجوع الٌها. وهللا ومعاصٌه وٌتعهد صادقا 

سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء الٌه ،و وعدنا باالستجابة   حٌث ٌقول فً 

و دعاء المؤمن  . " وقال ربكم ادعونً استجب لكم " 60غافر اٌة سورة 

أن  ٌجب أن ٌكون صادقا ونابعا من القلب بنٌة خالصة ،  وعلى المؤمن

 ابة هللا وبان االعمال بالنٌات ولكل امرء ما نوى.ٌكون مقتنعا باستج

o  لذلك فاالستغفار ٌقلل وٌمحو الذنوب والمعاصً والسٌئات وبالتالً ٌسبب

 (  8-5فً زٌادة مستوى التقوى عند الفرد كما هو واضح من المعادلة ) 

 أعاله. المعبرة عن ذلك

o   على الخروج لذلك نستنتج أن االستغفار ٌؤدي إلى التقوى والتً تعٌننا

ما وعدنا وهذا  الرزق الذي لم ٌحتسب. سعة من الهم والضٌق وتحقق لنا

حٌث قال " ومن ٌتقً هللا  2وتعالى فً سورة الطالق اٌة  هللا سبحانه 

 .ٌجعل له مخرجا وٌرزقه من حٌث ال ٌحتسب"

o  ٌ االستغفار ٌفرج  " مفهومجٌب على االستفسار المطروح حول وهذا

  ".سع فً الرزق غٌر المحتسبالهم والضٌق ، وٌو

 

  فً االسالم مفهوم الفوز والفالح نمذجة  -16

 [   8و  6 و 11] ةعام وخلفٌة تعرٌف  

ان مفهوم الفوز والفالح فً االسالم غٌر هذا الذي ٌراه عامة المسلمٌن 

علٌه ... انه المفهوم الحق الذي ٌجب ان ٌسلّم به كل مسلم  وٌتزاحمون 

 نبٌاً. ملسو هيلع هللا ىلص الم دٌنا وبمحمدٌؤمن باهلل رباً وباإلس

... " النجاة من عذاب هللا والظفر بالجنة حٌث النعٌم الدائم المقٌم " انه 

اَمِة َفَمن  قال  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ َما ُتَوفَّْوَن أُُجوَرُكْم  تعالى )ُكلُّ َنْفٍس َذآئَِقُة اْلَمْوِت َوإِنَّ

اِر  َة َفَقْد فَ  ُزْحِزَح َعِن النَّ ا إاِلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر(َوأُْدِخلَ اْلَجنَّ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ  . اَز َوما اْلَح

 

  المعادلة الرٌاضٌة المعبرة 

  -بالرجوع إلى التعرٌف ٌمكن أن تكون المعادلة المعبرة كما ٌلً:

 

بالجنة حٌث النعٌم  الظفر هللا+ عذابالفوز والفالح فً االسالم= النجاة من 

 ( 16-5الدائم المقٌم .........) 
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ي أن المعادلة تتكون من عنصرٌن هما : النجاة من عذاب هللا، والظفر أ

 بالجنة.

  تحلٌل المعادلة 

  -:[ 6 و 11] نستنتج من المعادلة ما ٌلً

 الجنة وفٌها النظر الى وجه هللا الكرٌم  دخول ٌتحقق الفوز ب

نعٌم على االطالق. وفً  واالحساس برضوان هللا , وهذا وذاك اعظم 

سمعت وال خطر على قلب  ك ما ال عٌن رأت وال اذن الجنة مع ذل

 .بشر

 الفالح كذلك بنعمة النجاة من عذاب هللا حٌث النار  و ٌتحقق الفوز

 وجحٌمها وعذابها المقٌم.

  بمختلف  ان هذا الفوز هو الفوز الحقٌقً وصاحبه هو المفلح حقا

 المقاٌٌس.

  الحقٌقً وان ٌحق لنا ان نقول ان الفوز فً االخرة هو الفوز  لذلك

 الحٌاة فوز على وجه المجاز؟ الفوز بمتع 

  ونعٌمها بتشبٌه رائع محسوس  الحٌاة  ملسو هيلع هللا ىلص لقد شبه رسول هللا

الحٌاة الدنٌا فً االخرة اال كما  فقد جاء فً الحدٌث الشرٌف )وهللا ما 

  الٌه(. ٌغمس احدكم اصبعه فً الٌم فلٌنظر ماذا ٌرجع 

  مفهوم الربح نمذجة  -17
  َ[ 6 ٚ 11 ]رؼش٠ف ػب 

المفهوم العام للربح ان تأخذ اكثر مما تعطً وتحصل اكثر مما تبذل وهذا 
االنشطة التجارٌة والخدمٌة  معروف فً امور الدنٌا كما فً المفهوم 
قاصرا  المفهوم للربح وان كان صحٌحا سلٌما اال انه ٌكون  وهذا وغٌرها. 

