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 تقديم الكتاب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

د في عمل علمي معين، يعني بالضرورة جهداً استثنائياً من قبل المؤلفين، وهذا ما الحظته اثناء  إن التميز والتفرُّ

تصفحي لدفات هذا الكتاب الماتع. لقد انتقى المؤلفون موضوعات غاية في الحداثة وكانوا موفقين جداً في التسلسل العلمي 

 فرعأب. إن المنطق النيوتروسوفكي، والنظرية النيوتروسوفكية، وبالتالي جميع خالل االفصل الستة الواردة في هذا الكتا

الرياضيات التي تتسم بالغموض واالبهام ومنها ما تم تسليط الضوء عليه في هذا الكتاب هي حتما مواضيع رياضيات 

لنور لوال يكن لهذا العلم ان يجد االعصر بالتالي فهي االدوات االساسية لباقي العلوم الطبيعية والتطبيقية الحديثة. ولم 

للعالم االمريكي فلورنتن سمارانداكه بعنوان )مقدمة في االحصاء النيوتروسوفكي(  2014الكتاب االول الذي ظهر في عام 

، ثم لم يألوا المؤلفون العرب جهدا في اخذ االحتمالية واالحصاء النيوتروسوفكي الى أبعد مما كان يتصور له خالل فترة 

 .باإلضافة إلى التطبيقات المتنوعة لعلوم المعرفة النيتروسوفيكية ية قياسية مقارنة بما تم في افرع اخرى من العلومزمن

ال يسعني في هذه المقدمة المختصرة اال ان أُبدي إعجابي بمفردات فصول هذا الكتاب )مدخل الى نظرية االحتماالت  

الكالسيكية النيوتروسوفكية ونظرية القرار( وخصوصا ما تمت بلورته في االفصل االخيرة، إذ تم التطرق الى توزيعات 

التوزيع االسي، التوزيع المنتظم، كل هذه التوزيعات تمت قراءتها مهمة منها توزيع بواسون، التوزيع فوق الهندسي، 

بطريقة تختلف عما كنا قد عهدناه في الرياضيات الكالسيكية من تناول لبيانات ذات صفة اكيدة الحدوث واستبدالها ببيانات 

ماضية، صائيون في القرون التحمل صفة الحياد مما يؤدي بالتالي الى تحليل النتائج بطريقة اكثر فاعلية مما عهده االح

ايضا لقد تم تعريف صيغة بيز بنموذجها النيوتروسوفكي، وطبعا لم تكن هذه المفاهيم لتتطور قبل ان يتم تعريف فضاء 

العينة النيوتروسوفكي، االحداث النيوتروسوفكية المستقلة، االحتمالية النيوتروسوفكية واالحتمالية الشرطية 

ات العشوائية النيوتروسوفكية والمقاييس العددية النيوتروسوفكية ومنها )المتوسط الحسابي، النيوتروسوفكية، المتغير

الوسيط، االنحراف المعياري(، باالضافة الى المتغيرات النيوتروسوفكية بنوعيها المستمر والمتقطع. هذا وقد حرص 

ئ العملية وقد كانوا حريصين على تنبيه القار المؤلفون على ربط االمثلة العددية والنتائج المتواخاة منها بالتطبيقات

 بالجوانب التطبيقية التي يمكن من خاللها استخدام االفكار المطروحة.

أما الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب فقد تناول فيهما المؤلفون شرح شجرة القرار النيوتروسوفكية  

فكية والتي الزمنية النيوتروسو الى الموضوع االخير وهو السالسلومقارنتها بمثيلتها في الرياضيات الكالسيكية، إضافة 

خالل قراءتها استنتجُت انه يمكن للعديد من الباحثين تطوير هذا االتجاه مستقبال ويمكن لهذه الموضوعات الجديدة ان  من

من هذا لمية جديدة وتكون مشاريع لعشرات رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه التي ستكون بمثابة االساس لثورة ع

 المنبر ادعوا الباحثين لالهتمام بهذه الموضوعات مستقبالً.

سالمة من جمهورية مصر العربية ود. رفيف الحبيب من  قعبد الخالواخيراً وليس اخرا اتقدم بشكري لكل من أ.د. أحمد 

 تاب والتقديم له.السورية، على اتاحتهم هذه الفرصة الطيبة لي لمراجعة هذا الك العربية الجمهورية

        أ.د. هدى اسماعيل خالد الجميلي

  مساعد رئيس جامعة تلعفر للشؤون االدارية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية          

 1443محرم  12الموافق لـ  2021/ 20/8 -  جمهورية العراق
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 نظرة عامة  -

ك الصفات جيد وردئ التحديد التام أمثال تل بلنا في حياتنا العملية تفتقر الىا العلم الحديث والتي تقاإن معظم الصفات التي يهتم به
 حصائي بل هو عدم تحديد متأصل في طبيعة تلك الصفات.وطويل جدا وغزير. وعدم التحديد الذي يهمنا هنا ليس من النوع اال

بشكل  دغير تامة التحدي تعالج الصفاتو  عترف العلماء بحاجتهم إليجاد صيغ مالئمة لتحددالبد وأن ي الحالي،أما في عصرنا 
التي تحقق  فئة األشياء علىفي السابق الحصول لكل واحدة منها  كان من الصعبولغياب التحديد عن مثل تلك الصفات  ايجابي،

قيم بأن يسمح ل التحديد،التعامل مع الصفات ناقصة من سبعين عاما ب منذ أكتروكان المنطق عديد القيم قد بدأ  تلك الصفة.
( قد Set theoryالصفر والواحد الصحيح بل تأخد قيما بينهما. ومع ذلك فان نظرية الفئات ) علىالصدق للقضايا بأال تقتصر 

( قد تقدم بالخطوة المطلوبة فقام بتعريف Zadehكان لطفي زاده ) 1965تأخرت في أن تحذو حذو هذا المنطق. في عام    
ة لكل فئة بالنسب ،هي أن يسمح لقيم العضوية للعناصر المختلفة كالسيكية، وفكرته( في أطروحة Fuzzy setsالفئات الفازية )

ن الفئات الفازية إالصفر والواحد الصحيح كما في الفئات العادية بل أيضا تاخذ أي قيمة بينهما. وعليه ف علىبأال تقتصر  ،فازية
عليها  حديد بل أيضا يمكن أن تعممأن تكون هي المناظر المطلوب للصفات ناقصة الت علىكتعميم للفئات العادية ال تقتصر 

وبذلك  غيرها،و العمليات المعتادة في نظرية الفئات بما يتناسب مع المعاني المتوخاة من الروابط المنطقية من عطف ونفي ولزوم 
ي موضوعات ية فالسيكيجاد تعميمات لألفكار الكقد بدأ الباحثون في االجانب اآلخر ف وعلى وضع زاده أسس نظرية الفئات الفازية.

( بأنواعه والجبر وحساب التفاضل ونظرية Topologyالفئات الفازية. من أمثال تلك الموضوعات التوبولوجي ) الرياضيات إلى
وألننا نعيش في عالم تتسم معرفتنا  حتماالت.اال( ونظرية Measure theory( ونظرية القياس )Number theoryاألعداد )

ألحداثه ووقائعه بالتناقض والغموض والالتحديد، وتفصح قضايانا عن الصدق تارة وعن الكذب تارة والحيادية والغموض تارًة 
الئم ق منطقي يبحاجة إلى نسو أخرى.. فنحن كنا بحاجة لمنطق جديد يعكس حقيقة رؤيتنا النسبية لهذه الحياة وقصور معرفتنا بها 

معطياتها غير المكتملة ويشبع معالجتنا لها سواء على مستوى ممارسات الحياة اليومية أم على مستوى الممارسة العلمية بمختلف 
أشكالها. ومن هنا كان البد وأن ننطلق إلى منطق جديد غير كالسيكي، كان أول من وضع أسسه الفيلسوف والرياضي األميركي 

كتعميم  Neutrosophic Logicالمنطق النيتروسوفيكي  1995حيث قدم عام    Florentin Smarandache" فلورنتن سمارانداكه" 
التي قدمها لطفي زاده عام  Fuzzy Sets Theoryالفازية )الضبابية(  الفئاتوامتدادًا لنظرية  Fuzzy Logicللمنطق الفازي )الضبابي( 

1965 Lotfi A. Zadeh   .  وامتدادًا لذلك المنطق قدم أحمد سالمةA.A.Salama  الكالسيكية النيتروسوفيكية  الفئاتنظرية
الكالسيكية وقام بتطوير وإدخال مفاهيم جديدة في مجاالت الرياضيات واالحصاء وعلوم الحاسب ونظم الفئات كتعميم لنظرية 

 خاطئة، عني دراسة االفكار والمفاهيم التي ال تكون صحيحة والييك تروسوفالنيو   طريق النيتروسوفيك.المعلومات الكالسيكية عن 
ن وإ ،، الالوضوح ، الغموض ، المبهم ، الالتمام ، التناقض، وغيرها( )الالتحديد( هذا يعني )الحياد ، الالتعيينو  ،لكن بين ذلك

ي، كروسوفتمت والدة المنطق النيتلذلك ي ذلك الجزء الذي يحوي الالتعيين، ككل حقل من حقول المعرفة تملك جزئها النيتروسوف
التمهيدي للتفاضل  ابالحسو ي ، كالقياس النيتروسوفو ي ، كاالحصاء النيتروسوفو ية، كالنيتروسوف االحتماليةو ية، كالنيتروسوف الفئةو 

 ماوهذا  – انواع عديدة من الالتعيين ودفضال عن وج ي...الخ.كالتفاضل والتكامل النيتروسوف ابحسو  ي ،كوالتكامل النيتروسوف
 .  مختلفة؟تطور بطرق يان  هيمكن يكلماذا النيتروسوف لنا: يبين

المنطق النيتروسوفيكي هو فرع جديد يدرس أصل وطبيعة ومجال الالتحديد باإلضافة إلى تفاعل كل األطياف :  المعني العلمي-
يأخذ هذا المنطق بعين االعتبار كل فكرة مع ضدها )نقيضها( مع طيف المختلفة التي يتخيلها اإلنسان في قضية ما بحيث 

( بدرجات و الخطأ Tهي الصحة )  الرئيسية للمنطق النيتروسوفيكي هي تمييز كل بيان منطقي في ثالثة أبعاد  الالتحديد. الفكرة
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(F( بدرجات و الالتحديد )I )بدرجات نعبر ( عنه بالشكل T , I , F ويضعهم تحت مجا )أكثر دقة  اً ل الدراسة وذلك يعطي وصف
ن ذلك يقلل من درجة العشوائية في البيانات الذي من شأنه الوصول إلى نتائج عالية الدقة تساهم إلبيانات الظاهرة المدروسة حيث 

 في اتخاذ أمثل القرارات المناسبة لدى متخذي القرار.
  عنصر ما، قد يكون فكرة أو صفة أو اقتراح أو نظرية أو... نعبر عنه في النيتروسوفيك بالشكل  Aفمن أجل 

 (A, neut A, anti A)   حيثanti A  لهو الحدث الضد   .  A  

 .A بوإنما هو حدث غير محدد متعلق  anti Aوأيضًا ليس  Aهو ليس  neut Aبينما 

 يمثل تعادله مع الفريق اآلخر. neut Aيمثل خسارته و   anti Aيمثل فوز فريق ما فإن  Aفمثاًل إذا كان 

يمثل عدم التصويت   neut A يمثل التصويت ضد هذا المرشح بينما anti Aيمثل التصويت لمرشح ما فإن  Aوأيضًا إذا كان 
 أبدًا أو التصويت ببطاقة فارغة أو ببطاقة باطلة. 

 
 اللفظي : المعني -
بمعنـــى  Neuter) ، والالتينية  Neutre )بالفرنسية Neutro األول مقطعـــين كلمة مؤلفة مـــن  Neutro - sophy النيتروسوفي 

 ومن ثم يصبح معنـى الكلمـة فـي مجملها  Wisdom/Skill وهي كلمة يونانيـة بمعنـى حكمة  sophy    والثانيNeutral محايد 
 >>  معرفة الفكر المحايد<< .

حالة الالتحديد التي هي كمية صريحة في المنطق النيتروسوفيكي  ويتجاهلإن المنطق الكالسيكي يدرس الحالة مع نقيضها  -
 صحة.الذي يعطينا بالتالي وصفًا أكثر دقة للدراسة وبالتالي الحصول على نتائج أكثر  ، مكوناتهوأحد 

ونالحظ من خالل الدراسة ضمن إطار منطق النيتروسوفيك أنه ال يهمل أي نتيجة قد نحصل عليها عند إجراء أي تجربة، 
ويقوم بتوسيع البيانات لتشمل كل اآلراء المختلفة حول قضية ما وبالتالي يعطينا معلومات أكثر دقة تساهم في اتخاذ أفضل 

 دى متخذي القرار حيث يبين لنا الرسم التالي العالقة بين البيانات وعملية اتخاذ القرار.القرارات ل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعالجة المعرفة   المعلومات



7 
 

 
 
 
 

 :الفصل األول 
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 ( تعتبر الفئاتSetsهي حجر ) ولقد أصبحت لغة عامة للرياضيات حيث أنها  .سم الرياضيات الحديثةإالزاوية فيما يعرف ب
 ذلك بالنسبة الى -لهذه اللغة ( مؤسساً 1918-1845ويعتبر جورج كانتور ) .ظهرت في النصف التاني من القرن التاسع عشر

من فئات عاديه الى  الكالسيكية الفئات نظرية تطورعن  مقدمة إلعطاء فكرة عامةتناول هذا الجزء  .الكالسيكية الفئات العادية
ها أحمد لتي قدماستعرض بعض الدراسات السابقة توأشمل، كما ثم الفئات النيتروسوفكية التي تعتبر أعم  )الفازية( الفئات الغامضة

 الحدسية الفازية( للفئة الفازية )خصوصا والفئةالكالسيكية  للفئاتهي تعميم التي تروسوفكية الني الفئة سالمة وفلورنتن سمارنداكه
العديد من المفاهيم الجديدة وفلورنتن  A. A. Salama أحمد سالمة عرفلقد . في الرياضيات والبناء الجبري للنظرية الجديدة

علومات ظم المواالحتماالت ونمجال علوم الحاسب واالحصاء وتطبيقات متعددة في جديدة رياضيات ل بناء ووضع أسسموا بقاو 
 التطبيقية.العديد من االبحاث  وقدمواالتوبولوجي  مجالودعم وإتخاذ القرار وفي 

 :تعاريف ومفاهيم أساسية في منطق النيتروسوفيك -

وتطور  لكن مع مرور الزمنفقط ،   {true, false}أي  {0,1}في المنطق الكالسيكي ثنائي القيم يأخذ المتغير إحدى القيميتين نعلم أن 
مفهوم  1965ل المنطقية ، فقدم العالم لطفي زاده عام تم مالحظة أن الصح والخطأ وحدها ال تكفي من أجل تمثيل كافة األشكا العلوم

في أواخر  قط ثمفاهتمامًا كبيرًا من قبل الصينيين واليابانيين  الفئاتولقد استحوذت هذه ، لمواجهة تلك المشاكل  الفئات الضبابيةنظرية 
الثمانينات من القرن العشرين حدثت تطورات كبيرة وظهرت أفكار عديدة في هذا االختصاص ما دعا الجميع لالهتمام بها ، والذي يميز 

أو  لها  إما ينتمي ةكيالكالسي الفئةفي  العنصر في حين أن، الضبابية عن الكالسيكية في أنها تسمح لعنصر ما باالنتماء الجزئي  الفئة
الضبابية ، حيث أضاف أتاناسوف   للفئاتالضبابية الحدسية كتعميم  الفئات  1983، وبعد ذلك قدم أتاناسوف عام ينتمي بتاتاً  ال

درجة وتكون ما ) ئةفالضبابية تعطي درجة العضوية لعنصر في  الفئاتف،  وهو درجة الالعضوية اً جديد اً الضبابية مكون الفئةلتعريف 
الضبابية الحدسية تعطي درجة العضوية ودرجة الالعضوية كل منها بشكل  الفئاتالعضوية( في حين أن درجة  -1= الالعضوية 

قدم الفيلسوف والرياضي األميركي  1995في عام و  مستقل عن اآلخر، والشرط هو أن مجموع هاتين الدرجتين ليس أكبر من الواحد.
 اً ديدج اً للمنطق الضبابي وخاصة المنطق الضبابي الحدسي حيث أضاف مكون كتعميم النيتروسوفيكيفلورنتن سمارانداكه المنطق 

ة تحوي جزئي فئاتكل مكون من هذه المكونات الثالث يعرف على شكل و لدرجات العضوية والالعضوية وهي درجة الالتحديد، 
ال  تقول:   سمارانداكهضية فر حيث إن  عدد فقط.أن يكون عبارة عن أو.. بداًل من  مجاالتعنصرين أو أكثر أو على شكل 
ية سمارانداكه وسالمة المفاهيم األساس قدمولقد أخذ جميع اآلراء حول قضية ما بعين االعتبار، ننعفي أي نظرية من المفارقات و 

 Bhowmik  مثل  ليهاالعمليات عدرسوا العديد من النيتروسوفيكية و  الفئةالعديد من الباحثين على مفهوم  وعمل النيتروسوفيك، فئةل

 وغيرهم. في     Pal و
  1يميز بين الحقيقة النســـــــــبية )أي الحقيقة في عالم واحد( واحتمالها هو  هأن  وميزة اســـــــــتخدام منطق النيتروســـــــــوفيك

+1حيث  +1والحقيقة المطلقة ) أي الحقيقة في كل العوالم الممكنة ( واحتمالها هو  > وبالمثل ميز بين الخطأ ،   1
−0حيث   −0والخطأ المطلق احتماله  0النسبي احتماله  < 0 . 

 نستطيع أن نعبر عن ذلك بالشكل:
0− = 0 − ε     , 1+ = 1 + ε  

 عدد موجب صغير جدًا .  εحيث                
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 وفي منطق النيتروسوفيك مجموع المكونات (T,I,F)  كما في المنطق الكالسيكي والضبابي  يساوي الواحدليس بالضرورة
الذي يسمح لمنطق النيتروسوفيك أن يكون قادرًا على التعامل مع المفارقات هذا و  −0و    +3ولكن قد يكون أي عدد بين 

)المتناقضات( أي القضايا التي تكون صحيحة وخاطئة في نفس الوقت والتي ال يستطيع المنطق الضبابي التعامل معها 
 المكونات يجب أن يساوي الواحد.ألن مجموع 

 
  في منطق النيتروسوفيك يتم وصف كل متغير منطقي وx  على شكل ثالثية(t,i,f)  x  : حيث 

      t ،  درجة الحقيقة :f ،  درجة الخطأ :i درجة الالتحديد :    
 بحيث:

t   في الحالة الخاصة عندما يكون  .1 + i + f = عندها يحافظ المنطق النيتروسوفيكي على اتساقه مع المنطق  1
 الكالسيكي والمنطق الضبابي .

tفي حالة المعلومات غير المكتملة عن المتغير عندها  .2 + i + f < 1 . 
tفي حالة المعلومات المتناقضة عن نفس المتغير عندها  .3 + i + f > 1 . 
  بالشكل: وبشكل عام أكثر عرف سمارانداكه مكونات النيتروسوفيك 

   Neutrosophic Components: مكونات النيتروسوفيك   

−0 [جزئية حقيقية معيارية أو غير معيارية من المجال غير المعياري   فئات  T , I , Fليكن   ,  مع   ]+1
sup 𝑇 =  𝑡𝑠𝑢𝑝         ,    inf 𝑇 = 𝑡𝑖𝑛𝑓  
sup 𝐼 =  𝑖𝑠𝑢𝑝         ,    inf 𝐼 = 𝑖𝑖𝑛𝑓  

          sup 𝐹 =  𝑓𝑠𝑢𝑝        ,      inf 𝐹 = 𝑓𝑖𝑛𝑓                    

𝑛𝑠𝑢𝑝ويكون:  = 𝑡𝑠𝑢𝑝 + 𝑖𝑠𝑢𝑝 + 𝑓𝑠𝑢𝑝  ≤ 3+  

𝑛𝑖𝑛𝑓 = 𝑡𝑖𝑛𝑓 + 𝑖𝑖𝑛𝑓 + 𝑓𝑖𝑛𝑓  ≥ 0−   

−0 وبالتالي: ≤ inf(𝑛) ≤ sup(𝑛) ≤ 3+  

قطعة تأو م مستمرة الفئاتتكون هذه  جزئية ، وقد  فئاتربما تكون أي  مجاالت،ليست بالضرورة أن تكون   T , I , F الفئاتوهذه 
 جزئية ،......... . فئاتأو تقاطع اجتماع ،مكونة من عنصر واحد أو أكثر ، منتهية ، معدودة أو غير معدودة ، 

,𝑇1}هي إلى مكونات جزئية و   Tنستطيع تقسيم  ،من الحقيقة والخطأ والالتحديد اً ونسب اً وألن هناك أنواع 𝑇2, … … , 𝑇𝑚}  وكذلك
,I1}إلى مكونات جزئية  Iنقسم  I2, … … , Ir}  وكذلكF   إلى{𝐹1, 𝐹2, … … , 𝐹𝑝}    ن )حجم العينة( إبحيثm+r+p=n     

 وبالتالي يكون:
(T, I, F) = (T1, T2, … … , Tm;   I1, I2, … … , Ir;  F1, F2, … … , Fp)             

  الغموض وعدم دقة المعلومات سواء في معرفة الحقيقة أو الالتحديد أو الخطأ هو السبب في أخذ المكونات إنT, I, 
F    جزئية. فئاتعلى شكل 
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      أن:فمثاًل إذا كان لدينا اقتراح " أحمد شخص ذكي " فنجد 

  (0.35 , 0.67 , 0.60)بالنسبة لرئيسه في العمل يكون     

  (0.50 , 0.20 , 0.30)بالنسبة إلى السكرتير يكون            

 وهكذا ............. .   (0.80 , 0.25 , 0.10)بالنسبة لنفسه يكون  

فنالحظ من خالل هذا المثال بأن المتغير هو " أحمد شخص ذكي " هذا المتغير صحيح في عدد من الحاالت وبالنسبة 
ن عدة أشخاص بدرجات وأنه غير ذكي بدرجات ودرجة ذكاء غير محددة لعدد من األشخاص أي تم إعطاء نسبة ذكائه م

 بدرجات أيضًا وهكذا ... 
 العام  اسـتطالع للرأي كإجراءسـتقصـائية دراسـات اإلجراء في حالة أخذ العينات اإلحصـائية أنه قوانين اإلحصـاء  نعلم من

للجواب الثاني   %yو  للجواب األول   % x  ن لدينا خياران ممكنان يوجد دائمًا خطأ في المعاينة كأن يكو  يكون  حيث
مكون الالتحديد في منطق  قد يكون عبارة عن( هذا الخطأ   x+y=100) ويكون بشــــــكل عام  %𝑘 ±مع هامش خطأ 

 النيتروسوفيك .
 نفسر كالتالي :  t+f=1مع   (t , i , f)فمن أجل الثالثية 

 . [ t-i , t+i]تكون القيم الموافقة للحقيقة تقع ضمن المجال 
𝑖مع   [ f-i , f+i]والقيم الموافقة لغير الحقيقة )الخطأ( تقع ضمن المجال  ≤ min{𝑡, 𝑓} . 