 اذا اقتصر الناس علٌه دون سواه.
ٌقاً هو أولى بلفظ )الربح( وأجدر به واحق به من ان للربح مفهوم دق

نه لٌعرف المسلمون انه احق ما ٌحمل  ملسو هيلع هللا ىلصغٌره... وقد اشار النبً  ٌّ وب

 علٌه لفظ )الربح( وانفعه للمسلم, ولكن قد ٌغفل عنه وٌنساه.

 
. ومن اجل هذا المال هذا المفهوم الحق للربح هو ربح الحسنات ال ربح  

 آسفٌن وال نادمٌن.  العارفٌن ببذل اموالهم غٌر الربح الجسٌم جادت نفوس 
  المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة 

، وباتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة الواردة العام  استنادا على التعرٌف
 -نستنتج المعادالت االتٌة: بالفصل الثالث، 

         ( أ17-5.....) قٌمة المشترٌات –= قٌمة المبٌعات   المال ربح
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 -اٌسم١مٟ ٌٍؼجذ اٌّغٍُ  ٘ٛ سثر اٌسغٕبد ، ٔؼجش ػٕٗ وّب ٠ٍٟ: اٌشثر ن أنفً حٌ 

 ة(11-3....)اٌغ١ئبد اٌّشرىجخ  -اٌّىزغجخ  ٌسغٕبدسثر اٌسغٕبد= ا  

  رس١ًٍ اٌّؼبدالد اٌّغزٕزدخ 

 اوجش  أٚ اٌخذِبد فٟ اِٛس اٌذ١ٔب ٠زسمك اٌشثر ارا وبٔذ ل١ّخ اٌّج١ؼبد

 .أٚ اٌّظشٚفبد ِٓ ل١ّخ اٌّشزش٠بد

  فٍذ ل١ّخ اٌّج١ؼبد ػٓ ل١ّخ اٌّشزش٠بد.رزسمك اٌخغبسح ارا 

  ٓثبٌّٕظٛس االعالِٟ ٠زسمك اٌشثر ارا صادد اٌسغٕبد اٌّىزغجخ ػ

 اٌغ١ئبد اٌّشرىجخ.

 .رزسمك اٌخغبسح ارا لٍذ اٌسغٕبد اٌّىزغ١خ ػٓ اٌغ١ئبد اٌّشرىجخ  

 

 ِفَٙٛ اٌسىّخ ّٔزخخ  -11

 ح ِخزظش بدرؼش٠ف  

 ًّاٌٛلذ اٌزٞ ٠ٕجغٟ ،  ٟفاٌزٞ ٠ٕجغٟ ،  اٌسىّخ ٟ٘ " اٌمٛي ٚاٌؼ

 ٚفٟ اٌّٛلغ اٌزٞ ٠ٕجغٟ، ٚثبٌى١ف١خ اٌزٟ رٕجغٟ" .

 فٟ اٌٛلذ إٌّبعت، اٌسىّخ ٟ٘ "زغٓ اٌزذث١ش ٌألِش اٌّغزٙذف، 

   ."ٚثبٌى١ف١خ إٌّبعجخ ،ٚفٟ اٌّٛلغ إٌّبعت

  فٟ اٌٛلذ  ،ٟ٘ "زغٓ اٌزذث١ش ٌٍمٛي ٚاٌؼًّ اٌزٞ ٠ٕجغٟاٌسىّخ

 .  "اٌّٛلغ اٌزٞ ٠ٕجغٟ، ٚثبٌى١ف١خ اٌزٟ رٕجغ٠ٟٕجغٟ، ٚفٟ اٌزٞ 

 اٌمشاْٚأ١ّ٘زٙب ٚاثش٘ب ػٍٝ اٌّغٍُ فٟ ِٛاؽٓ وث١شح ِٓ اٌسىّخ  ٚسدد

ِٚٓ ٠ؤرٝ ٠ؤرٟ اٌسىّخ ِٓ ٠شبء اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ ، ٚلبي رؼبٌٝ " 

 [    962اٌجمشح /رٟ خ١شا وث١شا"]ٚاٌسىّخ فمذ أ

 