على اإلجراء الذي  ون األشخاص الذين شملهم المسح موافقمن   %45تم إجراء استطالع و كانت النتائج بأن  على سبيل المثال:
                              أثناء المسح ، نعبر عن ذلك نيتروسوفيكيًا بالشكلفي هامش خطأ  %5 ±سيقوم به رئيس العمل وكان هناك 

(0.45 , 0.05 , 0.55)  
جراء الذي سيقوم به رئيس العمل من بين األشخاص المشمولين لألشخاص الموافقين على اإل (T) وبالتالي تكون القيم الصحيحة 
  [0.40 , 0.50 ] =[ t-i , t+i]في المسح تقع ضمن المجال 

  Neutrosophic Logic  Definition of    : منطق النيتروسوفيك تعريف 

 Iجزئية  فئةونسبة من الالتحديد في   Tجزئية  فئةالمنطق الذي يكون فيه كل مسألة )قضية( لها نسبة من الحقيقة في 
 يدعى منطق النيتروسوفيك.  Fجزئية  فئةة من الخطأ في بونس

      Neutrosophic Crisp Set  Definition of  :الكالسيكية النيتروسوفيكية الفئةتعريف    

,𝐴1)تكتب على شكل ثالثية  Xمن  فئة Aغير خالية، و محددة  فئة Xليكن لدينا  𝐴2, 𝐴3)  ن مكونات هذه إبحيث
 𝐴2أو يمثل وجهة نظر مختلفة  و  𝐴1 ليمثل الحدث الضد أو المناقض  𝐴3) بحيث   Xجزئية على  فئاتالثالثية هي 

  ونعبر عنها بالشكل : (NCS)كالسيكية نيتروسوفيكية ونرمز لها بالرمز  فئة Aعندئذ ندعو يمثل حدث غير محدد( 
 𝐴 = (𝐴1, 𝐴2, 𝐴3)  
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 كالسيكية نيتروسوفيكية. فئةتملك هذا الشكل هي  Xكالسيكية في  فئةوكل 

هي  Xعندها نقصد بأن  كالسيكية نيتروسوفيكية فئاتونعرف عليها  غير خالية، محددة فئة Xننوه بأننا عندما نذكر  مالحظة:
 ة.نيتروسوفيكي فئة

     Types of the Neutrosophic Crisp Set: الكالسيكية النيتروسوفيكية الفئةأنواع    

𝐴كالسيكية نيتروسوفيكية نعبر عنها بالشكل : فئة Aبفرض         = (𝐴1, 𝐴2, 𝐴3)        

     التالية:نميز األنواع عندها 
 
 الكالسيكية النيتروسوفيكية من النوع األول: الفئة -1

 بحيث يكون 
𝐴1 ∩ 𝐴2 = ∅        &     𝐴1 ∩ 𝐴3 = ∅       &        𝐴2 ∩ 𝐴3 = ∅  

 .(NCS-1)ونرمز لها لالختصار 
 
 الكالسيكية النيتروسوفيكية من النوع الثاني: الفئة -2

 بحيث يكون:
𝐴1 ∩ 𝐴2 = ∅        &     𝐴1 ∩ 𝐴3 = ∅       &        𝐴2 ∩ 𝐴3 = ∅  

 وأيضًا                        

𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ 𝐴3 = 𝑋  

 .(NCS-2)ونرمز لها لالختصار  
 
 الكالسيكية النيتروسوفيكية من النوع الثالث: الفئة -3

 بحيث يكون:
𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ 𝐴3 = ∅                  &                  𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ 𝐴3 = 𝑋  

 . (NCS-3)ونرمز لها لالختصار         

 على سبيل التوضيح: أمثلة 
 

 لدينا:كان كالسيكية نيتروسوفيكية و  فئة Aإذا كانت 
1- X(0.5 , 0.2 , 0.3 )   عنصر منA  

غير محدد ) أي   %20و A في  Xلعدم وجود   % 30و   Aفي  xلوجود  % 50 احتماالً الذي يعني أن هناك 
 أو ال (.  Aينتمي إلى   Xذا إ ال نعلم تماماً 



12 
 

2- Y(0 , 0 ,1)   عنصرًا منA  
 .Aفي  بالتأكيد ليس Y   :أنالذي يعني 

 بشكل عام: -3

 𝑥 (  [0.2 , 0.3]  , [0.40, 0.45] ∪ [0.50 , 0.51]  , {0.20  , 0.24  ,  .                      Aمن    (  { 0.28

 .%30إلى   %20يتراوح بين   A في  xاحتمال وجود  أن:الذي يعني       

 .  %28  أو   %24أو    %20هو  A في  xواحتمال عدم وجود 
إلى   %50أو بين     %45إلى   %40هو بين  ال(أو  Aينتمي إلى    xال نعلم إذا  )أيواحتمال الالتحديد 

51%  . 
   :الكالسيكية النيتروسوفيكية الفئاتالتعاريف ألنواع مختلفة من  بعض   
 الكالسيكية النيتروسوفيكية الخالية: الفئةتعريف  -1

 وتعرف كأربعة أنواع : 𝑁∅نرمز لها بالرمز 
a)      النوع األول∅𝑁1 = (∅, ∅, 𝑋) 
b)      النوع الثاني∅𝑁2 = (∅, 𝑋, 𝑋) 
c)      النوع الثالث∅𝑁3 = (∅, 𝑋, ∅) 
d)      النوع الرابع∅𝑁4 = (∅, ∅, ∅) 

  :األكيدةالكالسيكية النيتروسوفيكية  الفئة تعريف -2

 وتعرف كأربعة أنواع : 𝑋𝑁نرمز لها بالرمز 

a)      النوع األول𝑋𝑁1 = (𝑋, ∅, ∅) 
b)      النوع الثاني𝑋𝑁2 = (𝑋, 𝑋, ∅) 
c)      النوع الثالث𝑋𝑁3 = (𝑋, ∅, 𝑋) 
d)      النوع الرابع𝑋𝑁4 = (𝑋, 𝑋, 𝑋) 

 :الكالسيكية النيتروسوفيكية الفئة مكملة تعريف -3
Definition of the complementary of the Neutrosophic Crisp Set  

A لتكن = (A1, A2, A3)   كالسيكية نيتروسوفيكية من  فئةX  فئة، عندها نعرف المتمم لل A  الذي نرمز له بالرمز
Ac :كثالثة أنواع كالتالي 

Ac = (Ac
1  , Ac

2  , Ac
3)  

 أو     
                Ac = (A3  , A2  , A1)  

 أو                      

Ac = (A3  , Ac
2  , A1)  
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  :الكالسيكية النيتروسوفيكية الفئاتلعالقات والعمليات بين لالتعاريف  بعض  

 : نيتروسوفيكيتين فئتينعالقة االحتواء بين تعريف  -1

The Relationship of Containment between two Neutrosophic Crisp Sets 

 لهما الشكل: Xنيتروسوفيكية من  كالسيكية فئات A,Bغير خالية، ولدينا  فئة Xلتكن 
𝐴 = (𝐴1, 𝐴2, 𝐴3)  
𝐵 = (𝐵1, 𝐵2, 𝐵3)  

𝐴عندها نستطيع أن نعرف العالقة     ⊆ 𝐵  : كنوعين 

 النوع األول: 

𝐴 ⊆ 𝐵    ⇔     𝐴1 ⊆ 𝐵1   ,   𝐴2 ⊆ 𝐵2   ,   𝐴3 ⊇ 𝐵3  

 النوع الثاني:

𝐴 ⊆ 𝐵    ⇔     𝐴1 ⊆ 𝐵1   ,   𝐴2 ⊇ 𝐵2   ,   𝐴3 ⊇ 𝐵3  

 :نيتروسوفيكيتين فئتينل عالقتي التقاطع واإلتحاد تعريف -2

The relationships of Intersection and union of two Neutrosophic sets 

 لهما الشكل: Xنيتروسوفيكية من  كالسيكية فئات A,Bغير خالية، ولدينا  فئة Xلتكن 
𝐴 = (𝐴1, 𝐴2, 𝐴3)  
𝐵 = (𝐵1, 𝐵2, 𝐵3)  

 عندها يكون:

𝐴عالقة التقاطع  -1 ∩ 𝐵) : نستطيع أن نعرفها كنوعين ) 
 النوع األول:

           𝐴 ∩ 𝐵 = (  𝐴1 ∩ 𝐵1  , 𝐴2 ∩ 𝐵2   , 𝐴3 ∪ 𝐵3 )  

 النوع الثاني:          

𝐴 ∩ 𝐵 = (  𝐴1 ∩ 𝐵1  , 𝐴2 ∪ 𝐵2   , 𝐴3 ∪ 𝐵3 )  

𝐴)عالقة االجتماع  -2 ∪ 𝐵) : أيضًا نعرفها كنوعين 
 النوع األول: 

           𝐴 ∪ 𝐵 = (  𝐴1 ∪ 𝐵1  , 𝐴2 ∪ 𝐵2   , 𝐴3 ∩ 𝐵3 )  

 النوع الثاني:         

𝐴 ∪ 𝐵 = (  𝐴1 ∪ 𝐵1  , 𝐴2 ∩ 𝐵2   , 𝐴3 ∩ 𝐵3 )  



14 
 

    :مالحظات
 يكون: Xمن  Aكالسيكية نيتروسوفيكية  فئةمن أجل أي  -1

∅𝑁 ⊆ 𝐴             ,         𝐴 ⊆ 𝑋𝑁  
 يكون لدينا ما يلي محققًا  Xكالسيكية نيتروسوفيكية في   فئات  A,Bمن أجل  -2

(A ∩ B)c =  Ac   ∪   Bc  
(A ∪ B)c =  Ac   ∩   Bc  

ة الكالسيكية الجزئي الفئاتعلى عائلة من  السابق نستطيع بسهولة تعميم عمليات التقاطع واالجتماع في التعريف -3
 النيتروسوفيكية كالتالي:

𝐴𝑗 }لتكن   , 𝑗 ∈ 𝐽}  الجزئية الكالسيكية النيتروسوفيكية في  الفئاتعائلة منX  : عندها 
a) ∩ 𝐴𝑗  :نعرفه كنوعين 

∩  النوع األول: Aj = ( ∩ Aj1
  , ∩ Aj2

 , ∪ Aj3
)  

∩النوع الثاني:                           Aj = ( ∩ Aj1
  , ∪ Aj2

 , ∪ Aj3
)      

a) ∪ 𝐴𝑗  :نعرفه أيضًا كنوعين 
∪   النوع األول: Aj = ( ∪ Aj1

  , ∪ Aj2
 , ∩ Aj3

)   

∪ النوع الثاني:                             Aj = (∪ Aj1
  , ∩ Aj2

 , ∩ Aj3
)  

𝐴  كالسيكية نيتروسوفيكية فئةهو من جديد   A , Bكالسيكيتين نيتروسوفيكيتين  فئتينناتج ضرب  -4 × 𝐵  تعطى
Aبالشكل : × B = (A1 × B1  ,    A2 × B2  ,  A3 × B3 )               

   :الفئاتالكالسيكية النيتروسوفيكية الخالية واألكيدة وفق أنواع  الفئاتتعريف    

 :الخالية واألكيدة من النوع األولالكالسيكية النيتروسوفيكية  الفئة تعريف -1

𝐴غير خالية، ولدينا  فئة Xلتكن  = (𝐴1, 𝐴2, 𝐴3)    كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع األول فئة   (NCS -1)  
𝑋𝑁1عندها  Xفي 

𝑁1∅  و   
 نعرفهم كالتالي: 

1-   ∅𝑁1
 نعرفها كثالثة أنواع:   

𝑁11∅النوع األول     
= (∅, ∅, 𝑋) 

𝑁21∅النوع الثاني     
= (∅, 𝑋, ∅) 

𝑁31∅النوع الثالث     
= (∅, ∅, ∅) 

2-   𝑋𝑁1
 :  تعرف كنوع واحد فقط

  𝑋𝑁1
= (𝑋 , ∅, ∅)                      
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 :الخالية واألكيدة من النوع الثانيالكالسيكية النيتروسوفيكية  الفئةتعريف  -2
𝑋𝑁2،عندها  (NCS-2)كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع الثاني  فئة Aمن أجل   

𝑁2∅  و   
 نعرفهما كالتالي:  

1- ∅𝑁2
 نعرفها كنوعين:     

𝑁12∅النوع األول        
= (∅, ∅, 𝑋) 

𝑁22∅النوع الثاني        
= (∅, 𝑋, ∅) 

2-     𝑋𝑁2
 تعرف كنوع واحد فقط

𝑋𝑁32
= (𝑋 , ∅, ∅)                          

 :الخالية واألكيدة من النوع الثالثالكالسيكية النيتروسوفيكية  الفئة تعريف -3
𝑋𝑁3،عندها  (NCS-3)كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع الثالث  فئة Aمن أجل   

𝑁3∅  و   
 نعرفهما كالتالي:  

1- ∅𝑁3
 نعرفها كثالثة أنواع:     

𝑁13∅النوع األول        
= (∅, ∅, 𝑋) 

𝑁23∅النوع الثاني        
= (∅, 𝑋, ∅) 

𝑁33∅النوع الثالث        
= (∅, 𝑋, 𝑋) 

2-     𝑋𝑁3
 نعرفها كثالثة أنواع:    

𝑋𝑁13النوع األول        
= (𝑋, ∅, ∅) 

𝑋𝑁23النوع الثاني        
= (𝑋, 𝑋, ∅) 

𝑋𝑁33 النوع الثالث       
= (𝑋, ∅, 𝑋) 

  :مثال -4

𝑋       معرفة بالشكل: X الفئةبفرض لدينا  = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓}  

 عندها نجد أن:

1-   
𝐴 = ( {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑}, {𝑒}, {𝑓})                 

   𝐷 = ( {𝑎, 𝑏}, {𝑒, 𝑐}, {𝑓, 𝑑})                    

 (. (NCS-3وأيضًا  (NCS-2وأيضًا ) (NCS-1) األولكالسيكية نيتروسوفيكية من النوع  فئةيمثل  Dو  Aكل من   

2-  
𝐵 = ( {𝑎, 𝑏, 𝑐}, {𝑑}, {𝑒})                       
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 .   (NCS-3)كذلك ليست و  (NCS-2)ولكنها ليست  (NCS-1)كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع األول  فئة B تمثل    
3-  

𝐶 = ( {𝑎, 𝑏}, {𝑐, 𝑑}, {𝑒, 𝑓, 𝑎})  
 .(NCS-1) وكذلك ليست (NCS-2)ولكنها ليست  (NCS-3)كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع الثالث  فئة C  تمثل  

 : مالحظة

Xلتكن  ≠ Aالتي لها الشكل  A الفئةما,  فئة∅ =< 𝐴1, A2, A3 ,A1، حيث < A2, A3  جزئية من  فئاتهيX تدعى ،: 

a)  كالسيكيةتروسوفيكية ين فئة من النمط االول او الثاني او الثالث هي كالسيكيةتروسوفيكية ين فئةكل.  

b)  فئةليست من النمط الثاني و  كالسيكيةتروسوفيكية ين فئةليست  االول،من النمط  كالسيكيةتروسوفيكية ين فئةكل 
 الثالث.من النمط  كالسيكيةتروسوفيكية ين

c)  فئةوليست  من النمط االول كالسيكيةتروسوفيكية ين فئةليست  الثاني،من النمط  كالسيكيةتروسوفيكية ين فئةكل 
 الثالث.من النمط  كالسيكيةتروسوفيكية ين

d)  فئةوليست  من النمط االول كالسيكيةتروسوفيكية ين فئةليست  الثالث،من النمط  كالسيكيةتروسوفيكية ين فئةكل 
 الثاني.من النمط  كالسيكيةتروسوفيكية ين

e)  كالسيكيةتروسوفيكية ين فئةهي  ،كالسيكية فئةكل. 
 المختلفة: كالسيكيةال نيتروسوفيكيةال الفئاتمخطط فن اآلتي يبين العالقة بين انماط 

 

 

 

 

 

 

 مثال : 

 X = {𝑎, b, c, 𝑑, 𝑒, 𝑓}, A =  < {𝑎, b, c, 𝑑}, {e}, {f} >

 , 𝐷 =  < {𝑎, b}, {e, c}, {f, d} > , B =  < {𝑎, b, c}, {d}, {e} > , 𝐶 =  < {𝑎, b}, {d, c}, {e, f, a} >
 

,Aأنواضح  D   من النمط الثاني،  كالسيكيةتروسوفيكية ين فئةهيBمن النمط االول ، لكنها ليست  كالسيكيةتروسوفيكية ين فئة
 من النمط الثالث ، لكنها ليست من النمط الثاني او االول. كالسيكيةتروسوفيكية ين فئة 𝐶من النمط الثاني او الثالث، 
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 التوابع )الدوال( :
  : الكالسيكية النيتروسوفيكية الفئةصورة    

, Yكال من كنلي:(𝟏)تعريف Xولتكن  ،كالسيكيةتروسوفيكية ين فئةA =< 𝐴1, A2, A3 ، ولتكن X في  نيتروسوفيكية فئة<
B =< 𝐵1, B2, B3 :𝑓وليكن التابع : ،Y في  نيتروسوفيكية فئة< X𝑌: عندئذ 

وتعرف  X في  كالسيكيةتروسوفيكية ين فئةوهي 𝑓−1(B)يرمز لها بالرمز،  𝑓وفق تابع 𝐵فئةالصورة العكسية لل (1
𝑓−1(B)بالشكل =< 𝑓−1(B1), 𝑓−1(B2), 𝑓−1(B3) >. 

وتعرف  Y في كالسيكيةتروسوفيكية ين فئةوهي 𝑓(A)يرمز لها بالرمز،  𝑓وفق تابع A فئةالصورة المباشرة لل (2
𝑓(𝐴)بالشكل =< 𝑓(A1), 𝑓(A2), 𝑓(A3) > . 

 .𝑓ق تابع وف كالسيكيةال نيتروسوفيكية فئةسنعرض الخواص االساسية للصورة المباشرة والصورة العكسية ل -

, Yكال من كنلي:(𝟐)تعريف Xولتكن ،كالسيكية نيتروسوفيكية فئة{ 𝐴𝑖:  iI } بحيث A =< 𝐴1, A2, A3  فئاتاسرة <
B بحيث{ 𝐵𝑖:  iI }، ولتكن X في  كالسيكية نيتروسوفيكية =< 𝐵1, B2, B3 وليكن  ،Y في  نيتروسوفيكية فئاتأسرة <

:𝑓التابع : X𝑌: عندئذ 

1) 𝑓( A1)𝑓(A2)        A1A2    و𝑓−1( B1)𝑓−1(B2)        B1B2. 

2) A𝑓−1(𝑓(A)) وإذا كان التابع ،𝑓injective  فإن A = 𝑓−1(𝑓(A)). 

3) 𝑓−1(𝑓(B))𝐵 وإذا كان التابع ،𝑓surjective  فإن B = 𝑓−1(𝑓(B)). 

4)  𝑓−1( Bi) = 𝑓−1(Bi) و𝑓−1( Bi) = 𝑓−1(Bi). 

5) 𝑓( Bi) = 𝑓(Bi)   و𝑓( Ai)𝑓(Ai) وإذا كان التابع ،𝑓injective   فإن𝑓( Ai) = 𝑓(Ai). 

6) 𝑓−1( 
𝑁

) = 
N

,   𝑓−1( Y𝑁) = XN. 

7) 𝑓( X𝑁) = YN , 𝑓( 
𝑁

) = 
N

 .  𝑓subjectiveإذا كان التابع

 . واضح البرهان :

 الكالسيكية: نيتروسوفيكيةالنقط ال
تروسوفيكية ين فئةنتماء عنصر ما لونعرف مفهوم ا كالسيكيةالتروسوفيكية ينالفي هذا المقطع او البند نقدم تعريف النقطة 

 .كالسيكية

X لتكن : (𝟏)تعريف ≠ A الفئةولتكن ما,  فئة∅ =< 𝐴1, A2, A3  ، عندئذ:Xمن كالسيكية نيتروسوفيكية فئة  <

𝑃ندعو =< {𝑝1}, {p2}, {p3} p1حيث  < ≠ p2 ≠ p3 ∈ 𝑋 كالسيكية نيتروسوفيكية، نقطة   . 
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Xلتكن : (𝟐)تعريف ≠ A الفئةولتكن ما,  فئة ∅ =< 𝐴1, A2, A3             ، ولتكن Xمن  كالسيكية نيتروسوفيكية فئة <
𝑃 =< {𝑝1}, {p2}, {p3}  .  عندئذ: كالسيكية نيتروسوفيكيةنقطة   <

𝑃، ونرمز له بالرمز𝐴 كالسيكيةال نيتروسوفيكيةال فئةلل  P  مفهوم أنتماء عنصر مانعرف  ∈ 𝑋 : باحد النمطين اآلتيين ، 

-  Type 1 ∶ {p1}A1, {p2}A2 and {p3}A3.) النمط االول ( 

-  Type 2 ∶ {p1}A1, {p2}A2 and {p3}A3.)النمط الثاني ( 

Xلتكن  : (𝟑)مبرهنة ≠ Aفئتينالولتكن ما,  فئة ∅ =< 𝐴1, A2, A3 B    و < =< 𝐵1, B2, B3 تروسوفيكيتين ين فئتين  <
 ، عندئذ: Xمن كالسيكيتين 

𝑃، إذا وفقط إذا كان  ABونكتب 𝐵بأخرى  A نيتروسوفيكية فئةنعرف احتواء  ∈ 𝐵 جل كل عنصر أل𝑃 ∈ 𝐴 . 

 البرهان :

𝑃 و ABلتكن  ∈ 𝐴 : ومنه يتحقق احدى االنماط اآلتية 

-  Type 1 ∶ {p1}A1, {p2}A2 and {p3}A3.) النمط االول ( 

-  Type 2 ∶ {p1}A1, {p2}A2 and {p3}A3 الثاني(.) النمط 

𝑃لذلك  ∈ 𝐵 . 

𝑃 العكس : لنأخذ أي عنصر - ∈ 𝑋  لنفرض أن .p1 ∈ A1, p2 ∈ A2 and p3 ∈ A3  ومنه . 𝑃  نقطة
𝑃و  𝑋من   كالسيكية نيتروسوفيكية ∈ 𝐴  ومنه حسب الفرض فإن .𝑃 ∈ 𝐵 لذلك . 

       Type 1 ∶ {p1}𝐵1, {p2}B2 and {p3}B3 االول () النمط 

Type 2 وأ ∶ {p1}B1, {p2}B2 and {p3}B3 النمط الثاني( ، ومنه (AB . 

A:لتكن (𝟒)مبرهنة =< 𝐴1, A2, A3  ، عندئذ: Xمن  كالسيكيةة يتروسوفيكين فئة <

A =∪ {𝑝 ∶ 𝑝 ∈ 𝐴 } 

 البرهان :

∪بما أن  {𝑝 ∶ 𝑝 ∈ 𝐴 } : ومنه يتحقق احدى االنماط اآلتية 
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:A𝑗}لتكن  : (𝟓)مالحظة j ∈ 𝐽}  عندئذ: كالسيكيةال نيتروسوفيكيةال الفئاتاسرة من ، 

1)  P =< {𝑝1}, {p2} , {p3} >∈ ⋂ A𝑗𝑗∈𝐽 إذا كانت ،𝑃 ∈ A𝑗  الجل كل𝑗 ∈ 𝐽 . 

2)  P =< {𝑝1}, {p2} , {p3} >∈ ⋃ A𝑗𝑗∈𝐽 إذا وجد ،𝑗 ∈ 𝐽  بحيث𝑃 ∈ A𝑗 . 

Xلتكن : (𝟔)مبرهنة ≠ Aفئتينالولتكن ما,  فئة ∅ =< 𝐴1, A2, A3 B   و < =< 𝐵1, B2, B3 تروسوفيكيتين ين فئتين  <
 ، عندئذ: Xمن كالسيكيتين 

 𝑃إذا كان   ∈ 𝐴 , AB      , 𝑃 ∈ 𝐵 . 

 𝑃 ∈ 𝐴   , 𝑃 ∈ 𝐵   A = B إذا كان    

A:لتكن  (𝟕)مبرهنة =< 𝐴1, A2, A3  ، عندئذ: Xمن كالسيكيةة تروسوفيكيين فئة<

.A =∪< {𝑝1 ∶ 𝑝1 ∈ 𝐴1}, {𝑝1 ∶ 𝑝1 ∈ 𝐴2}, {𝑝1 ∶ 𝑝1 ∈ 𝐴3} > 

, Yكال من كنلي :(𝟖)تعريف X  ولتكن  ،كالسيكية نيتروسوفيكيةمجموعة 𝑃 =< 𝑃1, P2, P3  كالسيكية نيتروسوفيكيةنقطة <
:𝑓وليكن التابع : ، ،X في  X𝑌: عندئذ 

 كالسيكية نيتروسوفيكية فئةوهي  𝑓(𝑃)يرمز لها بالرمز ،  𝑓وفق تابع 𝑃كالسيكيةال نيتروسوفيكيةالصورة المباشرة للنقطة ال
𝑓(𝑃)وتعرف بالشكل Y في =< {q1}, {q2}, {q3}  حيث  <

q1 = 𝑓(p1), q2 = 𝑓(p2), q3 = 𝑓(p3) ونكتب ،𝑓(𝑃) = 𝑞. 

 والتي تعرف بالشكل 𝑃𝑁 كالسيكيةال نيتروسوفيكيةالنقطة ال ،𝑝 Xو كالسيكية نيتروسوفيكية فئةXكنلي:(𝟗)تعريف

  𝑃𝑁 =< {p}, ∅, {p}𝑐 الخالية ثم  الفئةالمكونه من النقطة و  الفئة(، أي NCP)X في  كالسيكية نيتروسوفيكيةتدعى نقطة <
 المكونه من العنصر نفسه. الفئةمتممة 

كل بش كالسيكيةال نيتروسوفيكيةال الفئةظهر ت،عندما  X ، قد تكون غير مناسبة في  (𝑁𝐶𝑃)  كالسيكيةال نيتروسوفيكيةالنقطة ال
𝐴، هذه الحالة تحدث عندما  كالسيكية نيتروسوفيكيةنقطة  =< 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3 ,𝐴1حيث𝑝𝐴1و  < 𝐴2, 𝐴3 جزئية من  فئات

𝐴  : تحققA1 ∩ A2 = ∅ , A1 ∩ A3 = ∅ , A2 ∩ A3 = ∅ . 

 بالشكل اآلتي :(𝑉𝑁𝐶𝑃)كالسيكيةال نيتروسوفيكيةلذلك سنعرف النقطة ال

𝑃𝑁𝑁 كالسيكيةال نيتروسوفيكيةالنقطة ال ،𝑝 Xو كالسيكية نيتروسوفيكية فئةXكنلي:(𝟏𝟎)تعريف
والتي تعرف بالشكل   

𝑃𝑁𝑁
=< ∅, {𝑝}, {p}𝑐 ( ، أي (𝑉𝑁𝐶𝑃)) أو اختصاراً X في (𝑉𝑁𝐶𝑃)من النمط   كالسيكية نيتروسوفيكيةتدعى نقطة <

 المكونه من العنصر نفسه.  الفئةالمكونه من النقطة ثم متممة  الفئةالخالية و  الفئة
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𝑋ليكن  :(𝟏𝟏)مثال  = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑}  و𝑝 = 𝑏 ∈ 𝑋 : عندئذ , 

𝑃𝑁 =< {p}, ∅, {p}𝑐 > =< {𝑏}, ∅, {a, c, d} > 
𝑃𝑁𝑁

=< ∅, {p}, {p}𝑐 > =< ∅, {𝑏}, {a, c, d} > 

𝑃 =< {b}, {a}, {d} > 

𝑃𝑁لتكن  :(𝟏𝟐)تعريف  =< {p}, ∅, {p}𝑐 𝐴ولتكن  𝑋في  (𝑁𝐶𝑃)كالسيكية نيتروسوفيكيةنقطة < =< 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3 > 
 , عندئذ : 𝑋في  كالسيكية نيتروسوفيكية فئة

𝑃𝑁  محتواه في𝐴 (𝑃𝑁 ∈ 𝐴 إذا كانت )𝑝 ∈ 𝐴1 . 

𝑃𝑁𝑁: لتكن (𝟏𝟑)تعريف 
=< ∅, {p}, {p}𝑐 𝐴ولتكن  𝑋في  (𝑉𝑁𝐶𝑃)كالسيكية نيتروسوفيكيةنقطة < =<

𝐴1, 𝐴2, 𝐴3  , عندئذ : 𝑋في  كالسيكية نيتروسوفيكية فئة <

𝑃𝑁𝑁
𝐴 (𝑃𝑁𝑁محتواه في  

∈ 𝐴 إذا كانت )𝑝𝐴3 . 

:𝐴𝑗}لتكن  : (𝟏𝟒)مالحظة 𝑗 ∈ 𝐽}  من  كالسيكية نيتروسوفيكية فئاتاسرة𝑋: عندئذ , 

1) 𝑃𝑁 ∈ ⋂ 𝐴𝑗𝑗∈𝐽  إذا تحقق ،𝑃𝑁 ∈ 𝐴𝑗  إلجل كل ،𝑗 ∈ 𝐽 . 

2) 𝑃𝑁𝑁
∈ ⋂ 𝐴𝑗𝑗∈𝐽  إذا تحقق ،𝑃𝑁𝑁

∈ 𝐴𝑗  إلجل كل ،𝑗 ∈ 𝐽 . 

3) 𝑃𝑁 ∈ ⋃ 𝐴𝑗𝑗∈𝐽 إذا وجد ، 𝑗 ∈ 𝐽  بحيث يتحقق𝑃𝑁 ∈ 𝐴𝑗 . 

4) 𝑃𝑁𝑁
∈ ⋃ 𝐴𝑗𝑗∈𝐽 إذا وجد ، 𝑗 ∈ 𝐽  بحيث يتحقق𝑃𝑁𝑁

∈ 𝐴𝑗 . 

 مباشرة. ينتج من التعريف البرهان:

𝐵لتكن  :(𝟏𝟓)مالحظة  =< 𝐵1, 𝐵2, 𝐵3 > 𝐴 و =< 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3  , 𝑋من  كالسيكيتانمجموعتان نتروسوفيكيتان <
 عندئذ:
𝑃𝑁 ،𝑃𝑁 كالسيكية نيتروسوفيكيةإذا تحقق إلجل كل نقطة  𝐴𝐵تكون  (1 ∈ 𝐴𝑃𝑁 ∈ 𝐵 وإلجل كل ،𝑃𝑁𝑁

يتحقق  
𝑃𝑁𝑁

∈ 𝐵𝑃𝑁𝑁
∈ 𝐴 . 