  َٛٙاٌّؼبدٌخ اٌش٠بػ١خ اٌّغزٕجطخ ٌٍّف 

، وباتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة  المختصر استنادا على التعرٌف
  -االتٌة: ةنستنتج المعادل الواردة بالفصل الثالث، 

 
 (   18-5ق + ت + م + ك .........................) الحكمة = 
 حٌث أن :

 ٍمٛي ٚاٌؼًّ اٌزٞ ٠ٕجغٟ ق = زغٓ اٌزذث١ش ٌ

 د = فٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٠ٕجغٟ 

 ٌّٛلغ اٌزٞ ٠ٕجغَٟ =  فٟ ا

 ن = ثبٌى١ف١خ اٌزٟ رٕجغٟ

 

  رس١ًٍ ػٕبطش اٌّؼبدٌخ 

  -ثزس١ًٍ ػٕبطش اٌّؼبدٌخ ٔغزٕزح االرٟ:
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 اٌّزوٛسح  رزىْٛ اٌّؼبدٌخ ِٓ اسثؼخ ػٕبطش ٟ٘ : ق ، د ، َ ، ن

 أػالٖ. 

 .رىزًّ اٌسىّخ ثبوزّبي رسم١ك ػٕبطش٘ب االسثؼخ 

  .رغ١ت اٌسىّخ ثغ١بة رسم١ك ػٕبطش٘ب االسثؼخ 

 ٕبلض اٌسىّخ ثزٕبلض رسم١ك ثؼغ أٚ وً ِٓ ػٕبطش٘ب االسثؼخ.رز 
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 الفصل السادس

 للنمذجة الرٌاضٌة استرشادٌهامثلة  

  ارة وتنظٌم الوقتمؤشرات اد بعض ل  

 رمذ٠ُ  6-1

.   مؤشرات  ادارة وتنظٌم الوقتٌتناول هذا الفصل أمثلة للنمذجة الرٌاضٌة لبعض 

وبعض من خلفٌاته من خالل  على تعرٌفه المختصر مؤشرٌتم التركٌز فً كل 

، ثم النمذجة الرٌاضٌة له وفق رؤٌة [ 3]  استخالص من المراجع المتاحة

واستنباط المؤلف، و كذلك تحلٌل عناصر المعادلة الرٌاضٌة وعالقاتها وتأثٌراتها 

أود التنوٌه ان المعادلة الرٌاضٌة المستنتجة   وفً هذا السٌاق كما ٌراها المؤلف.

 . عناصرها قد تتغٌر وفق رؤٌة الباحث وخلفٌاته وخبرته وتحلٌل للمؤشر

 بعض مؤشرات ادارة الوقت ل للنمذجة الرٌاضٌةأمثلة  6-2

 -المؤشرات االتٌة:نمذجة  تتضمن هذه االمثلة 

 

 :ِؤشش ِذٜ اٌسبخخ إٌٝ إداسح اٌٛلذ ّٔزخخ -1

       

 رؼش٠ف ِخزظش 

ٌزمذ٠ش ِذٜ زبخخ اٌّمظٛد ثّؤشش ِذٜ اٌسبخخ إٌٝ اداسح اٌٛلذ ٘ٛ ٚع١ٍخ 

فٟ رغ١١ش أػّبٌٙب  ثشٔبِح اداسح اٌٛلذادخبي إٌٝ  أٚ ِب فٟ زىّٙب اٌّؤعغخ

   ٚأشطزٙب.

   ٚاٌّغزٕجطخ إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّخزبسح أ  

 3باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة للمفاهٌم والمؤشرات المبٌنة فً البند )

واالستخدامات ٌتم  ( الخاص بالتعرٌفات 1-3( ، وباالستعانة بالجدول ) 

 -:التوصل إلى االتً
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ِذٜ اٌسبخخ اٌٝ إداسح اٌٛلذ ثبعزخذاَ اٌّؼبدالد س٠بػ١خ وّب  ِؤشش ٠ّىٓ رمذ٠ش ِمذاس

:ٍٟ٠ 

الىقد المراح

مدي الزضا علً إنجاس المطلىب في الىقد المراح
 (1-6) مدي الحاجح إلً إدارج الىقد 

 

 إلداسح اٌٛلذ ثبٌّؼبدٌخ األر١خ:ػٓ ِذٜ اٌسبخخ  ِٚٓ خٙخ أخشٜ ٠ّىٓ اٌزؼج١ش

اٌٛلذ اٌؼبئغ

ّزبذاٌ اٌٛلذ 
 (2-6) ِذٜ اٌسبخخ إٌٝ إداسح اٌٛلذ 

 

  اٌّغزٕجطخرس١ًٍ ػٕبطش ِٚشوجبد اٌّؼبدٌخ اٌش٠بػ١خ  

 -( ٔغزٕزح االرٟ: 1-6ثزس١ًٍ ِشوجبد اٌّؼبدٌخ اٌش٠بػ١خ ) 

 اٌسبخخ إٌٝ إداسح اٌٛلذ رضداد وٍّب لً ِغزٜٛ اٌشػب ػٍٝ إٔدبص 

. أٞ أْ اٌسبخخ رضداد وٍّب اٌّطٍٛة فٟ اٌٛلذ اٌّزبذ اٌزٞ ٠ؼزجش ثبثزبً 

 صادد إٌغجخ. 

  ( ٔغزٕزح2-6ِٚٓ اٌّؼبدٌخ )  ٌٝأٗ وٍّب صادد إٌغجخ صادد اٌسبخخ إ

إداسح اٌٛلذ. أٞ أٗ إرا  صاد اٌٛلذ اٌؼبئغ ِٓ اٌٛلذ اٌّزبذ صادد 

 . اٌسبخخ إٌٝ إداسح اٌٛلذ

 

  :ِٓ اٌٛلذ بدحاالعزفِؤشش ِذٜ  ّٔزخخ -2

  رؼش٠ف ِخزظش 

اٌّمظٛد ثّؤشش ِذٜ االعزفبدح ِٓ اٌٛلذ ٘ٛ اداح ٌزمذ٠ش ِذٜ االعزفبدح 

 ِٓ اٌٛلذ اٌّزبذ 

  إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّشزمخ 

الفصل باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة للمفاهٌم والمؤشرات المبٌنة فً 

واالستخدامات ( الخاص بالتعرٌفات 1-3، وباالستعانة بالجدول )  الثالث

 :ٌتم التوصل إلى االتً

 : رغزخذَ ازذٜ اٌّؼبدٌز١ٓ االر١ز١ٓ

     
اٌٛلذ اٌّغزغً أٚ اٌّف١ذ 

 اٌٛلذ اٌّزبذ
 (3-6) ِذٜ اإلعزفبدح ِٓ اٌٛلذ 

 

 :أٚ

 مدي اإلسرفادج من الىقد 

     
ععد المهام المنجشج في الىقد المراح 

هامالم المسرهدف ذنفيذها في الىقد المراح   إجمالي عدد 
 

(6-4) 
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أٞ أْ ِذٜ االعزفبدح ِٓ اٌٛلذ ٠مبط ثٕبرح لغّخ ػذد اٌّٙبَ إٌّدضح فٟ 

 اٌٛلذ اٌّزبذ ػٍٝ اخّبٌٟ ػذد اٌّٙبَ اٌّغزٙذف رٕف١ز٘ب فٟ اٌٛلذ اٌّزبذ.
 

 ٕبطش اٌّؼبدٌخ اٌش٠بػ١خ اٌّشزمخ رس١ًٍ ػ 

 -ٔغزٕزح االرٟ: 4-6 3-6ثزس١ًٍ اٌّؼبدٌز١ٓ 

 ٌّفٟ زبٌخ ٘ذس وً 0ؤشش ثٕغجخ ِئ٠ٛخ رزشاٚذ ث١ٓ ٠مبط ِمذاس ا %

دْٚ ٔز١دخ، أٚ فٟ زبٌخ ػذَ إٔدبص ا٠خ أػّبي ِف١ذح،   اٌٛلذ اٌّزبذ 

% فٟ زبٌخ اعزغالي وً اٌٛلذ اٌّزبذ فٟ أػّبي ِف١ذح ، أٚ فٟ 100ٚ

 زبٌخ إٔدبص خ١ّغ اٌّٙبَ اٌّغزٙذفخ فٟ اٌٛلذ اٌّزبذ.

 صاد اٌٛلذ اٌّغزغً أٚ وٍّب اصداد  ِمذاس االعزفبدح ِٓ اٌٛلذ ٠زضا٠ذ وٍّب

 ػذد اٌّٙبَ إٌّدضح فٟ اٌٛلذ اٌّزبذ.

 

  :ِؤشش ِغزٜٛ اٌشػب ثبٌٕزبئح ّٔزخخ -3

 رؼش٠ف ِخزظش 

ِخشخبد األػّبي ٚاٌّٙبَ راد اٌدٛدح  اٌّمظٛد ثبٌٕزبئح ٘ٛ

ِٚؤشش  ٚاألداء اٌّطٍٛة، ٠ٚزُ رسذ٠ذ٘ب ِٓ رٚٞ االخزظبص.