𝐴تكون  (2 = 𝐵  كالسيكية نيتروسوفيكيةإذا تحقق إلجل كل نقطة  𝑃𝑁 ،𝑃𝑁 ∈ 𝐵𝑃𝑁 ∈ 𝐴  وإلجل كل ،𝑃𝑁𝑁
 

𝑃𝑁𝑁يتحقق 
∈ 𝐵𝑃𝑁𝑁

∈ 𝐴 . 
 مباشرة . ينتج من التعريف البرهان :
𝐴لتكن  : (𝟏𝟔)مالحظة =< 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3  , عندئذ :𝑋من  كالسيكية نيتروسوفيكية فئة <

 ، 𝑃𝑁  كالسيكية نيتروسوفيكيةإذا تحقق إلجل كل نقطة  𝐴𝐵تكون 
𝐴 = ({𝑃𝑁: 𝑃𝑁 ∈ 𝐴})({𝑃𝑁𝑁

: 𝑃𝑁𝑁
∈ 𝐴}). 
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 من العالقات اآلتية : مباشرة ينتج من التعريف البرهان :

𝐴1 = ({ {𝑃}: 𝑃𝑁 ∈ 𝐴})({∅: 𝑃𝑁𝑁
∈ 𝐴}),          𝐴2 = ∅,      𝑎𝑛𝑑. 

𝐴3 = ({{𝑃}𝑐: 𝑃𝑁 ∈ 𝐴})({{𝑃}𝑐: 𝑃𝑁𝑁
∈ 𝐴}),    𝐴2 = ∅. 

:𝑓ليكن التابع ::(𝟏𝟕)تعريف X𝑌  ولتكن 𝑃𝑁 في  كالسيكية نيتروسوفيكيةنقطة X ،: وليكن التابع𝑓: X𝑌: عندئذ 

وتعرف  Y في كالسيكية نيتروسوفيكية فئةوهي  𝑓(𝑃𝑁)يرمز لها بالرمز ،  𝑓وفق تابع 𝑃𝑁 فئةالصورة المباشرة لل (1
𝑓(𝑃𝑁)بالشكل =< {𝑓(𝑝)}, ∅, {𝑓(𝑝)}𝑐 > . 

𝑃𝑁𝑁  فئةالصورة المباشرة لل (2
𝑓(𝑃𝑁𝑁يرمز لها بالرمز ،  𝑓وفق تابع 

 كالسيكية نيتروسوفيكية فئةوهي  (
(𝑉𝑁𝐶𝑃)في Y وتعرف بالشكل𝑓(𝑃𝑁𝑁

) =< ∅, {𝑓(𝑝)}, {𝑓(𝑝)}𝑐 > . 

:𝑓ليكن التابع : :(𝟏𝟖)مالحظة X𝑌  ولتكن 𝐴 كالسيكية نيتروسوفيكية فئةأي(𝑁𝐶𝑆)  في X ،𝐴 يمكن ان تكتب بالشكل 

𝐴 = 𝐴𝑁 ∪ 𝐴𝑁𝑁 ∪ 𝐴𝑁𝑁𝑁: حيث ، 

𝐴𝑁 = {𝑃𝑁: 𝑃𝑁 ∈ 𝐴} 

𝐴𝑁𝑁 = ∅
𝑁
 

𝐴𝑁𝑁𝑁 = {𝑃𝑁𝑁: 𝑃𝑁𝑁 ∈ 𝐴} 

𝐴إذا كانت  =< 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3  يمكن االثبات بسهولة ، أن :<

𝐴𝑁 =< 𝐴1, ∅, 𝐴1
𝑐 >, 𝑎𝑛𝑑  

𝐴𝑁𝑁 =< ∅, 𝐴2, 𝐴3 > 

:𝑓ليكن التابع ::(𝟏𝟗)تعريف X𝑌  ولتكن𝐴 =< 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3  ، عندئذ :X في  كالسيكية نيتروسوفيكية فئة<

 𝑓(𝐴) = 𝑓(𝐴𝑁) ∪ 𝑓(𝐴𝑁𝑁) ∪ 𝑓(𝐴𝑁𝑁𝑁). 

𝐴البرهان :البرهان ينتج بسهوله من كون   = 𝐴𝑁 ∪ 𝐴𝑁𝑁 ∪ 𝐴𝑁𝑁𝑁 . 

 :كالسيكيةال نيتروسوفيكيةال الفئاتالعالقات بين  -
,X، وندرس خصائصها ، في هذا الفصل كالسيكيةال نيتروسوفيكيةال الفئاتسنعطي بعض العالقات بين  𝑌, 𝑍  غير  فئاتهي

 خالية .
 : (𝟏)تعريف

,𝐴لتكن  𝐵 غير خاليتين  كالسيكيتيننتروسوفيكيتين  فئتين(𝑁𝐶𝑆)  من الشكلين اآلتيين 𝐴 =< 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3  و𝑋  في <
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 𝐵 =< 𝐵1, 𝐵2, 𝐵3  ، عندئذ : 𝑌في <

,𝐴تين غير الخاليتين كالسيكييتين الالنيتروسوفيك فئتينالجداء لل (1 𝐵  في  كالسيكية نيتروسوفيكية فئةهي𝑋 × 𝑌 يرمز ،
𝐴 له بالرمز  × 𝐵 : ويعطى بالشكل ، 

𝐴 =< 𝐴1 × 𝐵1, 𝐴2 × 𝐵2, 𝐴3 × 𝐵3 > 

𝑅𝐴 كالسيكيةال نيتروسوفيكيةنعرف العالقة ال (2 × 𝐵  على الجداء المباشر𝑋 × 𝑌 . 

𝑋على الجداء المباشر  كالسيكيةال نيتروسوفيكيةأسره كل  العالقات ال (3 × 𝑌 يرمز لها بالرمز ، 

𝑁𝐶𝑅(𝑋 × 𝑌) . 

𝑅𝐴 كالسيكيةال نيتروسوفيكيةللعالقة ال 𝑅−1نعرف العالقة العكسية : (𝟐)تعريف × 𝐵  على الجداء المباشر𝑋 × 𝑌  بالشكل
𝑅−1𝐵 × 𝐴    على𝑌 × 𝑋 . 

 :مثال
𝐴ولتكن  X = {a,b, c, d}ليكن   =< {𝑎, 𝑏}, {𝑐}, {𝑑} 𝐵و  < =< {𝑎}, {𝑐}, {𝑏, 𝑑}  عندئذ : <

,𝐴تين غير الخاليتين كالسيكيةيتين الالنيتروسوفيك فئتينالجداء لل 𝐵: ويعطى بالشكل اآلتي ، 

 
 مثال:
𝐴ولتكن  X = {a,b, c, d,e,d}ليكن  =< {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑}, {𝑒}, {𝑓} >,𝐷 =< {𝑎, 𝑏}, {𝑒, 𝑐}, {𝑓, 𝑑} نروسوفيكية  فئة)<

 من النمط الثاني( ،

𝐵 =< {𝑎, 𝑏, 𝑐}, {∅}, {𝑑, 𝑒}  روسوفيكية من النمط االول ( ،تن فئة)  <

𝐶 =< {𝑎, 𝑏}, {𝑐, 𝑑}, {𝑒, 𝑓}  روسوفيكية من النمط الثالث( ، عندئذ :تن فئة) <

𝐴تين غير الخاليتين كالسيكييتين الالنيتروسوفيك فئتينالجداء لل × 𝐷 ،𝐷 × 𝐶: يعطى بالشكل اآلتي 
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 للجداء:اآلن سوف نعرف العديد من أنماط العالقات 

,𝑅تان كالسيكييتان الالنيتروسوفيكلتكن العالقتان  :(𝟑)تعريف  S  على الجداء المباشر𝑋 × 𝑌 ،وليكن 

(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑋 × 𝑌 لتكن ، و𝐴, 𝐵 غير خاليتين  كالسيكيتيننتروسوفيكيتين  فئتين(𝑁𝐶𝑆) من الشكلين اآلتيين 

  𝐴 =< 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3 𝐵 و 𝑋في  < =< 𝐵1, 𝐵2, 𝐵3  ، عندئذ : 𝑌في <

 يعرف باحد الشكلين :  RSاالحتواء    (1

𝑅S  A1R )النمط االول( -
B1S

 , A2R
B2S

, A3R
B3S

. 

𝑅S  A1R )النمط الثاني( -
B1S

 , A2R
B2S

, A3R
B3S

. 

𝑅االجتماع    (2 ∪ 𝑆   : يعرف باحد الشكلين 

𝑅 )النمط االول( - ∪ 𝑆 =<  A1R
B1S

 , A2R
B2S

, A3R
B3S

> . 

𝑅 )النمط الثاني( - ∪ 𝑆 =<  A1R
B1S

 , A2R
B2S

, A3R
B3S

>. 

 يعرف باحد الشكلين :  𝑅Sالتقاطع (3

𝑅𝑆 )النمط االول( - =<  A1R
B1S

 , A2R
B2S

, A3R
B3S

> . 

𝑅𝑆 )النمط الثاني( - =<  A1R
B1S

 , A2R
B2S

, A3R
B3S

>. 

,𝑅 كالسيكيةية الالنيتروسوفيكلتكن العالقات مالحظة : 𝑄, S  بين𝑋, 𝑌 ،وليكن 

(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑋 × 𝑌 ،:عندئذ 
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 للقارئ.سهل يترك  البرهان:

 :(𝟒)تعريف 
𝐼𝑁𝐶𝑅(𝑋 كالسيكيةال نيتروسوفيكيةنعرف العالقة ال × 𝑌)  على الجداء المباشر𝑋 × 𝑌  : باحد الشكلين ، 

𝐼 )النمط االول( - = {< {𝐴 × 𝐴}, {𝐴 × 𝐴}, ∅ >}  . 
𝐼 )النمط الثاني( - = {< {𝐴 × 𝐴}, ∅, ∅ >}. 

 الكالسيكية: نيتروسوفيكيةتركيب العالقات ال -
 .كالسيكيةال نيتروسوفيكيةسنعرف تركيب العالقات ال         
 :(𝟏)تعريف 

𝑋على الجداء  𝑅 كالسيكيةال نيتروسوفيكيةالعالقة ال لتكن × 𝑌  كالسيكيةال نيتروسوفيكيةالعالقة ال لتكن، و 𝑆 على الجداء 
 𝑌 × 𝑍 : عندئذ ، 

,𝑅تينكالسيكيةيتين الالنيتروسوفيكتركيب العالقتين  𝑆يرمز له بالرمز ، 𝑅  𝑆   على  كالسيكية نيتروسوفيكيةعالقة  هو يمثلو
𝑋الجداء  × 𝑍 : ويمكن أن يعرف باحد النمطين ، 

 

 
 مثال :

 

 

 
 مبرهنة:

𝑋على الجداء  𝑅 كالسيكيةال نيتروسوفيكيةالعالقة ال لتكن × 𝑌  كالسيكيةال نيتروسوفيكيةالعالقة ال لتكن، و 𝑆 على الجداء 
 𝑌 × 𝑍 : عندئذ ، 

. (𝑅  𝑆)−1 =  𝑆−1 𝑅−1 
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  البرهان : واضح .
  Neutrosophic Sets   :النيتروسوفيكية الفازية الفئات   

     النيتروسوفيكية ئاتالفالنيتروسوفيكية والعالقات والعمليات بين  فئةسنعرض فيما يلي بعض التعاريف للمفاهيم األساسية لل
 الكالسيكية(. لفئاتاالكالسيكية النيتروسوفيكية هي تعميم  الفئاتالضبابية، و  الفئاتالنيتروسوفيكية هي تعميم  الفئات)حيث أن 

    Definition of Neutrosophic Set:  النيتروسوفيكية الفئةعريف ت  
 ( لها الشكل:NSنيتروسوفيكية )نرمز لها لالختصار  فئة Aغير خالية، ولتكن محددة  فئة Xلتكن 

𝐴 = {( µ𝐴(𝑥) , 𝑘𝐴(𝑥) , 𝑣𝐴(𝑥); 𝑥 ∈ 𝑋  )                  
تمثل على الترتيب دالة درجة العضوية ودرجة الالتحديد ودرجة الالعضوية هي دوال  𝑣𝐴(𝑥)و    𝑘𝐴(𝑥)و   µ𝐴(𝑥)حيث 

 . A فئةلل
 بحيث أن:

0− ≤ µ𝐴(𝑥) , 𝑘𝐴(𝑥) , 𝑣𝐴(𝑥) ≤ 1+                         
 و      

                0− ≤ µ𝐴(𝑥) +  𝑘𝐴(𝑥) + 𝑣𝐴(𝑥) ≤ 3+                                               
∋ 𝑥 لكل 𝐴 . 
  :الخالية واألكيدة النيتروسوفيكية الفئة تعريف   

1𝑁النيتروسوفيكية  الفئاتغير خالية سنعرف  فئة Xمن أجل   كالتالي: Xفي   0𝑁  و   
1- 0𝑁   أربعة أنواع:بنستطيع أن نعرفها 

0𝑁1 = { (0,0,1)  ;    𝑥 ∈ 𝑋}  
0𝑁2 = { (0,1,1)  ;    𝑥 ∈ 𝑋}  
0𝑁3 = { (0,1,0)  ;    𝑥 ∈ 𝑋}  
0𝑁4 = { (0,0,0)  ;    𝑥 ∈ 𝑋}  

 
2- 1𝑁  كأربعة أنواع أيضًا: انعرفه 

1𝑁1 = { (1,0,0)  ;    𝑥 ∈ 𝑋}  
1𝑁2 = { (1,0,1)  ;    𝑥 ∈ 𝑋}  
1𝑁3 = { (1,1,0)  ;    𝑥 ∈ 𝑋}  
1𝑁4 = { (1,1,1)  ;    𝑥 ∈ 𝑋}  

 النيتروسوفيكية: الفئة )متمم( مكملة تعريف   
𝐴غير خالية، ولدينا   فئة Xبفرض  = {( µ𝐴(𝑥) , 𝑘𝐴(𝑥) , 𝑣𝐴(𝑥));  𝑥 ∈ 𝑋}  نيتروسوفيكية في  فئةX  عندئذ متتم ،A 

  C(A)نعرفه كثالثة أنواع كالتالي ونرمز له بالرمز 
𝐶1(𝐴)النوع األول        = (  (1 − µ𝐴(𝑥)) , (1 − 𝑘𝐴(𝑥)) , (1 − 𝑣𝐴(𝑥) )  

𝐶2(𝐴)النوع الثاني                             = (  𝑣𝐴(𝑥)  , 𝑘𝐴(𝑥) ,  µ𝐴(𝑥) )  
𝐶3(𝐴)النوع الثالث                     = (  𝑣𝐴(𝑥)  , (1 − 𝑘𝐴(𝑥))  , µ𝐴(𝑥) )  

 :نيتروسوفيكيتين فئتينل واإلتحادعالقتي التقاطع  تعريف  
 نيتروسوفيكية لها الشكل:  فئات Bو  A  ولتكنغير خالية، محددة  فئة X لتكن
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𝐴 = ( µ𝐴(𝑥) , 𝑘𝐴(𝑥) , 𝑣𝐴(𝑥) )  
𝐵 = ( µ𝐵(𝑥) , 𝑘𝐵(𝑥) , 𝑣𝐵(𝑥) )  

∋ 𝑥حيث   𝑋 :عندها نعرف العالقات التالية، 

1- (𝐴 ∩ 𝐵) ثالثة أنواع:يعرف ب 
 النوع األول     

A ∩ B = (   µA(x). µB(x)   , kA(x). kB(x)  , vA(x). vB(x) )  
 

 النوع الثاني 
A ∩ B = (   µA(x) ∧ µB(x)   , kA(x) ∧ kB(x)   , vA(x) ∨ vB(x) )  

 
 النوع الثالث  

A ∩ B = (   µA(x) ∧ µB(x)   , kA(x) ∨ kB(x)   , vA(x) ∨ vB(x) )  
 

2- (𝐴 ∪ 𝐵) :نعرفه كنوعين 
 النوع األول 

A ∪ B = (   µA(x) ∨ µB(x)   , kA(x) ∨ kB(x)   , vA(x) ∧ vB(x) )  
 النوع الثاني  

A ∪ B = (   µA(x) ∨ µB(x)   , kA(x) ∧ kB(x)   , vA(x) ∧ vB(x) )   
 :النيتروسوفيكية الفئاتتعميم عمليات التقاطع واالجتماع على عائلة من  تعريف 

𝐴𝑗}ليكن  ،  النيتروسوفيكية  الفئاتنستطيع تعميم عمليات التقاطع واالجتماع على عائلة من   , 𝑗 ∈ 𝐽}  عائلة منNSS  فيX 
 عندها :

1- ∩ Aj  )   ;  j ∈ J  نستطيع تعريفه كنوعين حيث )x ∈ X : 
 النوع األول

∩ 𝐴𝑗 = ( ∧  µ𝐴𝑗
(𝑥)   ,∧  𝑘𝐴𝑗

(𝑥)   ,∨  𝑣𝐴𝑗
(𝑥) )  

 النوع الثاني           
∩ 𝐴𝑗 = ( ∧  µ𝐴𝑗

(𝑥)   ,∨  𝑘𝐴𝑗
(𝑥)   ,   ∨  𝑣𝐴𝑗

(𝑥) )        
1- (∪ 𝐴𝑗   )   , 𝑗 ∈ 𝐽  نستطيع تعريفه كنوعين حيث𝑥 ∈ 𝑋 : 

 النوع األول
∪ 𝐴𝑗 = ( ∨  µ𝐴𝑗

(𝑥)   ,∨  𝑘𝐴𝑗
(𝑥)   ,∧  𝑣𝐴𝑗

(𝑥) )  
∪ النوع الثاني            𝐴𝑗 = ( ∨  µ𝐴𝑗

(𝑥)   ,∧  𝑘𝐴𝑗
(𝑥)   ,   ∧  𝑣𝐴𝑗

(𝑥) )  
  :بعض العالقات المنطقية في منطق النيتروسوفيكل تعريف 
,𝑡1)ليكن   𝑖1, 𝑓1)   و(𝑡2, 𝑖2, 𝑓2) من   فئاتNL حيث مجموع العناصر في الثالثية هو الواحد تعرف العالقات المنطقية   
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 ( ∧ ,∨ ,  بالشكل التالي: (¬
1- ¬(𝑡1, 𝑖1, 𝑓1) =  (𝑓1, 𝑖1, 𝑡1) 
2- (𝑡1, 𝑖1, 𝑓1)  ∧  (𝑡2, 𝑖2, 𝑓2) = ( 𝑡 = min{𝑡1, 𝑡2} , 𝑖 = 1 − (𝑡 + 𝑓) , 𝑓 = max{𝑓1, 𝑓2} ) 
3- (𝑡1, 𝑖1, 𝑓1)  ∨  (𝑡2, 𝑖2, 𝑓2) = ( 𝑡 = max{𝑡1, 𝑡2} , 𝑖 = 1 − (𝑡 + 𝑓) , 𝑓 = min{𝑓1, 𝑓2} ) 

 . NL1  هذه العالقات بالرمز  فئةنرمز ل
 نتيجة من التعريف السابق:

,𝐴1}إذا كان  𝐴2, … . , 𝐴𝑛}  من  فئةNL1 :عندها يكون، 
 𝐴1 ∨ 𝐴2 ∨ … .∨ 𝐴𝑛= (t, i, f) 

 حيث: 
𝑡 = max{𝑡1, 𝑡2, … . , 𝑡𝑛}  

𝑓 = min{𝑓1, 𝑓2, … . , 𝑓𝑛}   
𝑖 = 1 − (𝑡 + 𝑓)  

 ويكون:
𝐴1 ∧  𝐴2 ∧ … .∧  𝐴𝑛= (t, i, f) 

𝑡                                     حيث: = m𝑖𝑛{𝑡1, 𝑡2, … . , 𝑡𝑛}      
                                          𝑓 = m𝑎𝑥{𝑓1, 𝑓2, … . , 𝑓𝑛}   

                         𝑖 = 1 − (𝑡 + 𝑓)  
  :  NL1نيتروسوفيكيتين من فئتينمقارنة 

,𝑡1)ليكن  𝑖1, 𝑓1)   و(𝑡2, 𝑖2, 𝑓2)  من   فئاتNL1       :عندها يكون ،(𝑡1, 𝑖1, 𝑓1) < (𝑡2, 𝑖2, 𝑓2) 
 إذا كان أحد الشرطين محقق:

1- 𝑡1 <  𝑡2    
2- 𝑓1 <  𝑓2  &    𝑡1 =  𝑡2 
 Neutrosophic measurement     : النيتروسوفيكتعريف قياس   

 – σالجبر النيتروسوفيكي يعرف بنفس طريقة   – (X  σالجبر النيتروسوفيكي على  – σهي  Ʃفضاء نيتروسوفيكي و  Xليكن 
نيتروسوفيكية  فئةمن أجل  Vالمعرف عليها تحوي بعض الالتحديد( نعرف قياس النيتروسوفيك  X الفئةالجبر الكالسيكي مع فرق أن 

A  حيث𝐴 ∈ Ʃ ,    𝐴 ⊆ 𝑋  :بالشكل 
   𝑉: 𝑋 → 𝑅3                                           

𝑉(𝐴) = ( 𝑚(𝐴) , 𝑚(𝑛𝑒𝑢𝑡 𝐴) , 𝑚( 𝑎𝑛𝑡𝑖 𝐴) )  

 .Aهو حدث الالتحديد بالنسبة إلى   (𝑛𝑒𝑢𝑡 𝐴)و    Aل هو الحدث الضد   (𝑎𝑛𝑡𝑖 𝐴)حيث:       

  𝑚(𝐴)  تعني قياس الجزء المحدد من :A. 

     𝑚(𝑛𝑒𝑢𝑡 𝐴)  تعني قياس الجزء غير المحدد من :A. 

𝑚( 𝑎𝑛𝑡𝑖 𝐴)   ل : تعني قياس الجزء المحدد الضدA. 
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 : مالحظات

 .( X , Ʃ , V )فضاء قياس النيتروسوفيك هو عبارة عن الثالثية   -1
𝑚(𝑛𝑒𝑢𝑡 𝐴)من أجل   -2 = 𝑚( 𝑎𝑛𝑡𝑖 𝐴)و     0 =  نعود من قياس النيتروسوفيك إلى القياس الكالسيكي.   0

 مثال:

5اذا كان لدينا سطح  -1 × 0.1)(  متر مربع فيه شقوق (5 ×  متر مربع عندها  (0.2

V (surface) = (24.98 , 0.02 , 0) 

 قياس النيتروسوفيك للسطح. Vحيث            

 عندها:حجر نرد فيه وجهين قد مسحا  -2
V (dice) = (4 , 2 , 0) 

  قياس النيتروسوفيك لعدد األوجه الصحيحة لحجر النرد. Vحيث            

  umberNtatistical SDefinition of Neutrosophic: تعريف العدد اإلحصائي النيتروسوفيكي  

 بالشكل: Nيعرف العدد االحصائي النيتروسوفيكي 

 N = d + i       حيثd    الجزء المحدد  و :i الجزء غير المحدد : 

 : مثال

∋ 𝑞، فقط نعلم أن  qإذا كنا ال نعلم بالضبط مقدار  -1 [ 0.8 ,  q= 0.8+ iعندها   [0.9

∋ 𝑖و      qهو الجزء المحدد من    0,8حيث    [ 0 ,  .qالجزء غير المحدد من   [0.1

∋ 𝑟إذا كان لدينا     -2 [ −6,   r = -6 +iعندها           [4−
∋ 𝑖و     rهو الجزء المحدد من   (6-)حيث  [ 0 ,  .rغير المحدد من  ءهو الجز   [2

  Definition of Neutrosophic Integration :تعريف تكامل النيتروسوفيك  

∫     بالشكل: fباستخدام قياس النيتروسوفيك نعرف تكامل النيتروسوفيك لدالة  𝑓  𝑑𝑣
𝑋

               

 ويمكن أن يحدث الالتحديد بعدة طرق: .V، ويتم أخذ التكامل بالنسبة لقياس النيتروسوفيك يفضاء القياس النيتروسوفيك Xحيث 

 .fفيما يتعلق بقيمة الدالة المكاملة   -1
 فيما يتعلق بالحد األعلى أو الحد األدنى للتكامل. -2
 فيما يتعلق بالفضاء وقياسه. -3
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 الدالة:الالتحديد يتعلق بقيمة  (1):الحالة
:𝑓𝑁 ليكن لدينا        [𝑎, 𝑏] → 𝑅    ، :دالة النيتروسوفيك تعرف بالشكل 

𝑓𝑁(𝑥) = 𝑔(𝑥) + 𝑖(𝑥)                    
 𝑔(𝑥)      الجزء المحدد من𝑓𝑁(𝑥)    و𝑖(𝑥)    الجزء غير المحدد من𝑓𝑁(𝑥) . 