ذ٠ش ِغزٜٛ اٌشػب ثبٌٕزبئح ِغزٜٛ اٌشػب ثبٌٕزبئح ٘ٛ اداح ٌزم

 .اٌّسممخ

  إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ ٌٍّؼبدٌخ اٌّغزٕزدخ 

فصل الباتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة للمفاهٌم والمؤشرات المبٌنة فً 

( الخاص بالتعرٌفات واالستخدامات 1-3، وباالستعانة بالجدول )  الثالث

 :ٌتم التوصل إلى االتً

 

 -ح ثبعزخذاَ اٌّؼبدٌخ االر١خ:٠زُ رمذ٠ش ِغزٜٛ اٌشػب ثبٌٕزبئ 

     
 النرائج المحققح في الىقد المراح 

  النرائج المسرهدفح في الىقد المراح

يمسرى الزضا تالنرائج   

(6-5) 

أٞ أْ ِغزٜٛ اٌشػب ثبٌٕزبئح رغبٜٚ زبطً لغّخ إٌزبئح اٌّسممخ فٟ 

 اٌٛلذ اٌّزبذ ػٍٝ إٌزبئح اٌّغزٙذفخ فٟ اٌٛلذ اٌّزبذ.

 ٕبطش اٌّؼبدٌخ اٌش٠بػ١خ اٌّشزمخ رس١ًٍ ػ 

 -ثزس١ًٍ ِشوجبد اٌّؼبدٌخ اٌش٠بػ١خ اٌّشزمخ ٔغزٕزح االرٟ:
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  ْفٟ زبٌخ ثجبد ػذد إٌزبئح اٌّغزٙذفخ فٟ اٌٛلذ اٌّزبذ فب

ِغزٜٛ اٌشػب ثبٌٕزبئح ٠زضا٠ذ وٍّب اصداد ػذد إٌزبئح اٌّسممخ فٟ 

اٌٛلذ اٌٛلذ اٌّزبذ. ٠ٚزٕبلض وٍّب لً ػذد إٌزبئح اٌّسممخ فٟ 

 اٌّزبذ.

    ْفٟ زبٌخ ثجبد ػذد إٌزبئح اٌّسممخ فٟ اٌٛلذ اٌّزبذ فب

ِغزٜٛ اٌشػب ثبٌٕزبئح ٠زٕبلض وٍّب صاد ػذد إٌزبئح اٌّغزٙذفخ 

 ، ٠ٚزضا٠ذ وٍّب لً ػذد إٌزبئح اٌّغزٙذفخ فٟ اٌٛلذ اٌّزبذ.

  ٌٝػٕذِب ٠زغبٜٚ ػذد ٠100ظً ِغزٜٛ اٌشػب ثبٌٕزبئح إ %

ذد إٌزبئح اٌّغزٙذفخ. ٠ٕٚخفغ اٌّغزٜٛ إٌزبئح اٌّسممخ ِغ ػ

 % فٟ زبٌخ ػذَ رسم١ك ا٠خ ٔز١دخ فٟ اٌٛلذ اٌّزبذ.0إٌٝ 

 

ٚاٌٛلذ  ،ِؤشش إٌغجخ ث١ٓ اٌٛلذ اٌّغزغً أٚ اٌّف١ذ ّٔزخخ -4

 . اٌؼبئغ

  رؼش٠ف ِخزظش 

 ٘زا اٌّؤشش ٘ٛ ِم١بط ٌٍٕغجخ ث١ٓ اٌٛلذ اٌّف١ذ ٚاٌٛلذ اٌؼبئغ ، 

 ثّؤشش اٌىغت أٚ اٌّىغت اٌضِٕٟ.٠ّىٓ أْ ٔغّٟ ٘زا اٌّؤشش ٚ    

 اٌّغزٕزدخ  إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ 

الفصل باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة للمفاهٌم والمؤشرات المبٌنة فً 

( الخاص بالتعرٌفات واالستخدامات ٌتم  1-3، وباالستعانة بالجدول )  الثالث 

 :التوصل إلى االتً

 -الر١خ:٠ّىٓ اٌزؼج١ش ػٓ اٌّىغت اٌضِٕٟ ثبٌّؼبدٌخ ا 

 
اٌٛلذ اٌّف١ذ أٚ اٌّغزغً 

 اٌٛلذ اٌؼبئغ
 (6-6) اٌّىغت اٌضِٕٟ  

 

 :٠ّٚىٓ وزبثزٗ ا٠ؼب ثبٌظ١غ األر١خ

الىقد المفيد 

 الىقد المراح الىقد المفيد
 (7-6) المكسة الشمني  

 

 :أٚ

 الىقد المراح الىقد االضائع 

 الىقد المراح الىقد المفيد
 (8-6) المكسة الشمني  
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 رس١ًٍ ػٕبطش اٌّؼبدٌخ اٌش٠بػ١خ ٌٍّؤشش 

 -ثزس١ًٍ ِشوجبد اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ ٌٍّؤشش ٔالزع االرٟ :

   ل١ّخ اٌّىغت اٌضِٕٟ رضداد ثض٠بدح اٌٛلذ اٌّف١ذ ٚٔمظبْ اٌٛلذ

 اٌؼبئغ.

  اٌٛلذ اٌّغزغً ٚرٕبلض٠زٕبلض اٌّىغت اٌضِٕٟ ثبصد٠بد اٌٛلذ اٌؼبئغ 

 ٓػٕذِب ٠ٕؼذَ اٌٛلذ اٌّف١ذ ،   0 ٠زشاٚذ ِمذاس اٌّىغت اٌضِٕٟ ِب ث١ ٚ

 ػٕذِب ٠ٕؼذَ اٌٛلذ اٌؼبئغ. ِب الٔٙب٠خ

 ٌٛلذ اٌؼبئغ، ٠ٚمبط ٠مبط اٌٛلذ اٌّف١ذ ثبٌفبسق ث١ٓ اٌٛلذ اٌّزبذ ٚا

  بٌفبسق ث١ٓ اٌٛلذ اٌّزبذ ٚاٌٛلذ اٌّغزغً.ثاٌٛلذ اٌؼبئغ 

 

  ِؤشش اٌم١ّخ اٌّؼبفخ إلداسح اٌٛلذ ّٔزخخ -5

  رؼش٠ف ِخزظش 

ِم١بط ٌّب رؼ١فٗ ػ١ٍّخ اداسح اٌٛلذ ثبٌٕغجخ ٌٍىغت  ٘زا اٌّؤشش ٘ٛ

٘زا اٌّؤشش ٘ٛ ِم١بط ٌٍٕغجخ ث١ٓ اٌّىغت اٌضِٕٟ ثؼذ اٌضِٕٟ . ٚػ١ٍٗ فبْ 

 . ادخبي إداسح اٌٛلذ، ٚاٌّىغت اٌضِٕٟ لجً ادخبي إداسح اٌٛلذ

 

  إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ اٌّغزٕزدخ ٌٍّؤشش 

الفصل رات المبٌنة فً باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة للمفاهٌم والمؤش

( الخاص بالتعرٌفات واالستخدامات  1-3، وباالستعانة بالجدول )  الثالث

 :اٌّؼبدٌخ اٌش٠بػ١خ األر١خٌتم التوصل إلى 

مكسة الشمني المحقق تعد إدارج الىقد 

مكسة الشمني المحقق قثل إدارج الىقد
 (9-6) القيمح المضافح إلدارج الىقد  

 

 دٌخ اٌش٠بػ١خ ٌٍّؤششرس١ًٍ ػٕبطش اٌّؼب 

 -ترحليل مزكثاخ وعناصز المعادلح الزياضيح للمؤشز نالحظ االذي:

  ِؼبدٌخ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ رزىْٛ ِٓ زبطً لغّخ ػٕظش٠ٓ ّ٘ب اٌىغت

ؼذ اداسح اٌٛلذ، ٚاٌّىغت اٌضِٕٟ اٌّسمك لجً اداسح اٌضِٕٟ اٌّسمك ث

 اٌٛلذ.

  الداسح اٌٛلذ. اٌم١ّخ اٌّؼبفخ رضداد ثض٠بدح اٌىغت اٌضِٕٟ اٌّسمك 

  ػٕذِب ٠ىْٛ اٌّىغت اٌضِٕٟ طس١ر  1ِٓ  خ اٌّؼبفخم١ّاٌ أ ِمذاسجذ٠

ٌٍسبٌز١ٓ ثؼذ ٚلجً إداسح اٌٛلذ. ٚرضداد ٘زٖ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ  ِزغب٠ٚبً 

 ثض٠بدح اٌّىغت اٌضِٕٟ اٌّسمك ثؼذ ادخبي إداسح اٌٛلذ.
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  = اٌّىغت أْ ٘زا ٠ؼٕٟ  3إرا  افزشػٕب أْ ِمذاس اٌم١ّخ اٌّؼبفخ

ضِٕٟ اٌّسمك ثؼذ ادخبي إداسح اٌٛلذ ٠غبٚٞ ثالثخ اػؼبف اٌّىغت اٌ

 اٌضِٕٟ لجً إداسح اٌٛلذ.