 .  [ a ,b]في  xحيث تكتب من أجل كل 
𝑖(𝑥)               ويكون:   ∈ [0 , ℎ(𝑥)]   ;    ℎ(𝑥) ≥ 0 

𝑓𝑁(𝑥)       تكون قيم تقريبية أي:   𝑓𝑁(𝑥)لذلك قيم الدالة  ∈ [ 𝑔(𝑥)   , 𝑔(𝑥) + ℎ(𝑥) ]  
 

 

 

 

 

 المكاملة  يمثل حالة الالتحديد المتعلق بقيمة الدالة (1-1)الشكل 

∫وتكامل النيتروسوفيك يكون: 𝑓𝑁(𝑥) 
𝑏

𝑎
𝑑𝑣 = ∫ 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥

𝑏

𝑎
+ ∫ 𝑖(𝑥)

𝑏

𝑎
 𝑑𝑥                     

  الالتحديد يتعلق بالحد األدنى: (2):الحالة

:𝑓بفرض أننا نريد أن نكامل الدالة    𝑋 → 𝑅   المجالعلى [a,b]  منX لكننا غير متأكدين من الحد األدنى ،a  حيث بفرض
 أي: (𝜀)غير محدد  اً وجزء (𝑎1) اً محدد اً يملك جزء aأن الحد األدنى 

𝑎 =  𝑎1 + 𝜀  على سبيل المثالحيث      ε ∈ [0 , 0.1] 

 

 

 

  

 

 

 بالحد األدنى للتكامل  يمثل حالة الالتحديد المتعلق  (1-2)الشكل 

 حيث:

X 

Y 

0 a b 

g(x) 

g(x)+h(x) 

𝑓𝑁(𝑥) 

X 

Y 

0 
𝑎1 

b 

f(x) 

𝒂𝟏 + 𝟎. 𝟏 
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∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑣 = 
𝑏

𝑎
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 −  𝑖1

𝑏

𝑎
                             

 ينتمي إلى المجال  𝑖1حيث الالتحديد 
𝑖1  ∈ [ 0  , ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑎1+0.1

𝑎1
]  

 
 أو بطريقة أخرى:

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑣 = 
𝑏

𝑎
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 +  𝑖2

𝑏

𝑎1+0.1
                               

𝑖2  ∈ [ 0 , ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎1+0.1

𝑎1
 ]  

 
 Neutrosophic Numerical Measurements  The : النيتروسوفيكيةالقياسات العددية 

a  نعبر عن األعداد النيتروسوفيكية بالشكل    + bI حيثa   وb  أعداد حقيقية  وI  هو الالتحديد 
I2       مع  = I    و      I. 0 = 0   

  التالية:األعداد النيتروسوفيكية ليكن لدينا 
−2 − 4I    ,   − 1 + 0I    ,   3 + 5I    ,     6 + 7I  

 :لنحسب المتوسط                                                            𝑴𝑵 =
∑ 𝒂𝒊+ ∑(𝒃𝑰)𝒊

𝒏
 

 
(−2−4I )+(−1+0I )+( 3+5I)+(6+7I)

4
=

−2−1+3+6

4
+

−4+0+5+7

4
I = 1.5 + 2I= 

 لنحسب الوسيط: 
(−1+0I )+( 3+5I)

2
=

−1+3

2
+

0+5

2
I = 1 + 2.5 I  

 لدينا لنحسب االنحراف عن المتوسط لألعداد النيتروسوفيكية التي: 
(−2 − 4 I) − 𝑴𝑵 = (−2 − 4 I) − (1.5 + 2 I) = −3.5 − 6 I  

(−1 + 0 I) − 𝑴𝑵 = (−1 + 0 I) − (1.5 + 2 I) = −2.5 − 2 I    
( 3 + 5 I) − 𝑴𝑵 = (3 + 5 I) − (1.5 + 2 I) = 1.5 + 3 I                                                 

       ( 6 + 7 I) − 𝑴𝑵 = (6 + 7 I) − (1.5 + 2 I) = 4.5 + 5 I           
  لنربع اآلن االنحرافات:

(−3.5 − 6 I)2 = (−3.5)2 + 2(−3.5)(−6 I) + (−6 I)2 = 12.25 + 42 I + 36 I2  
= 12.25 + 42 I + 36 I = 12.25 + 78 I   

 وبنفس الطريقة نجد:
 (−2.5 − 2 I)2 = 6.25 + 14 I  

(1.5 + 3 I)2 = 2.25 + 18 I  
(4.5 + 5 I)2 = 20.25 + 70 I  

  لنحسب اآلن االنحراف المعياري: 

                𝑆 = √
∑( (𝒂𝒊+(𝑏𝐼)𝑖)−𝑴𝑵)2 

𝑛
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 𝑆 = √
(12.25+78 I )+(6.25+14 I)+(2.25+18 I)+(20.25+70 I)

4
= √10.25 + 45 I  

𝑥ل   حتى نحسب الجذر التربيعي لعدد نيتروسوفيكي نساوي النتيجة  + 𝑦 I   ونحدد  x  وy :كالتالي 
√10.25 + 45 I = 𝑥 + 𝑦 I  

 نربع الطرفين: 
10.25 + 45 I = 𝑥2 + (2𝑥𝑦 + 𝑦2) I  

 وبالتالي: 
𝑥2 = 10.25 ⇒   𝑥 = 3.20  

45 = 2𝑥𝑦 + 𝑦2 = 2(3.20)𝑦 + 𝑦2  ⇒ 𝑦 = 0.64  
3.20وبالتالي االنحراف المعياري لألعداد النيتروسوفيكية التي لدينا هو:           + 0.64 I 
 ،(1,3,6-,2-)هو االنحراف المعياري الكالسيكي للجزء المحدد من األعداد النيتروسوفيكية السابقة  (3.20)نالحظ أن العدد  -

، االنحراف  (4,0,5,7-)هو ليس االنحراف المعياري الكالسيكي للجزء غير المحدد من األعداد النيتروسوفيكية  (0.64)ولكن 
 :هو  2المعياري الكالسيكي لهذه األعداد عن المتوسط 

√
(−4−2)2+(0−2)2+(5−2)2+(7−2)2

4
= 4.30  

 Random numbers  Neutrosophic The   :النيتروسوفيكيةاألرقام العشوائية 

هي سلسلة من األرقام والالتحديدات التي تحدث بشكل عشوائي مع احتماالت وقوع متساوية، إن وقوع عدد أو التحديد 
 بعه.تتسوف ليس دليل على األرقام أو الالتحديدات التي سبقته وكذلك ال يتوقع األرقام أو الالتحديدات التي 

كرة قد تم مسح الرقم عنها،  ولدينا أيضاً  ، 9إلى  0كرة في صندوق ما مرقمة من  ةإذا كان لدينا إحدى عشر    :مثال 
 تم سحب كرة بشكل متكرر وإعادتها للصندوق فتولد لدينا التسلسل العشوائي التالي:
2 , 9 , 9 , I , 0 , 7 , 1 , 3 , 1 , I , 8 

 هو الكرة غير المحددة .  Iحيث            
الحاسوب لتوليد أرقام عشوائية نيتروسوفيكية باستخدام نفس الخوارزميات الكالسيكية لألرقام العشوائية نستطيع تمكين أجهزة  -

 الكالسيكية ولكن مع إضافة واحد أو أكثر من حاالت الالتحديد مع فرص متساوية لحدوث أي منهم.
  ات: مالحظ
 لحالة الالتحديد نوعان: .1

a) على سبيل المثال السطح الذي نرمي عليه حجر النرد يحوي شقوق  النوع األول: التحديد بسبب الفضاء المادي(
 أو.........(.
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b)   النوع الثاني: التحديد بسبب عناصر الفضاء المادي )على سبيل المثال أن يكون هناك عيب في حجر النرد كأن

 يكون أحد سطوحه قد مسح الرقم عنه أو أوراق االقتراع غير واضحة أو .........(.  

تطبيق منطق النيتروســـــــــــــوفيك في مختلف أنواع العلوم الســـــــــــــيما في الفيزياء واإلحصـــــــــــــاء  علىلقد عمل العديد من الباحثين . 2
في تطوير برامج الجداول االلكترونية  (#C تم اســــتخدام لغة البرمجة )ســــي شــــاربأيضــــًا . و وغيرهاوعلوم الحاســــب  اوالطوبولوجي

طبيق منطق ت بالتالي نجد أنه من الممكن النيتروســـــــــــــوفيكية،لنوع الجديد من البيانات للتمكن من إجراء العمليات المختلفة على ا
 النيتروسوفيك في أي مجال إنساني أو علمي حيث يجد الالتحديد لنفسه مكانًا.
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 الفصل الثانى :

 :االحتمال الكالسيكي وخصائصه وفق منطق النيتروسوفيك
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  Neutrosophic Random Experiments :النيتروسوفيكالتجارب العشوائية  

إجراء  تراض أنافوب االستخدام،م والهندسة فالتجريب مفيد في نعلم أهمية التجارب في حياتنا العلمية السيما في مجاالت العلو  
في هذه الظروف سوف نكون قادرين على تحديد قيم  ،متساوية إلى حٍد ماالتجارب تحت شروط متقاربة سوف يعطي نتائج 

وعلى أي حال في بعض التجارب ال نتمكن من تحديد قيم بعض المتغيرات وبالتالي  التجربة.المتغيرات التي تؤثر على نتائج 
 عشوائية،الهذه التجارب بالتجارب  هي توصفسوف تتغير النتائج من إجراء تجربة إلى أخرى مع أن معظم الشروط تظل كما 

 .يةيتروسوفيكنيجة نكون قد حصلنا على تجربة ( ونأخذ ونعترف بهذه النت)التحديدوعندما نحصل في التجربة على نتيجة غير محددة 

 التالية:أحد النتائج  علىالتجربة  خالل هذه سنحصل من فإننا ،على سطح يحوي شقوق  نردعند رمي حجر  :مثالك    

  {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , i }  حيث i   كأن يقع حجر النرد داخل الشق على حافته(.تمثل الحصول على نتيجة غير محددة( 
 .يةنيتروسوفيك هذه التجربة بتجربة عشوائيةمثل ندعو 

  Sample Spaces and Events due to Neutrosophic :النيتروسوفيكفضاء العينة واألحداث وفق   

تيجة حصولنا وعندما تتضمن هذه النتائج ن العينة.يطلق عليها اسم فضاء لتجربة عشوائية من كل النتائج الممكنة  )مثاًل(  المؤلفة  X الفئة 
  .ينيتروسوفيكعينة فضاء  Xندعو لالتحديد فعندها على ا
 من النتائج الممكنة .  فئةأي أنه  ،  X من فضاء العينة   مثاًل( A )جزئية  فئةهو : والحدث

من  منه(تتضربما تتضمن الالتحديد أو ال  )التيالتي تشكلت بواسطة كل التجميعات المختلفة  X من فضاء العينة النيتروسوفيك فئاتو 
  النيتروسوفيك.تدعى أحداث الممكنة النتائج 

   The concept of Neutrosophic probability :النيتروسوفيكمفهوم احتمال    
هو تعميم و  يالنيتروسوفيكولقد قدم سمارانداكه االحتمال التجريبي  معين،نحن نعلم أن االحتمال هو مقياس إلمكانية وقوع حدث 

  :   التاليلالحتمال التجريبي الكالسيكي بالشكل 

( 
𝐴 عدد مرات وقوع الحدث

العدد االجمالي من التجارب
   ,

تحديداللا عدد مرات وقوع 
العدد االجمالي من التجارب

   ,
𝐴عدد مرات عدم وقوع الحدث
العدد االجمالي من التجارب

 )  

𝑨فإذا كان لدينا الحدث النيتروسوفيكي   = (𝑨𝟏, 𝑨𝟐, 𝑨𝟑)  يأخذ االحتمال النيتروسوفيكنفإننا   
  التالي:لهذا الحدث بالشكل   ( NPنرمز له بالرمز)

𝑵𝑷(𝑨) = ( 𝑷(𝑨𝟏) , 𝑷(𝑨𝟐) , 𝑷(𝑨𝟑)  ) = (𝑻 , 𝑰 , 𝑭 )                   
𝑃1بحيث أن   = 𝑷(𝑨𝟏)   يمثل احتمال وقوع الحدثA 
           𝑃2 = 𝑷(𝑨𝟐)     يمثل احتمال وقوع الالتحديد 
           𝑃3 = 𝑷(𝑨𝟑)   الحدث  عدم وقوعيمثل احتمالA 

 
  فإن:وحسب تعريف االحتمال الكالسيكي 

0 ≤ 𝑷𝟏, 𝑷𝟐, 𝑷𝟑 ≤ 1                         
 بالشكل:وبالتالي نعرف احتمال النيتروسوفيك 
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𝑁𝑃: 𝑋 →  [0,1]3                              
 . يفضاء عينة نيتروسوفيك   Xحيث 

لي ه الجزئية ندعوه فضاء احتمافئاتمن أجل كل من  يالشاملة والذي يملك احتمال نيتروسوفيك الفئةالفضاء الجزئي من  
 .ينيتروسوفيككالسيكي 

   : اتمالحظ
حقيقية التمييز بين الحقيقة النسبية وال يستطيعبأنه  -التي ذكرناها سابقاً  - إذا أردنا أن نعبر عن ميزة منطق النيتروسوفيك -1

    نقول: ثالمطلقة وكذلك الخطأ النسبي والخطأ المطلق، بصيغة األحدا
لممكنة وقيمته ا الحاالتأن يميز بين الحدث األكيد بالمطلق )أي الحدث األكيد في كل يستطيع المنطق النيتروسوفيكي  

تماله اح الحاالتعلى األقل وليس في كل  ةواحد حالة( والحدث األكيد النسبي  ) أي الحدث األكيد في +1االحتمالية هي 
1(  حيث أن  1هو  < 1+  . 

( −𝟎ة هي الممكنة قيمته االحتمالي الحاالتوبشكل مشابه نميز بين الحدث المستحيل بالمطلق )الحدث المستحيل في كل 
حيث  0 )احتماله هو  الحاالتعلى األقل وليس في كل  ةواحد حالةوالحدث المستحيل النسبي ) الحدث المستحيل في 

−𝟎أن  < 0. 
𝟎− = 0 − ε                &1+ = 1 + ε 

 عدد موجب صغير جدًا .    εحيث 
, T)وبالتالي تعرف المكونات  I , F )  𝟎−[معياري الغير على المجال, 𝟏+[ . 

𝑨من أجل  -2 = (𝑨𝟏, 𝑨𝟐, 𝑨𝟑)  عندها يكون : يحدث كالسيكي نيتروسوفيك   
  

𝟎− ≤ 𝑷(𝑨𝟏) + 𝑷(𝑨𝟐) + 𝑷(𝑨𝟑)  ≤ 3+                      
 The Axioms of Neutrosophic probability :  النيتروسوفيكياالحتمال  مسلمات

𝐴      ياحتمال الحدث الكالسيكي النيتروسوفيك -1 = (𝐴1, 𝐴2, 𝐴3) :يكتب بالشكل 
NP(A) = ( P(A1) , P(A2) , P(A3)  )  

−𝟎                            أن:بحيث   ≤  0 ≤ 𝑃(𝐴1) ≤ 1 ≤ 𝟏+ 
               𝟎−  ≤  0 ≤ 𝑃(𝐴2) ≤ 1 ≤ 𝟏+ 
                            𝟎−  ≤  0 ≤ 𝑃(𝐴3) ≤ 1 ≤ 𝟏+      

,A1من أجل  -2 A2, … …  أحداث نيتروسوفيكية متنافية  يكون :  ..
 

𝑁𝑃( A1 ∪ A2 ∪ … … ) = ( P  (A1 ∪ A2 ∪ … … … . )    ,   P(iA1∪A2∪…)  , p(A1 ∪ A2 ∪ …̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) ) =

 (   P(A1) + P(A2) + ⋯ … . .    ,   P(iA1∪A2∪…)  , p(A1 ∪ A2 ∪ …̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) )  
 :النيتروسوفيكيحتمال باال المتعلقةالهامة  المالحظاتبعض    

  :(  ( 1 مالحظة
𝐴ولدينا  يينحدثين نيتروسوفيك A,Bإذا كان لدينا  ⊆ 𝐵 : عندئذ يكون 

 األول:النوع 
NP(A) ≤ NP(B)    ;   P(A1) ≤ P(B1)       , P(A2) ≤ P(B2)      , P(A3) ≥ P(B3)  
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 الثاني:النوع 
NP(A) ≤ NP(B)    ;   P(A1) ≤ P(B1)       , P(A2) ≥ P(B2)      , P(A3) ≥ P(B3)  

  :( 2  ( مالحظة
               𝑁𝑃 (∅𝑁)احتمال الحدث المستحيل )الخالي( النيتروسوفيك نرمز له بالشكل 

 أنواع:ونعرفه كأربعة  
𝑁𝑃 (∅𝑁)    األول:النوع    = (𝑃(∅), 𝑃(∅), 𝑃(∅)) = (0,0,0) = 0𝑁  
𝑁𝑃 (∅𝑁)الثاني:النوع    = (𝑃(∅), 𝑃(∅), 𝑃(𝑋)) = (0,0,1)           
𝑁𝑃 (∅𝑁)      الثالث:النوع    = (𝑃(∅), 𝑃(𝑋), 𝑃(∅)) = (0,1,0)  
𝑁𝑃 (∅𝑁)      الرابع:النوع    = (𝑃(∅), 𝑃(𝑋), 𝑃(𝑋)) = (0,1,1)  
  :( 3  ( مالحظة

   𝑁𝑃 (𝑋𝑁)( النيتروسوفيك نرمز له بالرمز األكيداحتمال الحدث الشامل )
 أنواع:ونميز أربعة 

𝑁𝑃 (𝑋𝑁)       األول:النوع    = (𝑃(𝑋) , 𝑃(𝑋) , 𝑃(𝑋)) = (1,1,1) = 1𝑁  
𝑁𝑃 (𝑋𝑁)       الثاني:النوع    = (𝑃(𝑋) , 𝑃(𝑋) , 𝑃(∅)) = (1,1,0)  
𝑁𝑃 (𝑋𝑁)       الثالث:النوع    = (𝑃(𝑋) , 𝑃(∅) , 𝑃(∅)) = (1,0,0)  
𝑁𝑃 (𝑋𝑁)        الرابع:النوع    = (𝑃(𝑋) , 𝑃(∅) , 𝑃(𝑋)) = (1,0,1)  

  :( 4  ( مالحظة
 فإن احتمال هذا الحدث يعطى وفق األنواع الثالثة التالية :   Aالحدث   متمممثل ي Ac الحدث إذا كان

Acبحيث   = (A1
c , A2

c  , A3
c )  

 األول:النوع 
𝑁𝑃 (𝐴c)   = (𝑃(A1

c ) , 𝑃(A2
c ) , 𝑃(A3

c ))    = (  1 − 𝑝(𝐴1)  , 1 − 𝑝(𝐴2) , 1 − 𝑝(𝐴3) )  
𝑁𝑃 (𝐴c)        :         الثانيالنوع  =  (  𝑃(𝐴3)  , 𝑃(𝐴2)  , 𝑃(𝐴1)  )  

𝑁𝑃 (𝐴c)         النوع الثالث:         = (  𝑃(𝐴3)  , 𝑃(A2
c )  , 𝑃(𝐴1)  )  

 :( 5  ( مالحظة
A  يينحدثين نيتروسوفيك A,Bمن أجل  = (A1, A2, A3)      وB = (B1, B2, B3)       

 بالشكل:عندها يكون احتمال التقاطع لهذين الحدثين يعطى 
NP(A ∩ B) = ( P(A1 ∩  B1)  , P(A2 ∩  B2)  , P(A3  ∪ B3) )  

NP(A                 أو ∩ B) = ( P(A1 ∩  B1)  , P(A2 ∪  B2)  , P(A3  ∪ B3) )  
 : يكون      A , B , C يةاألحداث النيتروسوفيك وأيضًا من أجل

NP(A ∩ B ∩ C) = (  P(A1 ∩ B1 ∩ C1 )   , P(A2 ∩ B2 ∩ C2)  , P(A3  ∪ B3 ∪ C3)  )  
 أو 

NP(A ∩ B ∩ C) = (  P(A1 ∩ B1 ∩ C1 )   , P(A2 ∪ B2 ∪ C2)  , P(A3  ∪ B3 ∪ C3)  )  
 النيتروسوفيكية.من األحداث    nويمكن التعميم على 
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   :( 6 ( مالحظة
 ين بالشكل :ياالجتماع لحدثين نيتروسوفيكاحتمال يكون نفس الفرضيات السابقة تحت 

NP(A ∪ B) = ( P(A1 ∪  B1)  , P(A2 ∪  B2)  , P(A3  ∩ B3) )  
NP(A                أو ∪ B) = ( P(A1 ∪  B1)  , P(A2 ∩  B2)  , P(A3  ∩ B3) )  

 :(7 ( مالحظة
 الذي هو عبارة عن :  A  يكان لدينا الحدث النيتروسوفيكإذا 

𝐴 = 𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ … … … .∪ 𝐴𝑛  
𝐴𝑖حيث :                     = (𝐴𝑖1, 𝐴𝑖2, 𝐴𝑖3)  ; 𝑖 = 1,2,3 

,𝐴1وكانت األحداث النيتروسوفيكية  A2, … … , An  متنافية عندها الحدث النيتروسوفيكيA  
 بالشكل:نكتبه 

𝐴 = ((𝐴11, 𝐴12, 𝐴13) ∪ (𝐴21, 𝐴22, 𝐴23) ∪ … … . .∪ (𝐴𝑛1, 𝐴𝑛2, 𝐴𝑛3))  
𝑁𝑃(𝐴)        :ويكون  = 𝑁𝑃(𝐴1) + 𝑁𝑃(𝐴2) + ⋯ … +  𝑁𝑃(𝐴𝑛)  

 :( 8 ( مالحظة
Aعندها   Xالشاملة  الفئةمتمم هذا الحدث على   Acو  يحدث نيتروسوفيك Aإذا كان لدينا  ∪ 𝐴c = 𝑋  

𝑁𝑃 (𝐴)             وبالتالي: + 𝑁𝑃(𝐴c) = 𝑁𝑃(𝑋𝑁)  
 .(  ( 3 ةمالحظالتي عرفناها سابقًا في المن الممكن أن يكون أي نوع من األنواع األربعة  𝑁𝑃(𝑋𝑁)و 
 Neutrosophic Conditional Probability :النيتروسوفيكاالحتمال الشرطي    

A :    A  و     B يينكان لدينا الحدثين النيتروسوفيك إذا = (A1, A2, A3)    وB = (B1, B2, B3)            
 بالشكل:   Bبشرط وقوع الحدث  Aالحدث  النيتروسوفيكي لوقوععندئذ يعرف االحتمال الشرطي 

𝑁𝑃(𝐴|𝐵) = ( 𝑃(𝐴|𝐵)  , 𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝐴|𝐵) , 𝑃(𝐴c|𝐵) )  
    =  (   

𝑝(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐵)
  , 𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝐴|𝐵)  ,

𝑝(𝐴c∩𝐵)

𝑃(𝐵)
   )                               

𝑃(𝐵)بشرط :  > 0𝑁  
 بالشكل: والذي نكتبه أيضًا 

𝑁𝑃(A|𝐵) = (
𝑃(𝐴1∩𝐵1)

𝑃(𝐵1)
 ,

𝑃(𝐴2∩𝐵2)

𝑃(𝐵2)
 ,

𝑃(𝐴3∩𝐵3)

𝑃(𝐵3)
 )                         

NP(A|B)ومنه نستنتج أن  ≠ NP(B|A) 
 :التالية   نميزه باألنواع   Bمشروط  بوقوع الحدث  𝐴cاالحتمال الشرطي لمتمم الحدث النيتروسوفيكي  

𝑁𝑃(𝐴c|𝐵)         األول:النوع  = (
𝑃(𝐴3∩𝐵1)

𝑃(𝐵1)
 ,

𝑃(𝐴2
𝑐 ∩𝐵2)

𝑃(𝐵2)
 ,

𝑃(𝐴1∩𝐵3)

𝑃(𝐵3)
 )  

𝑁𝑃(𝐴c|𝐵)                    الثاني:النوع              = ( 
𝑃(𝐴3∩𝐵1)

𝑃(𝐵1)
 ,

𝑃(𝐴2∩𝐵2)

𝑃(𝐵2)
 ,

𝑃(𝐴1∩𝐵3)

𝑃(𝐵3)
 )  

 النيتروسوفيكي:قاعدة الضرب في االحتمال الشرطي  
NP(B ∩ A) = (  P(A1). P(B1|A1)   , P(A2). P(B2|A2)   , P(A3) . P(B3

c|A3) )            
    Neutrosophic  Events IndependentThe  :المستقلةاألحداث النيتروسوفيكية    
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 وقوع اآلخر فيأي منهما ال يؤثر إذا كان وقوع  ننهما مستقالإ  A , B نالنيتروسوفيكيينقول عن الحدثين 
    االحتمال  يساوي إلى  B شرط وقوع الحدث    Aوعندها يكون االحتمال الشرطي النيتروسوفيكي للحدث   

 : اآلتيةإذا تحقق أحد الشروط  A , Bونستطيع التحقق من استقالل  .  Aل النيتروسوفيكي   
𝑁𝑃(𝐴|𝐵) = 𝑁𝑃(𝐴)  
𝑁𝑃(𝐵|𝐴) = 𝑁𝑃(𝐵)  

𝑁𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑁𝑃(𝐴). 𝑁𝑃(𝐵)  
 الكالسيكي(حتمال الشرطي )نستطيع التحقق من صحة الشروط السابقة بسهولة باالعتماد على اال   

 مستقلين فإن :  A , B نالنيتروسوفيكييإذا كان الحدثين  مكافئ:وبشكل 
 Ac    مستقل عنB    و  A     مستقل عنBc    وAc      مستقل عنBc 

 .، ومن تعريف استقالل األحداث الكالسيكية(سابقا المتمم)وضوحًا من تعريف الحدث 
  :وصيغة بايز وفق منطق النيتروسوفيكقانون االحتمال الكلي    

logic The law of total probability and Bayes formula due to Neutrosophic 
  The law of Neutrosophic total probability:  النيتروسوفيكقانون االحتمال الكلي 

,A1لدينا فضاء العينة المكون من األحداث الشاملة النيتروسوفيكية  -1 A2 … . . , An 
A1 ∪ A2 ∪ … .∪ An = XN  

((A11, A12, A13) ∪ (A21, A22, A23) ∪ … … . .∪ (An1, An2, An3)) = XN  
 األحداث الشاملة النيتروسوفيكية متنافية مثنى مثنى فيما بينها:  -2

                           Ai ∩ Aj = ∅   ∀ i ≠ j  
,A1يمثل صفة مشتركة في جميع األحداث النيتروسوفيكية    Bالحدث النيتروسوفيكي  -3 A2 … . . , An  

 
XN 

 
 
 
 

,𝐀𝟏يمثل صفة مشتركة في جميع األحداث النيتروسوفيكية    Bالحدث النيتروسوفيكي يفسر معنى أن  (2-1)الشكل         𝐀𝟐 … . . , 𝐀𝐧  

 نأخذ االحتمال النيتروسوفيكي لهذه األحداث    
NP(A1) , NP(A2) , … . . , NP(An)  

 أن:نالحظ ( 1-2الشكل )من 
𝑁𝑃(𝐵) =  𝑁𝑃(𝐴1 ∩ B) +   𝑁𝑃(𝐴2 ∩ B) + ⋯ … +  𝑁𝑃(𝐴n ∩ B)  

 النيتروسوفيكي:قاعدة الضرب في االحتمال الشرطي  ومن
NP(B ∩ Ai ) =  ( P(Ai 1). P(B1\Ai 1) , P(Ai 2). P(B2\Ai 2)  , P(Ai 3). P(𝐵3

𝑐  \Ai 3) )       
   وبالتالي:

𝑁𝑃(𝐵) = (𝑝(𝐴11). 𝑃(B1\𝐴11), 𝑝(𝐴12). 𝑃(B2\𝐴12), 𝑝(𝐴13). 𝑃(𝐵3
𝑐   \𝐴13) +    

 

 

𝐴1 

 

𝐴2 

 

𝐴n .....................................

...... 
𝐴1 ∩ B 

 

𝐴2 ∩ B 

 

𝐴𝑛 ∩ B 

 

.............................

.. 

 

B 

XN 
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 𝑝(𝐴21). 𝑃(B1\𝐴21), 𝑝(𝐴22). 𝑃(B2\𝐴22), 𝑝(𝐴23). 𝑃(𝐵3
𝑐   \𝐴23)  +( 

 + ⋯ + (𝑝(𝐴𝑛1). 𝑃(B1\𝐴𝑛1), 𝑝(𝐴𝑛2). 𝑃(B2\𝐴𝑛2), 𝑝(𝐴𝑛3). 𝑃(𝐵3
𝑐  \𝐴𝑛3)          

        Bays formula by Neutrosophicالنيتروسوفيك:صيغة بايز بطريقة 
  :السابق (2-1)الشكل  باالستفادة من

  Bاحتمال وقوع الصفة المشتركة   ياالحتمال الكلي النيتروسوفيك
  𝐴iما احتمال كونها من   Bبشرط حدوث الحدث النيتروسوفيكي  نظرية بايز 

 (  𝐴iما احتمال أن يكون من   B)تم اختيار عنصر من 
ايز بالصيغة نصل إلى قانون ب يتحت نفس الفرضيات السابقة التي وضعناها في تعريف قانون االحتمال الكلي النيتروسوفيك

 التالية:
𝑁𝑃(𝐴i \B) = (

P(B1\Ai1)p(Ai1)

p(B1)
 ,

P(B2\Ai2)p(Ai2)

p(B2)
 ,

P(B3\Ai3
c )p(Ai3

c )

p(B3)
 )               

  :أمثلة
I. )مثال عن حالة التحديد بسبب الفضاء المادي( 

 بالشكل: يفضاء العينة النيتروسوفيكو  ،نردلدينا تجربة إلقاء حجر  بفرض
{1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , i }=X 

لنحسب  عندئذ ،0.10 يساوي إلىولدينا احتمال الحصول على الالتحديد  الالتحديد.الحصول على  نتيجةتمثل  iحيث 
 التالية:االحتماالت 

 
1-              NP(1) = (

1−0.10 

6
 , 0.10 , 5(

1−0.10 

6 
) )                     

               = (  0.15   , 0.10   , 0.75  ) =   𝑁𝑃 ( 2 )  = ⋯ … =  𝑁𝑃( 6 ) 
2-   

 NP (1c) = (   P(2,3,4,5,6 )  ,   0.10    , P(1)  ) 
  = (  0.75  ,  0.10  , 0.15  )    = (   5  (0.15)  ,  0.10  ,  0.15  ) 

3-  
𝑁𝑃(1   𝑜𝑟   2 ) = ( 𝑝(1) + 𝑝(2)  , 0.10  , 𝑝(3,4,5,6 ) )   

                            = ( 2(0.15) , 0.10  , 4(0.15))     
                           = ( 0.30   , 0.10   , 0.60  )  

 يكون:فعندها    A= {1,2,3}       B= {2,3,4,5}ولكن حين يكون لدينا         -
  𝑁𝑃( 𝐴  𝑜𝑟  𝐵 ) = 𝑁𝑃( 𝐴  ∪   𝐵 ) = ( 𝑃(𝐴) +  𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)  , 0.10  , 𝑃( 𝐴𝒄  𝑎𝑛𝑑   𝐵𝒄) )  

  = ( 3(0.15) + 4(0.15) − 2(0.15)  , 0.10   , 𝑃(6)) 
= (  0.75 , 0.10  , 𝑃(6)  ) = (0.75  , 0.10  , 0.15 )  

4-  
𝑁𝑃 ({1,2,3}) = (𝑃{1,2,3} , 0.10 , 𝑃{1,2,3}𝑐)   
= (  𝑝(1) + 𝑝(2) + 𝑝(3)  , 0.10   , 𝑝(4) + 𝑝(5) + 𝑝(6) )  

 = (0.15 + 0.15 + 0.15  , 0.10 , 0.15 + 0.15 + 0.15) 
= ( 0.45  , 0.10 , 0,45 )   

II. تحوي:بفرض أنه لدينا جرة عن حالة التحديد بسبب عناصر الفضاء(  )مثال 
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من البطاقات غير محددتين )ممسوح   2  و     Bبطاقات تحمل الرمز       3و      Aبطاقات تحمل الرمز     5 
 ( . من عليهاالرمز 

 من الجرة    Aيمثل حدث الحصول على البطاقة         Aإذا كان 
 B             يمثل حدث الحصول على البطاقةB   من الجرة 
 عندها:    

𝑁𝑃 (𝐴) = (
5

10
 ,

2

10
 ,

3

10
  )                

𝑁𝑃 (𝐵) = (
3

10
 ,

2

10
 ,

5

10
  )       

𝑁𝑃 ( 𝐴\𝐵)    يكون:من الجرة عندئذ    Bإذا سحبت بطاقة               = ( 
5

9
 ,

2

9
 ,

2

9
 )  

𝑁𝑃(𝐵\𝐴)        يكون:من الجرة عندئذ    Aإذا سحبت بطاقة              = (  
3

9
  ,

2

9
  ,

4

9
  )   

 بالشكل:تكون  لمثالنا نظرية بايز بطريقة النيتروسوفيك
𝑁𝑃(𝐴\𝐵)  = ( 𝑃(𝐴\𝐵 ), 𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐴\𝐵), 𝑃( 𝐴𝑐\𝐵))   

 (
𝑃(𝐵\𝐴).𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
  ,   𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐴\𝐵)  , 𝑃(𝐵)  )  = 

( 
3

9 
 

(
5

10
)

(
3

10
)
  ,

2

9
    , 𝑃(𝐵) ) = ( 

5

9
 ,

2

9
 ,

2

9
 ) = 

  
III.  الفئةليكن لدينا واالجتماع( )مثال يبين حاالت وأنواع الالتحديد في التقاطع X   المعرفة بالشكل 

 
 X = {a ,b ,c ,d } 
  

 A= ({a, b}, {c}, {d})      B= ({a}, {c}, {d, b})     ولدينا:
    Xمن النوع األول على  يتينكالسيكيتين نيتروسوفيك فئتين

𝑈1                                                    ولدينا: = ({a, b}, {c, d}, {a, d})    
𝑈2 = ({a, b, 𝑐}, {c}, {d})  

 . Xكالسيكيتين نيتروسوفيك من النوع الثالث على  فئتين 
 النوع األول: فئاتيكون بالنسبة لعندها 

 :للتقاطع األولالنوع         -1
𝐴 ∩ 𝐵 = ( {𝑎}, {𝑐}, {𝑑, 𝑏})  
𝑁𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = ( 0.25  , 0.25 , 0.50 )  

  :للتقاطع الثانيالنوع  
𝐴 ∩ 𝐵 = ( {𝑎}, {𝑐}, {𝑑, 𝑏})  
𝑁𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = ( 0.25  , 0.25 , 0.50 )  

 :لالجتماع األولالنوع         -2
𝐴 ∪ 𝐵 = ( {𝑎, 𝑏}, {𝑐}, {𝑑})  
𝑁𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = ( 0.50 , 0.25 , 0.25 )  
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 :لالجتماع الثانيالنوع                    
𝐴 ∪ 𝐵 = ( {𝑎, 𝑏}, {𝑐}, {𝑑})  
𝑁𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = ( 0.50 , 0.25 , 0.25 )  

 :للمتمم األولالنوع          -3
𝐴c = (𝐴1

𝑐 , 𝐴2
𝑐 , 𝐴3

𝑐 ) = ( ({𝑐, 𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑐})  
𝑁𝑃( 𝐴c) = ( 0.50 , 0.75 , 0.75 )  

  :للمتمم الثانيالنوع                    
𝐴c = (𝐴3 , 𝐴2 , 𝐴1 ) = (({𝑑}, {𝑐}, {𝑎, 𝑏})  
𝑁𝑃( 𝐴c) = ( 0.25 , 0.25 , 0.50 )  

 :للمتمم الثالثالنوع                    
𝐴c = (𝐴3 , 𝐴2

𝑐 , 𝐴1 ) = ({𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑑}, {𝑎, 𝑏})  
𝑁𝑃( 𝐴c) = ( 0.25 , 0.75 , 0.50 )  

  :للمتمم األولالنوع         -4
  𝐵c = (𝐵1

𝑐 , 𝐵2
𝑐 , 𝐵3

𝑐 ) = ({𝑏, 𝑐, 𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑑}, {𝑎, 𝑏}) 
𝑁𝑃( 𝐵c) = ( 0.75 , 0.75 , 0.50 )  

 :للمتمم الثانيالنوع                       
  𝐵c = (𝐵3 , 𝐵2 , 𝐵1 ) = ({𝑏, 𝑑}, {𝑐}, {𝑎}) 

𝑁𝑃( 𝐵c) = ( 0.50 , 0.25 , 0.25)  
  :للمتمم الثالثالنوع     

  𝐵c = (𝐵3 , 𝐵2
𝑐 , 𝐵1 ) = ({𝑏, 𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑑}, {𝑎}) 

𝑁𝑃( 𝐵c) = ( 0.50 , 0.75 , 0.25)  
 النوع الثالث يكون: فئاتبالنسبة ل

 :لالجتماع األولالنوع           -5
𝑈1 ∪ U2 = ({ 𝑎, 𝑏, 𝑐}, { 𝑐, 𝑑}, {𝑑})  
𝑁𝑃(𝑈1 ∪ U2 ) = ( 0.75 , 0.50 , 0.25 )  

  :لالجتماع الثانيالنوع                        
𝑈1 ∪ U2 = ({ 𝑎, 𝑏, 𝑐}, { 𝑐}, {𝑑})  
𝑁𝑃(𝑈1 ∪ U2 ) = ( 0.75 , 0.25  , 0.25 )  

 :للتقاطع األولالنوع             -6
𝑈1 ∩ U2 = ({ 𝑎, 𝑏}, { 𝑐}, {𝑎, 𝑑})  
𝑁𝑃(𝑈1 ∩ U2 ) = ( 0.50 , 0.25  , 0.50 )  

 :للتقاطع الثانيالنوع         
𝑈1 ∩ U2 = ({ 𝑎, 𝑏}, { 𝑐, 𝑑}, {𝑎, 𝑑})  
𝑁𝑃(𝑈1 ∩ U2 ) = ( 0.50 , 0.50  , 0.50 )  

 :للمتمم األولالنوع          -7
𝑈1

c = ({𝑐, 𝑑}, {𝑎, 𝑏}, {𝑏, 𝑐})  
𝑁𝑃 (𝑈1

c ) = (0.50 , 0.50 , 0.50 )  
  :للمتمم الثانيالنوع  

  𝑈1
c = ({𝑎, 𝑑}, {𝑐, 𝑑}, {𝑎, 𝑏}) 
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𝑁𝑃 (𝑈1
c ) = (0.50 , 0.50 , 0.50 )  

 :للمتمم الثالثالنوع                      
𝑈1

c = ({𝑎, 𝑑}, {𝑎, 𝑏}, {𝑎, 𝑑})  
𝑁𝑃 (𝑈1

c ) = (0.50 , 0.50 , 0.50 )  
 :للمتمم األولالنوع          -8

𝑈2
c = ({𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑐})  

𝑁𝑃 (𝑈2
c ) = (0.25 , 0.75 , 0.75 )  

 :للمتمم الثانيالنوع 
𝑈2

c = ({𝑑}, {𝑐}, {𝑎, 𝑏, 𝑐})  
𝑁𝑃 (𝑈2

c ) = (0.25 , 0.25 , 0.75 )  
  :للمتمم الثالثالنوع        

  𝑈2
c = ({𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑐}) 

𝑁𝑃 (𝑈2
c ) = (0.25 , 0.75 , 0.75 )  

          9-   
 𝑁𝑃 (𝐴) =(0.50, 0.25, 0.25)    
𝑁𝑃 (𝐵) = (0.25 , 0.25 , 0.50)  
𝑁𝑃 (𝑈1) =(0.50, 0.50, 0.50)     
𝑁𝑃 (𝑈2) =(0.75, 0.25, 0.25) 
𝑁𝑃 (𝑈1

𝑐) =(0.50, 0.50, 0.50) 
𝑁𝑃 (𝑈2

𝑐) =(0.25, 0.75, 0.75) 
10-     

  (𝐴 ∩ 𝐵)c = ({b, c, d}, {a, b, d}, {a, c}) 
     𝑁𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)c = (0.75  , 0.75 , 0.50 ) 

11-   
   𝐴𝑐  ∩ 𝐵𝑐 = ( {𝑐, 𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑑}, {𝑎, 𝑏, 𝑐})    

𝑁𝑃 (𝐴𝑐  ∩ 𝐵𝑐) = ( 0.50 , 0.75 , 0.75 )   

 

𝐴𝑐  ∪ 𝐵𝑐 = ({𝑐, 𝑑, 𝑏}, {𝑎, 𝑏, 𝑑}, {𝑎, 𝑐})  
NP(   𝐴𝑐  ∪ 𝐵𝑐   ) = ( 0.75  , 0.75 , 0.50 )  

12-  

𝐴 ∗ 𝐵 = {(𝑎, 𝑎), (𝑏, 𝑎)}, {(𝑐, 𝑐)}, {(𝑑, 𝑑), (𝑑, 𝑏)}  

  𝑁𝑃(𝐴 ∗ 𝐵) = (
2

16
 ,

1

16
 ,

2

16
 ) 
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𝐵 ∗ 𝐴 = ({(𝑎, 𝑎), (𝑎, 𝑏)}, {𝑐, 𝑐}, {(𝑑, 𝑑), (𝑏, 𝑑)}  

𝑁𝑃(𝐵 ∗ 𝐴) = (
2

16
 ,

1

16
 ,

2

16
 )  

𝐴 ∗ 𝑈1 = {(𝑎, 𝑎), (𝑎, 𝑏), (𝑏, 𝑎 ), (𝑏, 𝑏)}, {(𝑐, 𝑐), (𝑐, 𝑑)}, {(𝑑, 𝑎), (𝑑, 𝑑 )}  

 𝑁𝑃(𝐴 ∗ 𝑈1) = (
4

16
,

2

16
,

2

16
) 

 U1 ∗ U2 =
({(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c)}, {(c, c), (d, c)}, {(a, d), (d, d)} 

NP (     U1 ∗ U2    ) = (
6

16
,

2

16
,

2

16
)  
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 الفصل الثالث :

 يةالمتغيرات العشوائية النيتروسوفيك
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 Random Variable      Neutrosophicالنيتروسوفيكي: المتغير العشوائي   

فضاء العينة لتجربة عشوائية    X بفرض أن الالتحديد،المتغير العشوائي النيتروسوفيكي هو متغير عشوائي يملك بعض 
بحيث قد يكون الالتحديد في  ،  X) مثاًل( هو دالة معرفة على فضاء العينة   Zنيتروسوفيكية فالمتغير العشوائي النيتروسوفيكي 

 منطلق الدالة أو مستقرها . 

 :مالحظات

يعطي قيمة حقيقية وحيدة أو ال تحديد لكل عنصر من عناصر فضاء العينة  Zإن المتغير العشوائي النيتروسوفيكي  -1
X. 

   Xإما يمثل قيمة نتيجة الالتحديد أو يمثل تطبيق مجاله فضاء العينة    Zإن المتغير العشوائي النيتروسوفيكي  -2
 أن: ، أي  Rاألعداد الحقيقية  فئةومجاله المقابل هو 

Z ∶ X → R ∪ I  
𝑤إذا كانت   -3 ∈ 𝑋  نقطة عينة فإن صورتها تحت تأثير المتغير النيتروسوفيكيZ  هيZ(w)   وهي إما ال تحديد أو

 قيمة حقيقية : 
 

 

 

R                                              

 

 

 

 عينة تحت تأثير المتغير النيتروسوفيكيمن يمثل صورة نقطة  (3-1)الشكل 

 

𝑤
𝑧

→   𝑧(𝑤)   ∈    𝑅      أو   w
z

→   z(w)   ∈    I  

 الالتحديدات الممكنة ( فئة I)  حيث 

 :الفئةإن  -4
𝑍(𝑋) = { 𝑧 ∈ 𝐼     or   𝑧 ∈ 𝑅 ∶ 𝑧(𝑤) = 𝑧  , 𝑤 ∈ 𝑋  }               

 

W . 

x 
 

Z(W) 
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األعداد الحقيقية  فئةجزئية من  فئةوهي  . Zالقيم الممكنة للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي  فئةوتسمى    Zهي مدى التطبيق 
 الالتحديدات الممكنة  فئةمضافًا إليها 

Z(X)       أن:أي   ⊆ R + I                           

  Discrete Neutrosophic Random Variable  المنفصل(:قطع )نالعشوائي النيتروسوفيكي المالمتغير 

) أو قابلة  قطعة نم فئة 𝑍(𝑋)القيم الممكنة   فئةقطعًا إذا كانت تمتغيرًا عشوائيًا م Zيكون المتغير العشوائي النيتروسوفيكي  
 .للعد (

ال  وأ .والالتحديد الممكنعدد منته من النتائج الممكنة  تمثل محدودةإما المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية تكون  :مالحظة
ما والمتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية الالمحدودة تكون إ الممكن.عدد غير منته من النتائج الممكنة أو الالتحديد  تمثلمحدودة: 

 للعد.قابلة للعد أو غير قابلة 

 

  Probability Mass Functionقطع:تالمدالة الكتلة االحتمالية للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي  

ة القيم الممكنة له منتهية أو غير منتهية فإن دالة الكتلة االحتمالي فئةقطع تمتغير عشوائي نيتروسوفيكي م  Zإذا كان  : تعريف
 𝑓𝑧(𝑧)والتي نرمز لها بالرمز   Zللمتغير العشوائي النيتروسوفيكي 

 يلي:تعرف كما 

𝑓𝑍(𝑧) = { 
𝑁𝑃(𝑍 = 𝑧)                 ;   𝑧 ∈ 𝑍(𝑋)

   0𝑁                                     ;                    في ما عدا ذلك

 :االحتماليةخواص دالة الكتلة 

𝑓𝑍(𝑧)إن دالة الكتلة االحتمالية  = 𝑁𝑃(𝑍 = 𝑧)  : تحقق مايلي 

1- 𝑓𝑍(𝑧) = 𝑁𝑃(𝑧) = ( 𝑝(𝑧1), 𝑝(𝑧2), 𝑝(𝑧3))     ;       0 ≤ 𝑝1  , 𝑝2  , 𝑝3  ≤ 1  
2- ∑ 𝑓𝑍(𝑧) =  ∑ 𝑁𝑃(𝑧)∀ 𝑧 =  ∑( 𝑝(𝑧1), 𝑝(𝑧2), 𝑝(𝑧3)) = (1,1,1) =  1𝑁 

  قطع:نالموالتباين للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي  المتوسط(التوقع ) 

Expected Value (Mean) and Variance of A Discrete Neutrosophic Random Variable  

,𝑥1 القيمقطع مع تم يفضاء احتمالي نيتروسوفيك Xليكن لدينا  𝑥2, … … , 𝑥𝑟  وفرص وقوعها على الترتيب هو
𝑝1, 𝑝2, … … , 𝑝𝑟   مع الالتحديداتI1, I2, … … , IS ،بنرمز لها  يةعندها القيمة المتوقعة النيتروسوفيكNE : وتعطى بالشكل 

𝑁𝐸 =  ∑ 𝑛𝑗   𝑝𝑗
𝑟
𝑗=1 + ∑ 𝑚𝑘  𝐼𝑘

𝑠
𝑘=1                      
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  𝑗∀وذلك   𝑝𝑗  لالحتماالت   المقابلةهي النتائج العددية  𝑛𝑗حيث 

  𝑘 ∀وذلك 𝐼𝑘  الحتمال وقوع الالتحديد   المقابلةهي النتائج العددية   𝑚𝑘و 

على خواص التباين الكالسيكي نستطيع أن نعرف التباين للمتغير العشوائي  السابقة وباالعتمادتحت نفس الفرضيات  -
 بالشكل: NVقطع والذي نرمز له بالرمز نالنيتروسوفيكي الم

 
𝑁𝑉 = (∑ 𝑛𝑗

2 𝑝𝑗
𝑟
𝑗=1 + ∑ 𝑚𝑘

2  𝐼𝑘
𝑠
𝑘=1 ) −  (𝑁𝐸)2                          

 (:1)مثال 

 من البطاقات   2و       &بطاقات تحمل الرمز       3و     #بطاقات تحمل الرمز     5صندوق يحوي بفرض أنه لدينا 
دوالر  200خسارة  هو #أشخاص الستخراج البطاقة  فئةوكانت النتائج العددية لرهان (، محددةغير ممسوح الرمز عنها )

فما هي القيمة  دوالر. 100غير محددة هو خسارة دوالر بينما الستخراج بطاقة  300هو كسب  &والستخراج البطاقة 
  والتباين؟ يةمتوقعة النيتروسوفيكال

 :يةالنيتروسوفيكالقيمة المتوقعة 

𝑁𝐸 =  −2 . (
5

10
)  + 3 . (

3

10
) − 1. (

2

10
) =  −0.30  $   

 التباين:

𝑁𝑉 = (  (−2)2 (
5

10
) + (3)2 (

3

10
) + (−1)2 (

2

10
)  )   − (−0.30)2  

= 4,9 − 0.09 = 4.81   

 قطعة:نالمأمثلة عن المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية 

أو رمي حجر النرد على سطح مستوي لكن اثنين مثاًل من  مستوي،رمي حجر النرد على سطح غير  )تجربةجميع األمثلة مثل 
الجرة التي تحوي على بطاقات كتب على بعض منها وبعضها  ،اً شقوقرمي قطعة نقود على أرض تحوي  مسحا،سطح النرد قد 

آلخر اوكذلك في لعبة كرة القدم قد نحصل على نتيجة فوز فريق معين أو خسارته أو تعادله مع الفريق  ،اآلخر بقي دون تحديد
 .الكالسيكي((يقدمه المنطق  التعادل ال خيار)

وائية فنالحظ بأننا أمام أمثلة عن متغيرات عش التحديد،تائج التجربة نتيجة تم ذكرها قد تقدم لنا في إحدى ن األمثلة التيجميع 
 متقطعة.نيتروسوفيكية 

 :(1)وكمثال

بأن احتمال عدم  ذلك ال يعني أبداً  ، ولكن0.46تقارير مركز األرصاد الجوية بينت أن هناك احتمال لسقوط األمطار غدًا بنسبة 
ألن هناك عوامل أخرى للطقس قد تؤثر فيه لم تذكرها تقارير األرصاد الجوية مثاًل غائم أو ضبابي أو  0.54سقوط األمطار هو 
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فنالحظ  0.45هو  أمطار(وبالتالي إذا فرضنا على سبيل المثال أن فرصة أن يكون الجو غدًا صحوًا )أي ليس هناك  .غير ذلك
1  أن: − 0.46 − 0.45 = 0.09  

𝑁𝑃(𝐴)        ن:يكو لذلك احتمال النيتروسوفيك  = ( 0.46  , 0.09   , 0.45)  

 المطر.يمثل فرصة سقوط    A الحدث حيث

 متقطعة. فئةصحو ...........( هي  –غائم  -)ممطرالنتائج الممكنة للطقس غدًا  فئةومن هذا المثال نالحظ أن 

  Random VariableContinuous Neutrosophic: المتصل(المتغير العشوائي النيتروسوفيكي المستمر )   

 .المجاالتعدد من  اجتماعأو  مجالله هي عبارة عن  والالتحديدات الممكنةالقيم  مجموعةهو متغير عشوائي 

 :مالحظة

 :كالتالي يمكن تعريف المتغير العشوائي النيتروسوفيكي المستمر اعتمادًا على تعريف تكامل النيتروسوفيك 

  𝑓𝑁(𝑧)يوجد دالة يرمز لها بالرمز  z مستمرمتغير عشوائي نيتروسوفيكي من أجل أي   

 .Zمن خاللها احتماالت الحوادث المعبر عنها بواسطة المتغير العشوائي النيتروسوفيكي ، نجد تدعى دالة الكثافة االحتمالية

𝑁𝑃 (𝑎 < 𝑧 < 𝑏 ) =  ∫ 𝑓𝑁(𝑧)  𝑑𝑧
𝑏

𝑎
        

أو )ســــواء كـــــان الالتحديـــــد متعلـــــق بالدالـــــة أو متعلـــــق بالحـــــد األعلـــــى  ،الالتحديـــــد التـــــي لـــــدينا ةحالـــــنـــــدرس التكامـــــل وفـــــق حيــــث 
 للتكامل كما رأينا في الفصل األول. (األدنى

 أمثلة:   

 التالي:ليكن لدينا القرص الدوار (:1مثال )

 

 

 

 

 

𝑋فضاء العينة المستمر هو  = [0 , 360] 

 

270 ͦ 

90 ͦ 

180 ͦ
 

360 ͦ 
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270وبفرض أن القرص الدوار قد تم مسحه بين  360و   ͦ عندها إذا توقف القرص في أي نقطة من هذه المساحة لن نكون ،ͦ
 قادرين على قراءة الرقم وعندها نحصل على نتيجة غير محددة )التحديد( 

𝑁𝑃 (𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟) =  
1

4
  

  : 100 و 90   احتمال توقف القرص بين  لنوجد -
 نالحظ أنه لدينا متغير عشوائي نيتروسوفيكي مستمر 

𝑁𝑃([ 90 , 100]) = ( 𝑝 [90 , 100] , 𝑝(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟), 𝑝 [90 , 100]̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )  
= (

10

360
 ,

90

360
 ,

260

360
)  

 (:2مثال )
 يحوي شقوق  رميت على سطح غير منتظم ، ) كتابة(T صورة( و )  Hنظامية تملك وجهين  (عملةنقدية )ليكن لدينا قطعة  

 ( هو :  Iأي الحصول على حالة التحديد أن فرصة أن نحصل على عملة عالقة في شق ما على السطح )ولنفرض ، 
P (I) = 0.02 

 وألن العملة التي لدينا متوازنة فبالتالي احتمال الحصول على صورة أو كتابة هو احتمال متساوي 
P(H) = P(T) =  

1−0.02

2
= 0.49  

X     هو: يوالفضاء االحتمالي النيتروسوفيك = {H , T , I }  
  .تمثل الحصول على الالتحديد I  ث   حي

NP(H)         لذلك: = NP(T) = ( 0.49 , 0.02 , 0.49 )  
 مرات؟عند رمي قطعة العملة ثالث ، HTTما هو احتمال النيتروسوفيك للحصول على  

 :الحل
, 𝐻}       :فضاء النيتروسوفيك الناتج هو 𝑇 , 𝐼 }, {𝐻 , 𝑇 , 𝐼 } , {𝐻 , 𝑇 , 𝐼 }  

 إلى:الذي يساوي 
={HHH , HHT ,HTH , HTT , THH , THT , TTH , TTT, IHH , IHT , ITH , ITT , HIH , HIT , TIH , TIT 
, HHI , HTI , THI , TTI , IIH , IIT , IHI , ITI , HII , TII , III }  

33 لدينا: =    عنصر   27
 بحيث:

P(HHH)=P(HHT)=………=P(TTT)= (0.49)3 = 0.117469 
P(IHH)= P(IHT)=………..=P(TTI)= (0.49)2(0.02) = 0.004802 
P(IIH)=P(IIT)=…………..= P(TII)=(0.49)(0.02)2 = 0.000196 
P(III)=(0.02)3 = 0.000008 

 هو:المجموع الكلي لفرص الحصول على الالتحديد  -
P (total indeterminacy) = 12(0.004802) + 6(0.000196) + (0.000008) = 0.058808  
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 هو:   HTTوبالتالي فرصة وقوع 
P(HTT) =  (0.49)3 = 0.117649  

 :هو HTT  بينما فرصة عدم وقوع 
P(HTT̅̅ ̅̅ ̅̅ ) = 7(0.117649) = 0.823543  

NP(HTT)                  أخيرًا: = (0.117649  , 0.058808  , 0.823543 )  
 P (indeterminacy) = 0في االحتمال الكالسيكي عندما:  

P(HTT)          نحصل على: =  (0.5)3 = 0.125  
 النيتروسوفيك نكتبها:وبطريقة 

NP(HTT) = ((0.5)3 , 0  , 7(0.5)3) = (0.125 , 0 , 0.875)  
الفضاء االحتمالي  أصغر في HTT الحصول على تكون فرصة رمي قطعة العملة ثالث مرات على التوالي  في تجربةنالحظ أن 

 أن الفرصة إيجابية تمامًا من أجل الحصول على الالتحديد ، حيثمن الفضاء االحتمالي الكالسيكي النيتروسوفيك 
  0.125000 > 0.117649 . 