 

 

 ٔدبذ ثشٔبِح إداسح اٌٛلذ ِؤشش ِذٜ ّٔزخخ  -6

 رؼش٠ف ِخزظش 

٘زا اٌّؤشش ٘ٛ ِم١بط ٌّذٜ ٔدبذ أٚ االعزفبدح ِٓ ثشٔبِح 

ِٓ  االعزفبدحِذٜ ِؤشش ٠ّىٓ أْ ٠غّٝ أ٠ؼب  ٚاداسح اٌٛلذ . 

 ذ.إداسح اٌٛل

   إٌّزخخ اٌش٠بػ١خ  اٌّغزٕزدخ ٌٍّؤشش 

الفصل باتباع خطوات النمذجة الرٌاضٌة للمفاهٌم والمؤشرات المبٌنة فً 

( الخاص بالتعرٌفات واالستخدامات ٌتم 1-3، وباالستعانة بالجدول )  الثالث 

 :التوصل إلى االتً

س٠بػ١خ ٠ّىٓ رمذ٠ش ِمذاس ِؤشش ِذٜ ٔدبذ إداسح اٌٛلذ ثبعزخذاَ  ِؼبدالد 

 وّب ٠ٍٟ:

 درجح الزضا علً إنجاس المطلىب 

 الىقد المسرغل إلنجاس المطلىب
 (10-6) مدي نجاح تزنامج إدارج الىقد  

 

 

 ِٓ إداسح اٌٛلذ ثبٌّؼبدالد األر١خ: االعزفبدحوّب ٠ّىٓ ا٠ؼب رمذ٠ش ِذٜ 

 مدي اإلسرفادج من إدارج الىقد  

جشجالمن في الىقد المراح تالجىدج المطلىتح  عدد المهام 

إجمالي عدد المهام المسرهدف إنجاسها في الىقد المراح
 

(6-11) 

 وّب ٠ّىٓ ا٠ؼب اٌزؼج١ش ػٕٙب ثبٌّؼبدٌخ األر١خ:

 الىقد المسرغل أو المفيد 

الىقد الضائع
 (12-6) مدي اإلسرفادج من إدارج الىقد  

 ه.أعال الداسح اٌٛلذ اٌّشبس ا١ٌٗ ٟٚ٘ ٔفظ ِؼبدٌخ اٌىغت اٌضِٕٟ

 رس١ًٍ ػٕبطش ِٚشوجبد اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ ٌٍّؤشش 

 -ثزس١ًٍ ػٕبطش اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ ٌٍّؤشش ٔالزع االرٟ:
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  ٜٛأٗ وٍّب صادد دسخخ اٌشػب ػٍٝ إٔدبص اٌّطٍٛة وٍّب رسغٓ ِغز

 ٔدبذ إداسح اٌٛلذ ثبفزشاع ثجبد اٌٛلذ اٌّغزغً إلٔدبص اٌّطٍٛة. 

  ًإلٔدبص اٌّطٍٛة فغ١ضداد ِٓ خٙخ أخشٜ إرا  لً اٌٛلذ اٌّغزغ

ِغزٜٛ ٔدبذ إداسح اٌٛلذ ثبفزشاع ثجبد ِغزٜٛ دسخخ اٌشػب ػٍٝ 

 إٔدبص اٌّطٍٛة.

 أٗ إرا  صاد اٌٛلذ اٌّغزغً أٚ اٌّف١ذ لً اٌٛلذ اٌؼبئغ  وزٌه ٔغزٕزح

 ٚثبٌزبٌٟ رضداد دسخخ اإلعزفبدح ِٓ إداسح اٌٛلذ.