  :يةبعض التوزيعات االحتمالية النيتروسوفيك

ج يمكن التي تساعدنا في الحصول على نتائ وتطبيقاتها العمليةنعلم أهمية التوزيعات االحتمالية في علم اإلحصاء واالحتماالت 
 .المجتمعاستخدامها في تقديرات معالم 

بعض التوزيعات  على ناآلسنتعرف و  النيتروسوفيكيفلورنتن سمارانداكه التوزيع الثنائي النيتروسوفيكي والتوزيع الطبيعي دم ق 
 تروسوفيك.وفق منطق الني والتوزيع فوق الهندسي والتوزيع األسي والتوزيع المنتظم المستمر بواسون توزيع  وهي االحتمالية

 Neutrosophic Poisson Distribution  : النيتروسوفيكيتوزيع بواسون    
نعلم أن لتوزيع بواســون مجاالت تطبيق واســعة، فهو يقدم، على وجه العموم، نموذجًا جيدًا للمعلومات اإلحصــائية التي تأخذ شــكل 

مثاًل عدد الحوادث النادرة الملحوظة في وحدة قياس معينة، زمنًا كانت أم  xالمتغير العشــــــوائي البواســــــوني  ويمثل لحوادث،لتعداد 
واهر ظ وفيأصبح يستعمل اليوم في مجاالت متعددة منها مراقبة الجودة إحصائيًا  ،ًا. بل أكثر من ذلكمسافة أم مساحة أم حجم

يستخدم في الفيزياء النووية لدراسة عدد الجزيئات المنبعثة  ا...، كمعدد المكالمات في وحدة زمن( وغيرها واالتصاالت ) االنتظار
ســـتخدم توزيع ي  الجوية.تكاثر البكتيريا في حقل تجارب، وحتى في مجال األحوال  ةالدقيقة لمراقبالبيولوجيا  مشـــعة، وفيمن مادة 

وعند دراســـة أي مســـألة تتبع توزيع بواســـون البد من التعرف  "،بواســـون بشـــكل خاص عند دراســـة مســـائل متعلقة "بظواهر االنتظار
ومن ثم كتابة دالة االحتمال  λ (س معينةالتي تقع في وحدة قيا)على وحدة القياس وتحديدها وكذلك متوســـــــــــــط عدد الحوادث 

ث كأن ُيعطى متوســــط عدد الحواد محددة،حاالت غير دقيقة أو غير في دراســــتنا ولكن قد يعترضــــنا في بعض األحيان  الموافقة.
ولدراســــــة هكذا  وإنما عدد من القيم تتراوح ضــــــمن مجال معين، λل   محددة)مجال( فبذلك ال يكون لدينا قيمة  مجالعلى شــــــكل 

الحاالت  ار جميع)الذي يأخذ بعين االعتب  يإلى توزيع بواســون النيتروســوفيكالكالســيكي توســيع مفهوم توزيع بواســون ب حالة نقوم
 بالشكل : يونعرف دالة توزيع بواسون النيتروسوفيك حتى غير المحددة منها (

 كتب:ن يمتغير عشوائي يتبع توزيع بواسون النيتروسوفيكX  من أجل 
NP(x) =  e−λN  .  

(λN)x

x!
     ; x = 0,1, … ..                        

   حيث:
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 λN الذي يحوي الالتحديد ضمناً  يمتوسط توزيع بواسون النيتروسوفيك(.) 
 أي أن:  λNالتوزيع أي يساوي  وسيطيساوي إلى  xو يكون التوقع الرياضي والتباين للمتغير العشوائي 

              NE(x) = NV(x) =  λN                                
 لكالسيكي:اتعميمًا جيدًا لتوزيع بواسون  يسنوضح من خالل األمثلة التالية كيف يمثل توزيع بواسون النيتروسوفيك -

 
 أمثلة:

  (:1مثال )    
 ولنحسب:اتفية بمعدل مكالمتين في الدقيقة هفي شركة معينة مكالمات  )المقسم(يتلقى عامل الهاتف 

 دقيقة. مجالاحتمال أال يتلقى العامل أية مكالمة خالل  أوالً 
النا وهو يمثل متوسط عدد الحوادث التي تقع في وحدة قياس معينة وفي مث λع بواسون تكفي معرفة لتوز  يةاالحتمالالكثافة لتحديد 

λهنا وحدة القياس الزمني تساوي دقيقة واحدة إذًا  =  فنكتب دالة االحتمال : 2
𝑝(x) =  e−2  .  

(2)x

x!
     ;      𝑥 = 0,1, … ..  

𝑝(𝑥متغير يمثل عدد المكالمات التي يتلقاها العامل في دقيقة، فنقوم بحساب   xبفرض أن = 0) . 
𝑝(0) =  e−2  .  

(2)0

0!
= e−2 = 0.135       … . (∗)  

 نكتب:دقيقة، ة واحدة خالل مجال : حساب احتمال وصول مكالمثانياً 
𝑝(1) =  e−2  .  

(2)1

1!
= 2. e−2 = 0.2707       … . (∗∗)  

 دقائق:خمس  مجال: حساب احتمال أال يتلقى العامل أية مكالمة خالل ثالثاً 
λنالحظ هنا أن وحدة القياس الزمني هي )خمس دقائق ( فعندها تصبح  =  وتصبح دالة االحتمال كالتالي : 10

𝑝(x) =  e−10  .  
(10)x

x!
     ;      𝑥 = 0,1, … ..  

𝑝(𝑥والمطلوب حساب =  فنجد : (0
𝑝(0) =  e−10  .  

(10)0

0!
=  e−10 = 0.000045        … . (∗∗∗)  

ابق ضمن تم تغيير الطرح الس لقد تم حل المثال السابق بالطريقة التقليدية المعروفة في إطار المنطق الكالسيكي، لكن لو -
 :ما يليالمسألة إلى 

 
وإنما  λل  في الدقيقة، فنالحظ أنه لم يعد هناك قيمة دقيقة اتمكالم   [1,3]معدل تلقي عامل الهاتف للمكالمات يتراوح بين 

  . [1,3]أصبحت قيمة غير محددة تتراوح ضمن المجال  
 :يالنيتروسوفيك لتوزيع بواسون حل المثال السابق ضمن هذه الفرضيات الجديدة التي تنقلنا  نعيد

 دقيقة: مجالحساب احتمال أال يتلقى العامل أية مكالمة خالل  أوالً 
𝑁𝑃(x)        نكتب دالة االحتمال: =  e−λN  .  

(λN)x

x!
     ; 𝑥 = 0,1, … ..  

𝑁𝑃(xولنحسب  = 0) :              𝑁𝑃(x = 0) = e−λN  .  
(λN)0

0!
= e−λN = e−[1,3]  

λفنالحظ من أجل  = 1   :       𝑁𝑃(0) = e−1 = 0.3679  
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λمن أجل  = 3  :               𝑁𝑃(0) = e−3 = 0.0498  
 .  [0.3679 , 0.0498]دقيقة يتراوح بين  مجالوبالتالي يكون احتمال أال يتلقى العامل أي مكالمة خالل 

عندما تم الحل ضمن المنطق الكالسيكي نجد أنها تنتمي إلى هذا المجال  (*)وإذا عدنا إلى قيمة االحتمال التي حصلنا عليها في 
 أي:

𝑝(0) = 0.135 ∈  [0.0498   , 0.3679]  
 المحتملة، يوبالتالي نجد أن قيمة احتمال توزيع بواسون الكالسيكي ما هي إال قيمة واحدة من قيم توزيع بواسون النيتروسوفيك

 واضح.يعمم توزيع بواسون الكالسيكي بشكل  يوبالتالي يظهر لنا جليًا أن توزيع بواسون النيتروسوفيك
 
 

 فنكتب: دقيقة، مجال: حساب احتمال وصول مكالمة واحدة خالل ثانياً 
𝑁𝑃(x = 1) = e−λN  .  

(λN)1

1!
= e−[1,3]  

([1,3])1

1!
  

λفنالحظ من أجل  = 𝑁𝑃(1)      يكون:  1 = e−1 (1)1

1!
= 0.3679  

λمن أجل             = 3  :       𝑁𝑃(1) = e−3 (3)1

1!
= 0.1494  

   [  0.3679 ,  0.1494 ]أي أن احتمال وصول مكالمة واحدة يتراوح بين 
 أن : (∗∗)نالحظ من 

𝑝(1) = 0.2707 ∈ [ 0.1494  , 0.3679  ]  
 خمس دقائق: مجال: حساب احتمال أال يتلقى العامل أية مكالمة خالل ثالثاً 

λNباعتبار أن وحدة القياس الزمني اآلن هي خمس دقائق يصبح    = 5. [1,3] = [5 , 15] 
𝑁𝑃(x) =  e−[5,15]  .  

([5,15])x

x!
     ;      𝑥 = 0,1, … ..  

𝑁𝑃(xولنحسب  = 0) :      
𝑁𝑃(x = 0) = e−λN  .  

(λN)0

0!
= e−λN = e−[5,15]  

λفنالحظ من أجل  = 5   :  𝑁𝑃(0) = e−5 = 0.0067  
λمن أجل         = 15 :   𝑁𝑃(0) = e−15 = 0.000000306  

  [0.0067 , 0.000000306]أي أن احتمال أال يتلقى العامل أي مكالمة خالل مجال خمس دقائق يتراوح بين 
𝑝(0)       نجد أن : (∗∗∗)بمالحظة  = 0.000045 ∈ [0.000000306 , 0.0067]  

 كي.الكالسينالحظ من خالل المثال السابق أن توزيع بواسون النيتروسوفيك يمثل تعميمًا واضحًا لتوزيع بواسون  -
 
 (:2مثال )

10)فما هو احتمال أن شريحة ، قدم مربع   (20)واحد لكل  ، إذا كان متوسط عدد العيوب في شريحة زجاجية كبيرة  ∗ 3) 
 . [1,2]ثم لنوجد نفس االحتمال من أجل متوسط عدد العيوب يتراوح بين  ،وي على عيوب قدم ال تح

 :الحل
10)متغير عشوائي يمثل عدد العيوب في الشريحة  x أن فرضب ∗  توزيع بواسون وسيطه   xل فيكون قدم،  (3



53 
 

λ =
10∗3

20
=  بواسون:نطبق صيغة   1.5

𝑝(𝑥) =  
𝜆𝑥

𝑥!
 𝑒−𝜆    ; 𝑥 = 0,1, ….  

𝑝(𝑥 = 0) =  
𝜆0

0!
 𝑒−𝜆 = 𝑒−𝜆 = 𝑒−1.5 = 0.223       … . . (∗∗∗∗)  

10)وبالتالي احتمال أن شريحة  ∗ قدم  20ال تحوي عيوب من أجل متوسط عدد العيوب في الشريحة الكبيرة واحد لكل قدم  (3
 .   0.223هو 

10)قدم مربع فيكون من أجل شريحة   20لكل  [1,2]اآلن من أجل متوسط عدد العيوب في شريحة زجاجية كبيرة هو  ∗ 3) 
 لدينا :

λN =
(10∗3)[1,2]

20
=

[30,60]

20
= [1.5 , 3]  

𝑁𝑃(x) = e−λN  .  
(λN)x

x!
      ;   x = 0,1, ….  

𝑁𝑃(x = 0) = e−λN  .  
(λN)0

0!
= e−λN = e−[1.5 ,3]  

λمن أجل  = 1.5  :        𝑁𝑃(0) = e−1.5 = 0.2231 
λمن أجل  = 3 :           𝑁𝑃(0) = e−3 = 0.0498  

 .   [0.2231 , 0.0498]يتراوح بين  [1,2]أي أن االحتمال من أجل متوسط عدد العيوب 
ما هي إال قيمة من قيم االحتمال التي حصلنا عليها من العمل ضمن منطق  العالقة )****( أن قيمة االحتمال فيونالحظ 

 النيتروسوفيك.
 يعطينا دراسة أكثر عمومية للمسألة المدروسة بحيث يصبح االحتمال يتوزيع بواسون النيتروسوفيك أن: وهكذا نستنتج مالحظة

وذلك ينتج طبعًا من خالل إعطاء الوسيط عدة  الدراسة،الكالسيكي هو عبارة عن حل واحد من ضمن الحلول الناتجة عن 
 وحيدة.خيارات ممكنة وال يبقى مرتبط بقيمة 

 istributionDHypergeometric  Neutrosophic     :النيتروسوفيكيالتوزيع فوق الهندسي   
ائية من حالة دراسة سحب عينة عشو  إطار المنطق الكالسيكي في فيتم طرحه  قطعةنهو من التوزيعات المالتوزيع فوق الهندسي 

مجتمعات ال تتميز هذهو  ،حيث يتم تقسيم المجتمع إلى جزأين األول يحمل الصفة والثاني ال يحملها إعادة.منتٍه دون  مجتمعٍ 
وعليه فإن شرط استقالل المحاوالت يكون غير محقق  ،بكونها محدودة وصغيرة وتتم عملية سحب العينة من المجتمع بدون إرجاع

حيث يؤثر ب االستقالل()وبالتالي ال نستطيع تطبيق التوزيع الثنائي بسبب عدم ثبات احتمال حدوث حالة النجاح وكذلك عدم 
يمثل  Xائي العشو المتغير أن  في هذه الحالة نفرضو  المجتمع،سبة إحدى الصفتين وذلك لصغر حجم السحب بدون إرجاع على ن

 النجاح.عدد حاالت 
 )وهناك عدد من العلب غير المحددة تم إهمالها(، علبة ناقصـــــــــة عند التعبئة  Dمنها  مبيد  علبة N: لدينا فعلى سبببببببيل المثال 

≥ nعلبة بحيث   nنســــــحب بطريقة عشــــــوائية  D   ، بولنرمز x   لعدد العلب الناقصــــــة من بين العلب المســــــحوبة , بحيثx  
علبة   nل علبة ناقصــــــــة الصــــــــنع في ا   kولنوجد احتمال أن نحصــــــــل على ,   {n,……,0,1}قيمه هي  فئةمتغير عشــــــــوائي 
0المسحوبة بحيث  ≤ 𝑘 ≤ 𝑛  : نجده بالشكل 

𝑃(𝑥 = 𝑘) =
𝐶𝑘   .   

𝐷  𝐶𝑛−𝑘
𝑁−𝐷     

𝐶𝑛
𝑁   ; 𝑥 = 0,1, … … , 𝑛                    

𝐶𝑛حيث :         
𝑁   لالختبار. الممكنةهو عدد الحوادث 
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 𝐶𝑘    .  
𝐷  𝐶𝑛−𝑘

𝑁−𝐷      تحقق الحدث ) ل المواتيةهو عدد الحوادث𝑥 = 𝑘. ) 
 أجل:فمثاًل من 

 N=500         مبيدعلبة         ,D=90     علبة ناقصة عند التعبئة،  n=10   حجم العينة المسحوبة 

 المسحوبة. العشرة علبلعلبة ناقصة الصنع في ا   3لنوجد احتمال أن نحصل على   

  الحل:

𝑃(𝑥 = 𝑘) =
𝐶𝑘   .   

𝐷  𝐶𝑛−𝑘
𝑁−𝐷     

𝐶𝑛
𝑁 =

𝐶𝑘   
90 𝐶10−𝑘

500−90     

𝐶10
500  

 يكون:   k=3فنالحظ من أجل   

𝑃(𝑥 = 3) =
𝐶3   

90 𝐶10−3
500−90     

𝐶10
500 = 0.1754  

لكن ذلك يختلف من منظور النيتروسوفيك الذي يقوم بتقسيم المجتمع إلى ثالث أجزاء، جزء يحمل الصفة وجزء ثاني ال  -
ي التوزيع فوق الهندس نعرفيحملها وجزء ثالث غير معروف تماماً إذا كان يحمل الصفة أم ال )غير محدد(. وبناء على ذلك 

 النيتروسوفيكي من خالل ما يلي:

 )أيلم نستطع تحديد فيما إذا كانت ناقصة أم ممتلئة  (لون قاتم )ذات ،N لالمبيد اعلبة من علب    Bأنه يوجد لدينا  بافتراض
  :لم نهملها وكانت المسألة كالتالي دقيق(علبة غير محددة بشكل  Bيوجد لدينا 

 N   فيها  مبيدعلبة D  علبة ناقصة عند التعبئة وB   علبة غير محددة ولنسحب بطريقة عشوائيةn  علبة )بحيثn ≤ D      و
n ≤ B   ب ( ونرمزx  لعدد العلب الناقصة من بين العلب المسحوبة ولحساب احتمال أن نحصل علىk  علبة ناقصة الصنع

 الحصول على علبة غير محددة نكتب :  يمثل امكانية Iعلمًا أن 

𝑁𝑃(𝑥 = 𝑘) =
𝐶𝑘   .   

𝐷  𝐶𝑛−𝑘−𝐼
𝑁−𝐷−𝐵    𝐶𝐼    

𝐵  

𝐶𝑛
𝑁                     

  .النيتروسوفيكيبقانون التوزيع فوق الهندسي هذه العالقة ندعو 

      𝐶𝑘بحيث : 
𝐷     يمثل عدد العلب ناقصة الصنع 

       𝐶𝑛−𝑘−𝐼
𝑁−𝐷−𝐵    السليمةيمثل عدد العلب 

 𝐶𝐼     
𝐵                يمثل عدد العلب غير المحددة 

   𝐶𝑛
𝑁       في االختباريمثل عدد العلب الممكنة 
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نقســــم  يفي المنطق الكالســــيكي يتم تقســــيم المجتمع إلى جزأين األول يحمل الصــــفة والثاني ال يحملها أما في النيتروســــوفيكحيث 
 .الوجزء ثالث غير معروف تمامًا إذا كان يحمل الصفة أم  ،ال يحملها وجزء ثانٍ  الصفة،جزء يحمل  :أجزاء ةالمجتمع إلى ثالث

 بالشكل: يالتوقع الرياضي والتباين للتوزيع فوق الهندسي النيتروسوفيك طىويع -

 التوقع الرياضي: 

𝐸(𝑥) =
𝑛.𝐷 .𝐵

𝑁
                   

 التباين: 

𝑣𝑎𝑟(𝑥) =
𝑛.𝐷 .𝐵 (𝑁−𝑛)(𝑁−𝐷)(𝑁−𝐵)

𝑁2 .(𝑁−1)
                        

 الكالسيكي(.)يتم البرهان ببساطة كما في الطريقة المتبعة في المنطق 
 أجل:فمثاًل من 

 N=500      مبيدعلبة   ، D=90    علبة ناقصـــــة عند التعبئة،  B=15    غير معروف إن كانت ممتلئة علبة غير محددة(
 .   n=10ولدينا حجم العينة المسحوبة   أم ناقصة(،

علبة على أنه من الممكن أن نحصل علمًا  علب المسحوبة في العشر علب ناقصة الصنع 3ولنوجد احتمال أن نحصل على 
  فنكتب: في العشر علب،    I=1غير محددة واحدة 

𝑁𝑃(𝑥 = 𝑘) =
𝐶𝑘   .   

𝐷  𝐶𝑛−𝑘−𝐼
𝑁−𝐷−𝐵    𝐶𝐼    

𝐵  

𝐶𝑛
𝑁  

𝑁𝑃(𝑥 = 3) =
𝐶3   .   

90  𝐶10−3−1
500−90−15    𝐶1    

15  

𝐶10
500 =

𝐶3   .   
90  𝐶6

395    𝐶1    
15  

𝐶10
500 = 0.036  

نالحظ مما سبق أن وجود الالتحديد في المسألة قد خفض احتمال الحصول على علب ناقصة الصنع في العينة المسحوبة   -
تؤثر  وإخراجها من الدراســـــــــــــة ألنهاالقيم غير المحددة ال يمكن إهمالها أو حذفها  أنأي  ، %4إلى حوالي  %17من حوالي 

 . فعليًا بالنتيجة النهائية
 :مثال

وفي مرة  الصندوق تمييزها بعالمة ثم أعدناها إلى  منها تم   500 وحدة نقدية معدنية متماثلة، سحبنا 10000 صندوق حوي ي
 المسحوبة.العشر النقدية  الوحداتمميزة بعالمة من بين  وحدة نقدية   kفما احتمال الحصول على  نقدية. وحدات 10 سحبناأخرى 
 الحل:
 من طرح المسألة بأننا أمام توزيع ، ونالحظسحبناهاالتي  وحداتالمميزة الموجودة بين العشر  الوحدات النقديةلعدد    Xب نرمز 

 ولدينا: ،فوق الهندسي
N=10000        الصندوق في  وحدة نقدية     ،       D=500  تم تمييزها بعالمة  وحدة نقدية 

       n=10   .   حجم العينة المسحوبة 
 نجد:عندها 

𝑃(𝑥 = 𝑘) =
𝐶𝑘   .   

𝐷  𝐶𝑛−𝑘
𝑁−𝐷     

𝐶𝑛
𝑁 =

𝐶𝑘   
500 𝐶10−𝑘

10000−500     

𝐶10
10000  
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⇒   𝑃(𝑥 = 𝑘) =
𝐶𝑘   .   

500  𝐶10−𝑘
9500     

𝐶10
10000  

 يكون:   k=2فنالحظ من أجل   
𝑃(𝑥 = 2) = 0.075  

 :نيتروسوفيكي للمسألةطرح وب
وفي مرة  الصندوق،منها  تم تمييزها بعالمة ثم أعدناها إلى   500  سحبنا وحدة نقدية معدنية متماثلة، 10000 صندوق حوي ي 

ناك ه الصندوق إلى  -بعالمة  اي تم تمييزهتال -  الوحدات النقديةولقد علمنا أنه عند إعادة  ، وحدات نقدية  10 سحبناأخرى 
 فقدت عالمتها المميزة . وحدة   100حوالي 

وحدة حيث أن هناك احتمال ظهور  ،العشر المسحوبة الوحداتمميزة بعالمة من بين  وحدة نقدية   kفما احتمال الحصول على 
 المسحوبة التي فقدت عالمتها المميزة.  الوحداتواحدة من بين  نقدية
 :الحل

ونالحظ من طرح المسألة بأننا أمام توزيع  سحبناهاالتي  وحداتالمميزة الموجودة بين العشر  النقدية الوحداتلعدد    Xب نرمز 
 ولدينا:فوق الهندسي النيتروسوفيكي 

N=10000        صندوق في ال وحدة نقدية         ،        D=500   تم تمييزها بعالمة  وحدة نقدية 
B=100      فقدت عالمتها المميزة  وحدة نقدية     ،          n=10    حجم العينة المسحوبة 

I =1       المسحوبة.  الوحداتالتي فقدت عالمتها المميزة من بين  الوحداتمن  وحدة نقديةظهور  امكانية 
 نجد:عندها 

𝑁𝑃(𝑥 = 𝑘) =
𝐶𝑘   .   

𝐷  𝐶𝑛−𝑘−𝐼
𝑁−𝐷−𝐵    𝐶𝐼    

𝐵  

𝐶𝑛
𝑁 =

𝐶𝑘   
500 𝐶10−𝑘−1

10000−500−100    𝐶1
100 

𝐶10
10000  

⇒   𝑁𝑃(𝑥 = 𝑘) =
𝐶𝑘   .   

500  𝐶9−𝑘
9400    𝐶1    

100 

𝐶10
10000  

 يكون:  k=2 فنالحظ من أجل   
𝑁𝑃(𝑥 = 2) = 0.0058  

 نتيجة:
 مكن تجاهلوبالتالي ال ي ،النهائينالحظ من خالل األمثلة السابقة أن وجود الالتحديد في المسألة يؤثر فعليًا على قيمة االحتمال 

القيم غير المحددة بهدف الحصـــــــول على نتائج دقيقة أكثر ما يمكن وتبقى جميع االحتماالت التي نحصـــــــل عليها هي عبارة عن 
 الالتحديد.نتائج تقريبية وليست قاطعة بسبب وجود 

  DistributionNeutrosophic Continuous uniform  :النيتروسوفيكيالتوزيع المنتظم    

𝑎بحيث     [a , b]معرفًا على المجال  الكالسيكي إذا كانه يتوزع وفق التوزيع المنتظم أن  Xالعشوائي نقول عن المتغير  < 𝑏 
 : ، من خالل الكثافة االحتمالية التالية

𝑓(𝑥) = {

1

𝑏−𝑎
       ;      𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

 
0               ;                 𝑜. 𝑤

                        

 بالشكل:التوقع والتباين له عطى كما وي
𝐸(𝑥) =

𝑎+𝑏

2
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𝑣𝑎𝑟(𝑥) =
(𝑏−𝑎)2

12
       

 بالشكل:ويمثل بيانيًا 

 
 لتوزيع المنتظم الكالسيكيلالتمثيل البياني  (4-3)الشكل            

 المثال:على سبيل 

دقيقة ,   20تصل الحافلة لذلك الموقف كل  ،جدول مواعيد وصول الحافلة  لمإلى موقف الحافالت , لكنه ال يع يصل شخص ما
نالحظ أن  هذا المتغير يأخذ أي قيمة في ،الذي يمثل زمن انتظار الشـــــــــــــخص للحافلة بالدقائق   X ولنعرف المتغير العشوائي

0أي   [ 20 , 0]المجال  ≤ 𝑥 ≤      , و المتغير يتبع التوزيع المنتظم كثافته بالشكل :   20

f(x) = {
1

b−a
=  

1

20 
   , 0 ≤ 𝑥 ≤ 20 

0          , o. w
  

 a=0    ,   b=20حيث أن        

 هي:والقيمة المتوقعة 

𝐸(𝑥) =
𝑎+𝑏

2
=

20

2
= 10  

 الحافلة.دقائق لقدوم  (10)أي سينتظر الشخص بالمتوسط 

 والتباين:

𝑣𝑎𝑟(𝑥) =
(𝑏−𝑎)2

12
=

(20)2

12
= 33.33  

 المعياري:واالنحراف 

𝜎(𝑥) = √33.33 = 5,77  

 

  بالشكل:ظهر ت ةالكثافة االحتمالي 
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 a=0 , b=20 معلتوزيع المنتظم لبياني تمثيل  (4-4)الشكل                                             

غير محددة     a ,  bسنعرف اآلن التوزيع المنتظم النيتروسوفيكي الذي هو عبارة عن توزيع منتظم كالسيكي وسطاؤه  -
بحيث أنه يأخذ بعين االعتبار كل الحاالت ،  مجالأو  فئةن على شكل يفقد يكون أحدهما أو كالهما معرف ، بشكل دقيق

𝑎)مع المحافظة على الشرط    a ,bالممكنة للوسطاء  < 𝑏 .) 
 التالي:سنوضح ذلك من خالل العودة إلى المثال السابق مع إضافة الطرح  -

فيسأل مسؤول المحطة عن موعد وصول  الحافلة،جدول مواعيد وصول  لملكنه ال يع الحافالت،قف يصل شخص ما إلى مو 
 :فيجيب ،الحافلة

 دقيقة:   20أو    15تصل اآلن أو لن تصل قبل قد الحافلة  -1
هذا يعني أن موعد وصــول الحافلة غير محدد وبالتالي زمن انتظار الشــخص أيضــًا ســيكون غير محدد وبالتالي نجد أن 

   ،a=0    لديناو  يالذي عرفناه ســابقًا بأنه يمثل زمن االنتظار يتبع التوزيع المنتظم النيتروســوفيك xالمتغير العشــوائي 
b={15 ,20}      بالشكل :ية االحتمال وبالتالي الكثافة 

𝑓𝑁(𝑥) =  
1

𝑏−𝑎
=

1

{15 ,20}−0
=

1

{15 ,20}
= {0.05 , 0.07}  

 
𝑓𝑁(𝑥)يكون لدينا          b=15فمن أجل  = 0.07  
𝑓𝑁(𝑥)يكون لدينا          b=20ومن أجل  = 0.05  

 التالي:نعبر عنه بالرسم بالشكل 
 ويكون الحل هو إما المنطقة الزرقاء أو المنطقة الحمراء. 

𝑓 𝑁
( 𝑥

)  
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 (فئة)يمثل غير محدد bالنيتروسوفيكي حيث الوسيط لتوزيع المنتظم لتمثيل بياني  (4-5)الشكل         

 
 دقيقة:   20إلى    15الحافلة قد تصل من اآلن إلى خمس دقائق أو لن تصل قبل  -2

 : االحتمالية فتكون الكثافة         a=[0,5]      b=[15,20]أي أن 
𝑓𝑁(𝑥) =  

1

𝑏−𝑎
=

1

[15,20]−[0,5]
=

1

[10,20]
= [0.05 , 0.1]  

 التالي:نعبر عنها بالشكل 
 [15,20]بين   bوانزياح   [0,5]بين   a المنطقة المظللة مع بقاء احتمال انزياح االحتمالية عندها تمثل الكثافة 

 

 
 ةغير محدد bو  aالنيتروسوفيكي حيث الوسطاء لتوزيع المنتظم لتمثيل بياني  (4-6)الشكل  
 

 دقيقة:    20قبل الحافلة قد تصل من اآلن إلى خمس دقائق أو لن تصل  -3
 فتكون دالة الكثافة :         a=[0,5]      b=20أي أن 

𝑓𝑁(𝑥) =  
1

𝑏−𝑎
=

1

20−[0,5]
=

1

[15 ,20]
= [0.05 , 0.07]  

 التالي:نعبر عنها بالشكل  

𝑓 𝑁
( 𝑥

)  
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 .  [0,5]بين   aالمنطقة المظللة مع بقاء احتمال انزياح  االحتمالية عندها تمثل الكثافة
 

 
 (مجالغير محدد )يمثل  aالنيتروسوفيكي حيث الوسيط لتوزيع المنتظم لتمثيل بياني  (4-7)الشكل 

 دقيقة :    20إلى    15 بعد خمس دقائق أو لن تصل قبل  الحافلة تصل -4
 :االحتمالية الكثافةفتكون           a=5      b = [15 ,20]أي أن 

𝑓𝑁(𝑥) =  
1

𝑏−𝑎
=

1

[15,20]−5
=

1

[10 ,15]
= [0.07 , 0.1]  

 التالي:نعبر عنها بالشكل  
 .  [15,20]بين   b المنطقة المظللة مع بقاء احتمال انزياح االحتمالية عندها تمثل الكثافة 

 

 
 (مجالغير محدد )يمثل  bالنيتروسوفيكي حيث الوسيط لتوزيع المنتظم لتمثيل بياني  (4-8)الشكل 

 
 دقيقة :    30دقائق أو لن تصل قبل   10 أو    5بعد  الحافلة تصل -5

 :االحتماليةفتكون الكثافة           a={5 ,10}      b=30أي أن 
𝑓𝑁(𝑥) =  

1

𝑏−𝑎
=

1

30−{5,10}
=

1

{25,20}
= {0.04 , 0.05}  
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 التالي:نعبر عنها بالشكل  
 .10 )  أو   a  (5المنطقة الزرقاء أو الحمراء حسب القيمة التي تأخذها   االحتمالية عندها تمثل الكثافة

 

 
 (فئةغير محدد )يمثل  aالنيتروسوفيكي حيث الوسيط لتوزيع المنتظم لتمثيل بياني  (4-9)الشكل 

 

  :مثال

بين شهري كانون الثاني  ببيعها بكميات متساوية ما وقام، مخزن  ووضعها فيطن بطاطا    1500استورد أحد المراكز التجارية 
فما هي الكثافة  يالزمنية تتبع توزيع منتظم نيتروسوفيك المجالوإذا كانت  العام،وشباط حتى شهري تشرين األول والثاني من نفس 

 .واالنحراف المعياري ما هي القيمة المتوقعة و  للبيع،الزمنية  المجالالمعبرة عن 

 :الحل

, 1]  الزمنية للبيع مقاسة بالشهر أي أن  المجاليعبر عن     Xالمتغيربفرض أن  2]  ≤ x  ≤ [10 , 11]  

 المعبرة عن الزمن كالتالي: يةكثافة االحتمالالمن ثم تكون 

fN(x) =  
1

b−a
=  

1

[10 ,11]−[1 ,2]
=  

1

[8,10 ]
= [0.1 , 0.125]  

 نعبر عنها بالرسم بالشكل التالي:

   [1,2]و [10,11]  بين  xالمنطقة المظللة مع بقاء احتمال انزياح االحتمالية عندها تمثل الكثافة  
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 (مجالغير محددة )كل منهما يمثل  bو  aالنيتروسوفيكي حيث الوسطاء لتوزيع المنتظم لتمثيل بياني  (4-10)الشكل 

𝐸(𝑥)     المتوقعة:القيمة  =  
𝑎+𝑏

2
=  

[1,2]+[10,11]

2
=

[11,13]

2
= [5.5  , 6.5]  

 : االنحراف المعياري 

𝑣𝑎𝑟(𝑥) =  
(𝑏−𝑎)2

12
=  

([10,11]−[1,2])2

12
=

([8,10])2

12
=

[64,100]

12
= [5.33  , 8.33]  

𝜎(𝑥) = √[5.33  , 8.33] = [2.31  , 2.89]  

 Exponential Distribution Neutrosophic    : النيتروسوفيكيالتوزيع األسي    

 هو من التوزيعات المستمرة التي عادة ما تستخدم في مسائل متعلقة بقياسو  االحتمالية،يعد التوزيع األسي من بين أهم التوزيعات 
مدة خدمة شباك البريد، مدة مكالمة هاتفية، مدة تفريغ باخرة الشحن، مدة تصليح آلة، مدة انتظار زبون قبل الحصول  مثل الزمن،
 ك.تتفكل مدة حياة الذرات المشعة قبل أن الدقيقة يستخدم لتمثي في العلومو  ،ماأو لتمثيل مدة حياة ظاهرة  الخدمة،على 

 بالشكل:تعطى االحتمالية نه يتبع التوزيع األسي إذا كانت كثافته إ   Xنقول عن متغير عشوائي  -

𝑓(𝑥) = 𝜆 𝑒−𝜆𝑥       ;          0 < 𝑥 < ∞     ,       𝜆 > 0        

  :تمثيله بيانيًا بالشكلويتم ) وهو التوزيع األسي من النوع الثاني(  التوزيع،هو وسيط  λحيث 
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 األسي الكالسيكي لتوزيع لتمثيل بياني  (4-11)الشكل 

 خصائصه:

𝐸(𝑥)القيمة المتوقعة   :     =
1

λ
           

𝑣𝑎𝑟(𝑥)والتباين :            =
1

λ
2            

𝐹(𝑥)الدالة التوزيعية :  = 𝑝(𝑋 ≤ 𝑥) = ∫ 𝜆 𝑒−𝜆𝑡 𝑑𝑡
𝑥

0
= (1 − 𝑒−λx)              

  :بيانيًا بالشكلوالتي تمثل 

 
 األسي الكالسيكي  للدالة التوزيعية للتوزيعتمثيل بياني  (4-12)الشكل 
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 المثال:على سبيل 

ـــــع أســـــي  المجـــــالإذا كانـــــت  ـــــع توزي ـــــك تتب ـــــي البن ـــــل ف ـــــة إلنهـــــاء خدمـــــة العمي ـــــة  بمتوســـــط دقيقـــــةالزمني ـــــة كثاف واحـــــدة فلنوجـــــد دال
 دقيقة.لنحسب احتمال إنهاء خدمة العميل في أقل من  ثم، العميلالزمنية إلنهاء خدمة  المجالاالحتمال المعبرة عن 

  :الحل

 :ولدينا بالدقيقة،يعبر عن المجال الزمنية إلنهاء خدمة العميل    Xبفرض أن المتغير  الزمن:المعبرة عن  يةكثافة االحتمالال -
1

𝜆
= 1  ⇒    λ = 1  

𝑓(𝑥)            االحتمال:كثافة نكتب  = 𝑒− 𝑥       ;        0 < 𝑥 < ∞  

 دقيقة:احتمال إنهاء خدمة العميل في أقل من  -
𝑝(𝑋 ≤ 1) = (1 − 𝑒− x) = (1 − 𝑒−(1)) = 0.63  

 
  ـــة البســـيطة ـــال الســـابق يعـــد مـــن األمثل خبببالل األمثلبببة الدالبببة علبببى التوزيبببع األسبببي أنبببه  لكبببن نالحببب  مبببن عمليـــًا،إن المث

عببببارة عبببن عبببدد غيبببر محبببدد كبببأن  هبببو هببباالزمنيبببة الممثبببل ألي من المجبببالمبببن الطبيعبببي والممكبببن أن يكبببون متوسبببط 
 [0.67,2]الزمنيـــــة إلنهـــــاء خدمـــــة العميـــــل فـــــي البنـــــك تتبـــــع توزيـــــع أســـــي بمتوســـــط  المجـــــال مبببببثالً  ،فئبببببةأو  مجببببباليكبببببون 

ــــــات  الحالــــــة،ســــــنتعامل مــــــع هــــــذه  دقيقــــــة.. فكيــــــف ــــــم أن التوزيــــــع األســــــي الكالســــــيكي يتعامــــــل فقــــــط مــــــع البيان ونحــــــن نعل
نعببببببرف التوزيببببببع األسببببببي  مــــــن أجــــــل ذلــــــك محــــــدد.عبــــــارة عــــــن عــــــدد  والمتوســــــط يكــــــون  وصــــــريح بشــــــكل دقيــــــقالمعرفــــــة 

النيتروسببببوفيكي الببببذي يعمببببم التوزيببببع األسببببي الكالسببببيكي بحيببببث يسببببمد للوسببببيط بببببأن يعببببرف بطريقببببة غيببببر محببببددة، 
 :بالشكلاالحتمالية نعبر عن كثافته 

𝑓𝑁(𝑥) = 𝜆𝑁 𝑒−𝑥  .𝜆𝑁       ;          0 < 𝑥 < ∞     ,                

𝜆𝑁حيث     هو وسيط التوزيع  .   

 :خصائصه

𝐸(𝑥)القيمة المتوقعة   :     =
1

𝜆𝑁
           

𝑣𝑎𝑟(𝑥)والتباين :            =
1

(𝜆𝑁)2
           

𝑁𝐹(𝑥)الدالة التوزيعية :  = 𝑁𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = (1 − 𝑒−x .𝜆𝑁)              

 نكتب :،دقيقة     [ 2, 0.67]عندئذ لحل المسألة من أجل توزيع أسي بمتوسط  -
1

𝜆𝑁
= [0.67 ,2 ]  ⇒    𝜆𝑁 =

1

[0.67 ,2 ]
= [0.5 , 1.5]   
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𝑓𝑁(𝑥)           االحتمال: كثافة      = [0.5 , 1.5] 𝑒−[0.5 ,1.5] 𝑥       ;        0 < 𝑥 < ∞  

 دقيقة:احتمال إنهاء خدمة العميل في أقل من  -
𝑁𝑃(𝑋 ≤ 1) = (1 − 𝑒−[0.5 ,1.5] x) = (1 − 𝑒−[0.5 ,1.5](1)) = 1 − 𝑒−[0.5 ,1.5]  

λفنالحظ من أجل     =  يكون:  0.5

𝑁𝑃(𝑋 ≤ 1) = 1 − 𝑒−0.5 = 0.39  

λمن أجل     =  يكون:  1.5

𝑁𝑃(𝑋 ≤ 1) = 1 − 𝑒−1.5 =0.78 

 .   [0.78 , 0.39] يتراوح بين احتمال إنهاء خدمة العميل في أقل من دقيقةأي أن 

λ  التي حصلنا عليها من أجل دقيقة نالحظ أن قيمة االحتمال الكالسيكي إلنهاء خدمة العميل في أقل من - = ما هي إال  1
 قيمة من قيم المجال الحتمال النيتروسوفيك .

    𝑝(𝑋 ≤ 1) = 0.63 ∈ [0.39 , 0.78] = 𝑁𝑃(𝑋 ≤ 1)  

 المظللة:يتم التمثيل البياني بالشكل التالي والحلول هي عبارة عن المنطقة 

 
  النيتروسوفيكياألسي  للدالة التوزيعية للتوزيعتمثيل بياني  (4-13)الشكل 

أيضــــًا البــــد مــــن ذكــــر عالقــــة التوزيــــع األســــي بتوزيــــع بواســــون المعروفــــة فــــإذا كــــان وقــــوع أحــــداث مــــا يتبــــع توزيــــع بواســــون  -
فمـــــثاًل إذا كـــــان وصـــــول الزبـــــائن إلـــــى مركـــــز خدمـــــة مـــــا يتبـــــع توزيـــــع  األســـــي،فـــــإن المـــــدة بـــــين وقـــــوع حـــــدثين تتبـــــع التوزيـــــع 

 األسي.بواسون فإن المدة الزمنية بين وصول زبون ما والزبون الذي يليه تتبع التوزيع 
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األسي  توزيعوأيضًا ال يودقيق فإننا نتعامل مع توزيع بواسون النيتروسوفيك محددمعرف بشكل غير  λوبالتالي عندما يكون 
 فنكتب: ي،وفيكالنيتروس

 :يإذا كان حدث عشوائي ما يتكرر في الزمن وفق توزيع بواسون النيتروسوفيك
𝑁𝑃(x) =  e−λN  .  

(λN)x

x!
     ;      𝑥 = 0,1, … . .         (24.4)  

 :يفإن الزمن بين حدثين يتبع التوزيع األسي النيتروسوفيك    

𝑓N(t) = λN  .  e−λN  𝑡           ;           𝑡 > 0               (25.4)  

 :مثال

 ،فما احتمال عدم وجود أعطال في األســـــبوع، عطل في األســـــبوع   [1,2]بفرض لدينا آلة ما في معمل معدل ظهور أعطال فيها 
 ثم ما احتمال مرور أسبوعين على األقل قبل ظهور العطل القادم.

 الحل:

 من أجل احتمال عدم وجود أعطال في األسبوع: -
متغير عشــــــوائي يخضــــــع لتوزيع بواســــــون   X فنجد أن  األســــــبوع،عطال في األ ديمثل حدث عد   Xرنفرض أن المتغي

 وبالتالي : λ= [1,2]بوسيط  يالنيتروسوفيك

𝑁𝑃(x = 0) =  e−λN  .  
(λN)x

x!
    = e−λN  .  

(λN)0

0!
= e−λN = e−[1,2]  

 . [0.368  ,  0.135]أي أن احتمال عدم وجود أي عطل في األسبوع يتراوح بين    

هو متغير عشـــــــــــــوائي يتوزع وفق    yفنالحظ أن  يمثل الزمن )باألســـــــــــــابيع( قبل ظهور أعطال،هو حدث  yبفرض أن  -
 ويكون: يالتوزيع األسي النيتروسوفيك

𝑁𝑃(𝑦 > 2) = 1 − 𝑁𝑃(𝑦 ≤ 2) = 1 − 𝑁𝐹(2) =  1 − (1 − e−2.λN)  

= e−2.λN = e−2[1,2] = e[−4,−2]  

 .  [0.135 , 0.018]أي أن احتمال مرور أسبوعين على األقل قبل ظهور العطل القادم يتراوح بين     
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 الفصل الرابع :

 :)شجرة القرارات النيتروسوفيكية(النيتروسوفيكي قرار اتخاذ ال
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ات الصـــــــــــــحيحة أحد العوامل منا اتخاذ قرارات متعددة طوال الوقت، واتخاذ القرار الحياة مليئة باالختيارات، األمر الذي يتطلب 
يارات المختلفة بأن الخ ، نحتاج إلى أن يكون لدينا معرفة كاملةاً جيد اً لنجاح في الحياة والعمل وغيرها، ولكي نتخذ قرار ل الرئيســــــــــــية

ية، وقد . وتــــمثل عــــملية اتخاذ القرار جانبًا هامًا في حياتنا العملساسها يتم التحكم في القرار النهائيأتنتج احتماالت مختلفة وعلى 
الحدس والتخمين لكنها اليوم أصبحت مبنية عــلى أســلوب عــلمي حتى تكون الــقــرارات أكــثــر دقــة ولــتــساهــم في  إلىاستندت قديمًا 

 حـل كافة الـمشاكل.

في ظل ظروف معينة واختيار أفضلها للوصول إلى حل مشكلة أو الوصول من البدائل  فئةعملية المفاضلة بين  واتخاذ القرار هو
البدائل وتقييمها ثم  المشــــــــكلة وتحليلها ووضــــــــع المنطقية من تشــــــــخيص والخطوات المراحل من العديد يتم ذلك وفقلهدف ما، و 

القرار. إن ذلك يعالج ضــــــمن المنطق الكالســــــيكي في نطاق يدعى نظرية القرار وهي نظرية  أواًل اقتصــــــادية  البديل وتنفيذ اختيار
حيث تستخدم من قبل الشركات االقتصادية لتقييم الخيارات المتاحة واتخاذ القرار األفضل، ثانيًا رياضية حيث تستخدم عدة داالت 

 .ت نظرية االحتماال نها تعتبر أحد  تطبيقاتإ، وأيضًا إحصائية حيث كدالة المنفعةرياضية 
وهنا متخذ القرار يعي تمامًا نتائج القرار وآثاره مسبقًا قبل  حالة التأكدإلى: صنع القرار في  وتصنف القرارات وفقًا لظروف اتخاذها 

 الفئةبحيث تتألف هذه حالة عدم التأكد وصنع القرار في  اتخاذه وتكون جميع البيانات والمعلومات الالزمة متاحة ومعلومة بدقة ،
من األحداث من الصعب تقدير احتماالتها أي أنه ليس لدى متخذ القرار معلومات  فئةمن القرارات التي تكون نتائج األفعال فيها 

هذه  ذ القرار فيحول االحتماالت الممكنة لكل عائد أو بديل، بمعنى أن المعلومات المتاحة تكون عند حدها األدنى مما يجعل اتخا
الحالة من أصعب مواقف صناعة القرارات وهنا يعتمد صانع القرار على خبرته السابقة ويضع احتماالت شخصية ، وصنع القرار 

على . و  يكون هناك أوضاع أو احتماالت ممكنة لكل بديل دون التمكن من تقرير حدوث أي منها بشكل قاطع حالة المخاطرةفي 
ال يفصلون  واالقتصاديون  ،هما يقودان في النهاية إلى نتيجة واحدةيين مفهومي المخاطرة وعدم التأكد إال أن كلاالختالف بمن رغم ال

 .في الدراسة بين حاالت المخاطرة وعدم التأكد

ـــــة أولهمـــــا المـــــدخل - ـــــرار فـــــي ظـــــل ظـــــروف مختلف ـــــي اتخـــــاذ الق ـــــة كبيـــــرة ف ـــــان مـــــن المـــــداخل لهمـــــا أهمي ـــــاك نوعـــــان مختلف  وهن
الــــذي يعتمــــد فيــــه  الكمببببيوهنــــا يعتمــــد متخــــذ القــــرار علــــى خبرتــــه الشخصــــية فــــي اتخــــاذ قراراتــــه. واآلخــــر هــــو األســــلوب  النببببوعي

النمـــــاذج الكميـــــة نظـــــرًا لتنوعهـــــا حصر جميع متخـــــذ القـــــرار علـــــى األســـــاليب والنمـــــاذج الرياضـــــية وبحـــــوث العمليـــــات، وال يمكـــــن 
 .قدمه الحقاً القرارات الذي سنوذج شجرة نم وتزايدها المستمر ولكن من أكثر هذه النماذج شيوعاً 

فاعليـــــة عمليـــــة اتخـــــاذ القـــــرارات علـــــى جميـــــع  فـــــيأحـــــد المعوقـــــات الهامـــــة التـــــي تـــــؤثر  هـــــو المعلومـــــاتدقـــــة وكفايـــــة عـــــدم  إن -
إن وجـــــود الخبـــــرة لـــــيس بـــــاألمر الكـــــافي بـــــل البـــــد مـــــن تـــــدعيمها بأحـــــدث المعلومـــــات عـــــن الموقـــــف المحـــــيط حيـــــث المســـــتويات، 

لــــيس مجــــرد موقــــف  فــــالقرار ،المشــــكلةعــــن طريــــق جمــــع معلومــــات إضــــافية عــــن  (مــــثالً )حالــــة عــــدم التأكــــد  بالمشــــكلة كتقليــــل
 شاذ يتخذ في لحظة زمنية معينة وإنما يكون وفقآ لمراحل ودراسات نقوم بها قبل اتخاذ القرار.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ــــى ال ــــة األول ــــات هــــي الحجــــر األســــاس واللبن ــــار أن البيان ــــى اعتب ــــات معرفــــة  تــــيوعل ــــت هــــذه البيان ــــرار فكلمــــا كان ــــى عليهــــا الق يبن
نقــــوم فـــــي هـــــذا الفصــــل بتوســـــيع البيانـــــات ًا. وانطالقــــًا مـــــن ذلـــــك بشــــكل دقيـــــق وشـــــامل كــــان القـــــرار الـــــذي نحصــــل عليـــــه صـــــائب

ــــــي يتجاهلهــــــا  ــــــر المحــــــددة الت ــــــات الحــــــاالت غي ــــــث تتضــــــمن هــــــذه البيان المعرفــــــة وفــــــق المنطــــــق الكالســــــيكي نيتروســــــوفيكيًا بحي
صــــنع القــــرار، وذلــــك مــــن خــــالل تقــــديم تمديــــد لنمــــوذج شــــجرة القــــرارات فــــي ســــياق منطــــق  ســــتدعم مشــــكلةو ق الكالســــيكي المنطــــ

 النيتروسوفيك ندعوه بشجرة القرارات النيتروسوفيكية.

 Atharارال كفي اتخاذ القرار فلقد قدم آثر ولقد عمل العديد من الباحثين في تطبيق منطق النيتروسوفيك على الطرق الكمية 
Kharal وقدم   ،النيتروسوفيكالمتعدد المعايير  طريقة صنع القرارPinaki Majumdar   وسوفيك وتطبيقاتها في النيتر   فئات

ئة النيتروسوفيك الثنائية قرارات في بي فئةلصنع  TODIMطريقة  ..وآخرون    Surapati Pramanikوقدم    ، صنع القرار
وهنالك العديد من األبحاث التي تم ، و أبحاث أخرى في هذا المجاللصنع القرار المتعدد المعايير  GRAوكذلك طريقة  القطب
 . .....السياق في هذا  مؤخراً  نشرها

 Tree  Decision  Neutrosophic  :شجرة القرارات النيتروسوفيكية    

يأخــــذ صــــورة شــــجرة تنــــتج بــــدائل ويســــتخدم فــــي نعلــــم مــــن تعريــــف شــــجرة القــــرارات الكالســــيكية أنهــــا عبــــارة عــــن شــــكل بيــــاني 
حيــــث يبــــدأ جــــذرها مــــن اليســــار وتمتــــد فروعهــــا إلــــى اليمــــين مبينــــًة ، معيــــار واحــــد  حــــال حالــــة المفاضــــلة علــــى البــــدائل فــــي

 ،البـــــدائل واحتمـــــاالت الحـــــاالت الطبيعيـــــة )األحـــــداث( وهـــــي تعتبـــــر طريقـــــة مناســـــبة لصـــــناعة القـــــرار فـــــي حالـــــة عـــــدم التأكـــــد
وتعتبــــــر مــــــن األســــــاليب الرياضــــــية القويــــــة التــــــي تســــــتخدم فــــــي تحليــــــل العديــــــد مــــــن المشــــــكالت، ونمــــــوذج شــــــجرة القــــــرارات 
النيتروســــوفيكية هــــو ذاتــــه نمــــوذج شــــجرة القــــرارات الكالســــيكية لكـــــن مــــع إضــــافة بعــــض الالتحديــــد للبيانــــات أو مــــن خـــــالل 

 استبدال االحتماالت الكالسيكية باحتماالت نيتروسوفيكية.
احتمـــــــــاالت والثانيــــــــة مـــــــــع االحتمـــــــــاالت بطــــــــريقتين األولـــــــــى دون قدم فيمـــــــــا يلـــــــــي شــــــــجرة القـــــــــرارات النيتروســـــــــوفيكية وســــــــن

 النيتروسوفيكية.
 