 

 

 أسئلة للمراجعة  6-3

 الوقت .اذكر خمسة أمثلة من مؤشرات ادارة  .1

 -االتً: وضحالمذكورة  الخمسةلكل من االمثلة  .2

  تعرٌفه المختصر - أ

 النمذجة الرٌاضٌة المستنبطة أو المختارة  - ب

 ادلة الرٌاضٌة المعبرة عن المؤشرتحلٌل عناصر المع - ت
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 . 2020رات دار الحكمة طرابلس لٌبٌا، ومنش
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 .2021القادر الصادق عكً، منشورات دار الحكمة طرابلس لٌبٌا، 

فضل هللا ، موقع موضوع دوت مفاهٌم اسالمٌة عامة، محمد حسٌن  -4
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هجري ) مجموع فتاوى مقاالت  1376بالمدٌنة المنورة ، ذو الحجة 

 .( 283/  2الشٌخ ابن الباز 

مختار محمود ، المفاهٌم الدٌنٌة االسالمٌة، أ.د. عبد الرزاق  -10

 محرك البحث قوقل.

"مفاهٌم اسالمٌة" الدكتور عبدالكرٌم زٌدان  ، مجلة   مقال   -11

 المسلمون ، تصدر فً سوٌسرا بأشراف الدكتور سعٌد رمضان,

اعٌد نشر هذا المقال بعد ان قام الدكتور عبد الكرٌم ببعض التعدٌالت  

واإلضافات علٌه ونشره بمجلة التربٌة االسالمٌة العراقٌة فً سنتها 

هـ/حزٌران 1396نً عشر الصادر فً رجب بعددها الثا الثامنة عشر

 ( [م1976

 

، محرك البحث  التقوى مناط العمل الصالح ، أ.د. علً جمعة -12

 موقع أ.د. علً جمعة.قوقل .

  2021أفكار ومفاهٌم ، موسوعة وٌكٌبٌدٌا  -13
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  بالمؤلف موجز تعرٌف 

 م1946 عاملٌبٌا  – غدامس مدٌنة موالٌد من المؤلف •

   والثانوٌة واالعدادٌة االبتدائٌة دراسته مراحل كل فى االول لترتٌبا وفى متمٌزا طالبا كان •

 .والجامعٌة          

 معه تعامل أو عرفه من وكل واقاربه واساتذته زمالئه وتقدٌر احترام نال •

 م1977 سنة فى بامرٌكا بنسٌلفاتٌا جامعة من الدكتوراة شهادة على تحصل •

 طرابلس جامعة – هندسةال كلٌة - االتصاالت ونظم هندسة استاذ •

  عقود اربعة عن ٌزٌد بما وتخطٌطٌة واستشارٌة وتدرٌبٌة وبحثٌة تدرٌسٌة خبرة له •

  بتخصصه العالقة ذات المجاالت مختلف فى الفنٌة والتقارٌر والدراسات االبحاث من العدٌد نشر •
 واهتماماته

  الكتب من عددا موسى محمد موسى الدكتور االستاذ الفاضل زمٌله مع وبالمشاركة بنفسه الف •
 والمرجعٌة المنهجٌة

  والمؤسسات المجاالت مختلف فى والتنظٌمٌة والفنٌة واالكادٌمٌة العلمٌة اللجان من العدٌد ترأس •
  وخارجها طرابلس جامعة داخل

   والمؤسسات الهٌئات من العدٌد من ومساهماته العماله التقدٌر شهادات من العدٌد على تحصل •

 واالنتاجٌة الخدمٌة والشركات والجهات واالكادٌمٌة مٌةالعل          

 -: هى دولٌة مراجع عدة فى به التعرٌف تم حٌث دولى اعتراف على تحصل •

 ( Who is Who in Engineering         ) الهندسة مجال فى هو ٌكون من •

 ( Who is Who in education          )  التعلٌم مجال فى هو ٌكون من •

 (  Who is Who of Intellectuals     )   المفكرٌن من هو ٌكون من •

 International Dictionary of Distinguished    ) المتمٌزة للقٌادة الدولى الدلٌل •
leadership  ) 

 عام فى طرابلس جامعة الهندسة بكلٌة وااللكترونٌة الكهربائٌة الهندسة قسم رئٌس منصب تركه بعد •
 -: وهى حٌاته بقٌة فى بها سٌلتزم ًالت الثالث هال أت اطلق سنوات بعس فٌه استمر والذى م1985

 والقٌادٌة االدارٌة للمناصب ال •

 االعالمٌة والدعاٌة للظهور ال •

  والدٌنٌة السٌاسٌة للجماعات ال •

 -: وهى حٌاته بقٌة فى وادائها بها سٌلتزم التى الثالث استجاباته اٌضا اطلق كما        

 الوطن دمةخ فى ً للتفان نعم •

  الغد جٌل وتكوٌن دعداال نعم •

 الناس ٌنفع لما نعم •
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  واستمر على هذا النهج إلى االن. •

 