 احتماالت:ة القرارات النيتروسوفيكية دون شجر    -
يعـــــــــد بنـــــــــاء شـــــــــجرة القـــــــــرارات النيتروســـــــــوفيكية دون إدراج االحتمـــــــــاالت خيـــــــــارًا مناســـــــــبًا عنـــــــــدما ال يتـــــــــوافر لصـــــــــانع القـــــــــرار   

المعلومـــــات الكافيـــــة التـــــي تمكنـــــه مـــــن تقـــــدير احتمـــــاالت األحـــــداث التـــــي تتكـــــون منهـــــا شـــــجرة القـــــرارات كمـــــا أنهـــــا مناســـــبة عنـــــد 
ــــــدائل بمعــــــزل عــــــن  ــــــل أفضــــــل أو أســــــوأ الب ــــــي تحلي ــــــة ف االحتمــــــاالت ، وهــــــذا الطــــــرح يتفــــــق مــــــع مفهــــــوم شــــــجرة القــــــرارات الرغب

ـــــــرارات )دون احتمـــــــاالت( هـــــــو أن القـــــــيم المتوقعـــــــة  ـــــــة شـــــــجرة الق الكالســـــــيكية ولكـــــــن مـــــــا يضـــــــيفه منطـــــــق النيتروســـــــوفيك لطريق
يــــين )العوائــــد( المقابلــــة لكــــل بــــديل مــــن البــــدائل والتــــي عــــادة تقــــدر مــــن قبــــل صــــانع القــــرار وفــــق خبرتــــه  أو مــــن قبــــل خبــــراء معن

  .كثر دقة وعمومية وبأقل خطأ ممكنسوف يتم تقديرها  بشكل أ
ناك من .  هذلك.أو غير  هائأسو  موأيضًا من جهة أخرى قد نجد أن هذه القيمة المتوقعة للعوائد سواء في حال أفضل التوقعات أ

قيمة ى نوعية القرار المتخذ هي أخذ الفالحل األفضل لمواجهة هذه المشكلة التي تؤثر حتمًا عل ،الخبراء من يؤيدها أو يعارضها
ن الصفر الذي إمثاًل ، بحيث   aالمتوقعة )للعوائد( مع إضافة وطرح مقدار نمثله بمجال يتراوح بين الصفر وقيمة محددة ولتكن 
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  aلقرار، ومع صانع ا أو الخبراء بينيمثل أدنى قيمة في هذا المجال يعني أن ليس هناك من اختالف على القيمة المتوقعة للعائد 
 aبين الخبراء أو بين الخبراء وصانع القرار حول القيمة المتوقعة للعائد و اً التي تمثل أعلى قيمة في المجال تعني أن هناك خالف

ختلفة مع العلم أن جميع اآلراء الم ،[a,0]  .لذا سنقدم القيمة المتوقعة للعائد مع إضافة وطرح المجال  تم تقديرهاهي أعلى قيمة 
وعندها سوف تتحول القيمة المتوقعة للعائد إلى مجال من القيم يحوي  [a,0] عن القيمة المتوقعة ستكون متضمنة داخل المجال 

 جميع اآلراء .
ـــــى النيتروســـــوفيك ـــــد إل ـــــذي يعطـــــي قيمـــــة محـــــددة للعوائ ـــــل مـــــن إطـــــار المفهـــــوم الكالســـــيكي ال ـــــا ننتق ـــــذي ال يعطـــــي قيمـــــة  يوهن ال

 القيم المتوقعة للعوائد.محددة وإنما مجال من 
,𝑑1فمثاًل من أجل ثالثة بدائل  𝑑2, 𝑑3 : في ظل أفضل و أسوأ توقعات نكتب ما يلي 

 
  أفضل التوقعات أسوأ التوقعات

𝐵 ∓ 𝑖2 𝐴 ∓ 𝑖1 𝑑1 
𝐷 ∓ 𝑖4 𝐶 ∓ 𝑖3 𝑑2 
𝐹 ∓ 𝑖6 𝐸 ∓ 𝑖5 𝑑3 

 قيم المتوقعة للعوائد لل النيتروسوفيكيةمصفوفة اليمثل  (5-1) الجدول                     

 : تمثل الجزء المحدد للقيم المتوقعة .  A, B, C, D, E, F    حيث:

:تمثل الجزء غير المحدد من القيم .    𝑖1, 𝑖2, 𝑖3, 𝑖4, 𝑖5, 𝑖6 

∋ 𝑖𝑘ن :      إبحيث  [0, 𝑎𝑘]   ; 𝑘 = 1,2,3,4,5,6         

وبالتـــــالي ســـــيختلف تحليـــــل شـــــجرة القـــــرارات النيتروســـــوفيكية عـــــن شـــــجرة القـــــرارات الكالســـــيكية عنـــــد دراســـــة المـــــداخل التفـــــاؤلي 
 البدائل.والمحافظ )التشاؤمي( ومدخل الندم الختبار البديل األفضل من بين 

إليضاح ذلك نورد المثال التالي الذي يواجه فيه صانع القرار ثالثة بدائل لالستثمار في الميدان التربوي وهي مركز استشارات  -
 ، ولكل بديل حالتان طبيعيتان على النحو إقبال عالٍ  (𝑑3)ومعهد حاســــــب آلي  (𝑑2)ومعهد لغة إنكليزية     (𝑑1)تربوية  

المعطيات السابقة فإن العوائد ستختلف باختالف متغيرين هما البدائل والحاالت الطبيعية ولقد وإقبال ضعيف . واعتمادًا على 
 (210000)قبال العالي بقيمة في حالة اإل اً ن مركز االســتشــارات التربوية يعطي عائدإتم تقدير العوائد من قبل الخبراء حيث 

مع  (30000)بقيمة  اً قبال الضــــــعيف يعطي عائدي حالة اإلوف  [25000 , 0]مع مقدار غير محدد من التقدير يتراوح بين 
قبـــال العـــالي بقيمـــة في حـــالـــة اإل اً ، وأن معهـــد اللغـــة اإلنكليزيـــة يعطي عـــائـــد [5000 , 0]مقـــدار غير محـــدد يتراوح بين 

مع مقدار   (65000)قبال الضـــعيف عائد بقيمة وفي حالة اإل  [50000 , 0]ار غير محدد يتراوح بين دمع مق(200000)
مع   (150000)قبال العالي في حالة اإل اً لي يعطي عائد، وأن معهد الحاســـــــــــــب اآل  [4000 , 0]غير محدد يتراوح بين 

ار غير محدد يتراوح دمع مق (60000)بقيمة  اً قبال الضعيف عائدوفي حالة اإل  [10000 , 0]مقدار غير محدد يتراوح بين 
 .  [10000 , 0]بين 
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 المصفوفة التالية:وبالتالي نشكل 

  عاليإقبال  ضعيفإقبال 

30000 ∓ (𝑖2 = [0,5000])  210000 ∓ (𝑖1 = [0,  مركز استشارات تربوية ([25000

65000 ∓ (𝑖4 = [0, 4000]) 200000 ∓ (𝑖3 = [0,  معهد لغة انكليزية ([50000

60000 ∓ (𝑖6 = 0,10000])  150000 ∓ (𝑖5 = [0,  معهد حاسب آلي ([10000

  مع قيم عدديةلقيم المتوقعة للعوائد ل النيتروسوفيكية مصفوفةاليمثل  (5-2) الجدول                     

  

  عاليإقبال  ضعيفإقبال 

 مركز استشارات تربوية [235000 , 185000] [35000 , 25000]

 معهد لغة انكليزية [250000 , 150000] [69000 , 61000]

 معهد حاسب آلي [160000 , 140000] [70000 , 50000]

 بعد إجراء الحساباتلقيم المتوقعة للعوائد لمصفوفة النيتروسوفيكية ال (5-3) الجدول                     

 دراسة المداخل:
 المدخل التفاؤلي: -1

نعلم أن هذا المدخل يعتمد على تقويم البدائل تمهيدًا الختيار البديل الذي يضـــــــــــــمن أفضــــــــــــــل العوائد الممكنة في ظل 
 Max)الحاالت الطبيعية المتفائلة دون أي اعتبار للحاالت المتشــــــــــــائمة لهذا البديل، والذي نعبر عنه بالمصــــــــــــطلح 

Max) 
 الثانية تشير إلى الحالة الطبيعية المتفائلة:  Maxاألولى تشير إلى أعلى قيمة نقدية و    Max بحيث 

Max Max  

Max [185000 , 235000]=235000 مركز استشارات تربوية 

Max [ 150000 , 250000]=250000 معهد لغة إنكليزية 

Max [140000 , 160000] =160000 معهد حاسب آلي 

 وفق المدخل التفاؤليلقيم المتوقعة للعوائد ل النيتروسوفيكيةمصفوفة ال (5-4) الجدول                     
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وبالتالي وفقًا للمدخل التفاؤلي يعد االستثمار في معهد اللغة اإلنكليزية هو البديل األفضل على اعتبار أنه يتضمن أعلى 
 ليرة. (250000)عائد ممكن وهو 

𝑖1ونالحظ أنه إذا قمنا بوضع   = 𝑖3 = 𝑖5 = فإننا نعود إلى الحالة الكالسيكية لشجرة  (2)-(5) في الجدول  0
 نالحظ عندها ما يلي: ات ضمن حالة المدخل التفاؤلي والقرار 

  عاليإقبال 

 مركز استشارات تربوية 210000

 معهد لغة إنكليزية 200000

 معهد حاسب آلي 150000

 وفق المدخل التفاؤليلقيم المتوقعة للعوائد ل الكالسيكيةمصفوفة ال (5-5) الجدول                     

( تقودنــا إلى اتخــاذ قرار بــأن 210000( هي )ينالحظ أن أعلى قيمــة نقــديــة في الحــالــة الطبيعيــة المتفــائلــة )إقبــال عــال
 االستثمار في مركز االستشارات التربوية هو األفضل.

( ئـــدالتي تمثـــل القيم المتوقعـــة للعوا)البيـــانـــات  عنـــد توســـــــــــــيعالقرار المتخـــذ  التبـــاين فيوبـــالتـــالي نالحظ كيف أنـــه تم 
الطبيعي أن يكون القرار الناتج عن النموذج النيتروســـــوفيكي أفضـــــل في االســـــتثمار من الكالســـــيكي ، ومن نيتروســـــوفيكياً 

 حيث أنه مبني على بيانات أوسع تشمل كافة اآلراء وبالتالي سيكون القرار الناتج عنه متفق عليه أكثر ما يمكن.

 دخل المحاف  )التشاؤمي(:الم -2
ــــذي يضــــمن أفضــــل    ــــديل ال ــــار الب ــــدًا الختي ــــدائل تمهي ــــى تقــــويم الب ــــم أن هــــذا المــــدخل يعتمــــد عل ــــة    نعل العوائــــد الممكن

 في ظل الحاالت الطبيعية المتشائمة دون أي اعتبار للحاالت المتفائلة لذلك البديل، ويطلق عليه مصطلح 
Min)  Max حيـــث )Max  ـــاني مـــن المصـــطلح ا ـــى قيمـــة نقديـــة ولكنهـــا مرتبطـــة بـــالجزء الث  Minل تعنـــي هنـــا أعل

 والذي يقصد به الحالة الطبيعية المتشائمة .
Max Min  

Max [25000 , 35000]= 35000 مركز استشارات تربوية 

Max [ 61000 , 69000]=69000 معهد لغة إنكليزية 

Max [50000 , 70000] =70000  آليمعهد حاسب 

 وفق المدخل المحاف لقيم المتوقعة للعوائد النيتروسوفيكية لمصفوفة يمثل ال (5-6) الجدول                     

وفقًا لهذا المدخل يعد االستثمار في مجال معهد حاسب آلي هو البديل األفضل على اعتبار أنه يضمن أعلى عائد ممكن 
 ( ليرة.70000هو )
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𝑖2ونالحظ أيضًا أنه إذا وضعنا   = 𝑖4 = 𝑖6 = فإننا نعود إلى الحالة الكالسيكية   (2)-(5) في الجدول  0

 لشجرة القرارات في حالة المدخل المحافظ والتي نالحظ من أجلها ما يلي:
  ضعيفإقبال 

 مركز استشارات تربوية 30000

 معهد لغة إنكليزية 65000

 معهد حاسب آلي 60000

 وفق المدخل المحاف لقيم المتوقعة للعوائد الكالسيكية لمصفوفة يمثل ال (5-7) الجدول                     

والتي تقودنا إلى اتخاذ  (65000)ونالحظ أن أعلى قيمة نقدية في الحالة الطبيعية المتشـــائمة )اقبال ضـــعيف( هي 
 األفضل. قرار بأن االستثمار في معهد اللغة اإلنكليزية هو البديل

. ففي ختلف.انجد أن القرار باختيار البديل  النيتروســــــــــوفيكي النموذجمع  الكالســــــــــيكي جا النموذوبالتالي بمقارنة هذ
حالة النيتروســـوفيك يقودنا هذا المدخل إلى خيار االســـتثمار في معهد الحاســـب اآللي وفي الحالة الكالســـيكية يقودنا 

 مًا ســوفوأعم فهي حت البيانات معرفة بشــكل أدق عندما تكون  ولكن ،اإلنكليزيةإلى خيار االســتثمار في معهد اللغة 
  .من الحالة التي تكون البيانات فيها غير كافية أو غير دقيقةاألفضل التخاذ القرار تقودنا إلى الخيار الصحيح و 

 مدخل الندم: -3

 على تقويم البدائل تمهيدًا الختيار البديل الذيإن هذا المدخل ليس تفاؤليًا وال تشاؤميًا وإنما مدخل وسيط يعتمد 
 ينطوي على أقل الفرص الضائعة.

واختيار البديل األنسب في ضوء هذا المدخل يتطلب إنشاء مصفوفة جديدة على النحو التالي بحيث نستبدل البديل 
ائعة ه ال يوجد فرص ضعلى اعتبار أن )بعد أخذ القيمة للعليا للمجال( الذي يحقق أعلى قيمة نقدية بالقيمة صفر

 :3)-(5، باالستفادة من الجدول لهذا البديل
 

  عاليإقبال  ضعيفإقبال 

  -[50000 , 70000]
[25000, 35000] 

-[150000,250000]
[185000,235000] 

 مركز استشارات تربوية

-[50000 , 70000]
[61000,69000] 

 -[150000 , 250000]
[150000 , 250000] 

 معهد لغة انكليزية

-[50000 , 70000] 
  [50000 , 70000]  

-[150000 , 250000]
[140000 , 160000] 

 معهد حاسب آلي
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 وفق مدخل الندملقيم المتوقعة للعوائد النيتروسوفيكية لمصفوفة يمثل ال (5-8) الجدول                     

 

  عاليإقبال  ضعيفإقبال 

 مركز استشارات تربوية ]-[35000,15000 2]5[35000 , 000

 معهد لغة انكليزية [0 , 0] ]-[1000 , 11000

 معهد حاسب آلي [90000 , 10000] [0 , 0]

 يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق مدخل الندم بعد اجراء الحسابات (5-9) الجدول            

في حالة االقبال العالي من باقي القيم النقدية الموجودة ضـــــــــــــمن هذه الحالة الطبيعية قمنا بطرح أعلى قيمة نقدية 
وكذلك األمر بالنســـبة لحالة اإلقبال الضـــعيف قمنا بطرح أعلى قيمة نقدية في حالة اإلقبال الضـــعيف من بقية القيم 

 النقدية الموجودة ضمن هذه الحالة.
 أعلى قيم الفرص الضائعة لكل بديل على النحو التالي:ثم اآلن نقوم بإنشاء مصفوفة مختصرة تتضمن 

  الفرص الضائعة

 مركز استشارات تربوية 2]5[35000 ,000

 معهد لغة إنكليزية ]-[1000 ,11000

 معهد حاسب آلي [90000 , 10000]

 النيتروسوفيكية للفرص الضائعةمصفوفة يمثل ال (5-10) الجدول

البديل المناســـــــــــــب هو معهد اللغة اإلنكليزية على اعتبار أنه ينطوي على أقل الفرص وبالتالي وفقًا لهذا المدخل فإن 
 الضائعة.

نتوصـــــــل إلى نفس القرار بأن معهد اللغة ء المنطق الكالســـــــيكي ســـــــنالحظ أننا العمل في هذا المدخل في ضـــــــو  عند 
 اإلنكليزية هو الخيار األفضل ولكن ذلك ال يحدث دومًا.

𝑖1فمن أجل  = 𝑖2 = 𝑖3 = 𝑖4 = 𝑖5 = 𝑖6 =  نحصل على :  (2)-(5) في الجدول  0
 

  قبال عاليإ قبال ضعيفإ

 مركز استشارات تربوية 210000 30000

 معهد لغة انكليزية 200000 65000
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 معهد حاسب آلي 150000 60000

 وفق مدخل الندم لقيم المتوقعة للعوائد الكالسيكية لمصفوفة يمثل ال (5-11) الجدول

  الندم:ننشأ مصفوفة 
  قبال عاليإ قبال ضعيفإ

 مركز استشارات تربوية 0 35000

 معهد لغة انكليزية 10000 0

 معهد حاسب آلي 60000 5000

 الندم الكالسيكيةمصفوفة يمثل  (5-12) الجدول

 فنحصل على:   Maxل نأخذ ا
  الفرص الضائعة

 مركز استشارات تربوية 35000

 معهد لغة إنكليزية 10000

 معهد حاسب آلي 60000

 الكالسيكية للفرص الضائعةمصفوفة يمثل ال (5-13) الجدول

 على اعتبار أن المدخل ينطوي على أقل الفرص الضائعة بالتالي البديل المناسب هو مركز اللغة اإلنكليزية.
لكن  ،حدث دوماً ولكن ذلك ال ي المتخذ، لقرارل بالنســــبةالنيتروســــوفيكية مع الحالة الحالة الكالســــيكية فنالحظ أنه قد تتفق 

 على بيانات دقيقة تمهد لنا الطريق الختيار البديل األفضل.قوم االعتماد على الطريقة التي ت هو األفضلبالتأكيد 
من دراســــــة المداخل الثالثة الســــــابقة في ضــــــوء منطق النيتروســــــوفيك اتضــــــح لنا أنه ينتج لدينا خيارات متباينة عن  

 غلب األحيان.المنطق الكالسيكي في أ 
وينتج لدينا أيضــــــــًا خيارات مختلفة وفقًا للمداخل وهذا األمر نســــــــتطيع أن ننظر له بإيجابية بأنه يثري عملية صــــــــنع 

 القرار وما هو إال انعكاس لظروف صانع القرار وما يؤثر عليه من آراء. 
 لكن هذه المداخل ال تعير اهتمامًا الحتماالت األحداث لذلك سنقدم اآلن:

 شجرة القرارات النيتروسوفيكية في ضوء االحتماالت النيتروسوفيكية:   
ــــة شــــجرة القــــرارات فــــي ضــــوء االحتمــــاالت الكالســــيكية يتــــاح لصــــانع القــــرار تقــــدير احتمــــاالت كــــل حــــدث مــــن  فــــي حال

 الختيار أفضل البدائل. EMVالحاالت الطبيعية وبالتالي يستخدم مدخل القيمة النقدية المتوقعة 
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ن المنطقــــي أن يكــــون احتمــــال االقبــــال العــــالي مــــثاًل لثالثــــة خيــــارات )بــــدائل( هــــو ذاتــــه. أي أن يكــــون ولكــــن لــــيس مــــ
وكـــــذلك احتمـــــال االقبـــــال العـــــالي  0,4علـــــى ســـــبيل المثـــــال احتمـــــال االقبـــــال العـــــالي لمركـــــز االستشـــــارات التربويـــــة هـــــو 

 إن لكـــــلق المنطـــــق الـــــذي يقـــــول إن ذلـــــك ال يوافـــــ 0,4لمعهـــــد اللغـــــة اإلنكليزيـــــة ومعهـــــد الحاســـــب االلـــــي هـــــو أيضـــــًا 
 بديل ظروف وحاالت تختلف من بديل آلخر.

ولذلك ســــنطرح من خالل منطق النيتروســــوفيك طريقة أخرى لدراســــة شــــجرة القرارات في ضــــوء االحتماالت اعتمادًا على 
 :ياالحتماالت النيتروسوفيكية وسنعرف ضمن هذه الطريقة شكل آخر للبيانات غير المحددة سنوضحه فيما يل

  NEMVونرمز لها بالرمز  بتعريف القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكيةسنقوم  أوالً          
(Neutrosophic Expected Monetary Value) بالشكل يةاعتمادًا على تعريف القيمة المتوقعة النيتروسوفيك: 

 حالة التحديد نكتب :  mو     حالة طبيعية   nمن أجل  
𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑𝑖) = ∑ 𝑝(𝑠𝑗)  𝑣(𝑑𝑖  ,𝑛

𝑗=1 𝑠𝑗) +  ∑ 𝑝(𝑠𝐼)  𝑣(𝑑𝑖  ,𝑚
𝐼=1 𝑠𝐼)                       

 حيث:  
    𝑝(𝑠𝑗)  ( احتمال الحصول على حالة االقبال العالي أو االقبال الضعيفS )تمثل حاالت الطبيعة      
    𝑝(𝑠𝐼)   .ننوه إلى أن احتمال الحصول على حالة الالتحديد (I  تمثل)الالتحديد 

  𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝑗)  تمثل القيمة النقدية المتوقعة المقابلة للبديل𝑑𝑖  في ظل الحالة𝑠𝑗 . 
         𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝐼)    تمثل القيمة النقدية المتوقعة المقابلة للبديل𝑑𝑖  في ظل الحالة𝑠𝐼 . 

 وفي مثالنا المطروح يكون:
  

𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑𝑖) = 𝑝(𝑠𝑗=1) 𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝑗=1) + 𝑝(𝑠𝑗=2) 𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝑗=2) +  𝑝(𝑠𝐼=1)𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝐼=1)   
 

 قبال العالي.احتمال اإل   𝑝(𝑠𝑗=1)حيث : 
         𝑝(𝑠𝑗=2)   قبال الضعيف.احتمال اإل 

 
 بفرض أن االحتمال النيتروسوفيكي لإلقبال العالي على مركز االستشارات التربوية    

, 𝑁𝑃(0.65هو               0.05 ,  الذي يعني أن هناك :   (0.30
      𝑝(𝑠𝑗=1) =  قبال العالي على مركز االستشارات التربوية.احتمال اإل  0.65

𝑝(𝑠𝑗=2) =  قبال الضعيف على مركز االستشارات التربوية.احتمال اإل      0.30
 𝑝(𝑠𝐼=1) =  وكذلك ليسيًا االستشارات التربوية ليس عالكز قبال على مر احتمال الالتحديد الذي يعني أن اإل    0.05

 )يتم الحصول على هذه االحتماالت من مراكز البحوث والخبرة( .(بين بينبينهما )ما ضعيف وإنما 
 والمصفوفة تعرف بالشكل:

  عاليإقبال  ضعيفإقبال  غير محددإقبال 
 (𝑑1)مركز استشارات تربوية 210000 30000 100000
 (𝑑2)معهد لغة إنكليزية   200000 65000 120000
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 ((𝑑3 معهد حاسب آلي   150000 60000 90000
 القيم المتوقعة للعوائد مع االحتماالت النيتروسوفيكية مصفوفة يمثل  )14-(5 الجدول 

بحيث أن القيم الموجودة ضـــــــمن المصـــــــفوفة هي عبارة عن توقعات العوائد من قبل الخبراء وهنا قد قمنا بتعريف شـــــــكل آخر من 
غير قبال اإلو أيضــًا إنما بين بين، عرفناه باســم إقبال غير محدد ) اً ليس ضــعيفكذلك و  ياً ليس عالقبال اإلأشــكال الالتحديد وهو أن 

 المحدد قد يكون بالتدريج(.
 مركز االستشارات التربوية بالشكل: 𝑑1ولنحسب اآلن القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية للبديل األول  

 نكتب :  m=1و     n=2بحيث      

𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑1) = 𝑝(𝑠𝑗=1) 𝑣(𝑑1, 𝑠𝑗=1) + 𝑝(𝑠𝑗=2) 𝑣(𝑑1, 𝑠𝑗=2) +  𝑝(𝑠𝐼=1)𝑣(𝑑1, 𝑠𝐼=1) =  

= (0.65)(210000) + (0.30)(30000) + (0.05)(100000) = 150500  

 𝑑2للبديل معهد اللغة اإلنكليزية   يةواآلن لنحسب القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيك 
, 𝑁𝑃(0.46إذا علمنا أن االحتمال النيتروســـــــــوفيكي لإلقبال العالي على معهد اللغة اإلنكليزية هو  0.09 , 0.45) 

 ن :إحيث 

              46𝑝(𝑠𝑗=1) =  العالي على معهد اللغة االنكليزية.قبال اإلاحتمال    .0

𝑝(𝑠𝑗=2) =  الضعيف على معهد اللغة االنكليزية.قبال اإلاحتمال        0.45

               𝑝(𝑠𝐼=1) =  على معهد اللغة االنكليزية  قبال اإلاحتمال الالتحديد يعني أن     0.09

 .بينهماوإنما  اً وكذلك ليس ضعيف ياً ليس عال                

𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑2) = (0.46)(200000) + (0.45)(65000) + (0.09)(120000) = 132050  
 
معهد حاســــــــــــــب آلي إذا علمنا أن االحتمال   𝑑3واآلن لنحســــــــــــــب القيمة النقدية المتوقعة النيتروســـــــــــــوفيك للبديل  

, 𝑁𝑃(0.50النيتروسوفيكي لإلقبال العالي على معهد الحاسب اآللي هو  0.08 ,  ن:إبحيث    (0.42

          50𝑝(𝑠𝑗=1) =  العالي على معهد الحاسب اآللي.قبال اإلاحتمال     .0

𝑝(𝑠𝑗=2) =  الضعيف على معهد الحاسب اآللي.قبال اإلاحتمال       0.42

 𝑝(𝑠𝐼=1) =  اً وكذلك ليس ضعيف ياً على معهد الحاسب اآللي ليس عالقبال اإلاحتمال الالتحديد يعني أن      0.08
  .(بين بين بينهما ) ما وإنما

 فيكون:

𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑3) = (0.50)(150000) + (0.42)(60000) + (0.08)(90000) = 107400  
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مركز االســتشــارات التربوية   𝑑1ومن خالل حســاب القيم النقدية المتوقعة النيتروســوفيكية يتضــح لنا أن البديل األول  
 ليرة.  150500هو الخيار المناسب على اعتبار أنه يقدم أعلى قيمة نقدية 

 النيتروسوفيكية لهذا المثال:تمثيل شجرة القرارات  

 

 وعن نقط األحداث )الحاالت الطبيعية( بالشكل ،          نعبر عن نقط القرار بالشكل  :حيثب
 
 
 

  
 

    
 

  
 

       Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لشجرة القرارات النيتروسوفيكيةتمثيل بياني  (5-1)الشكل                                                     

 The Value of Good Neutrosophic Information قيمة المعلومات النيتروسوفيكية الجيدة:    

و االســـــتشـــــارات وبيوت الخبرة ســـــواء كما في  إن المعلومات الجيدة التي يحصـــــل عليها صـــــانع القرار من مراكز البحوث 
عند دراســــة  في الحالة الثانية مأ،احتماالت وتقديره للعوائد ة القرارات النيتروســــوفيكية دون الحالة األولى عند دراســــة شــــجر 

تأكيد إن لشـــجرة القرارات النيتروســـوفيكية في ضـــوء االحتماالت النيتروســـوفيكية وتقديره للعوائد المحددة وغير المحددة ، با
وحتى نقّيم الحد األعلى الذي ينفقه صــــانع القرار مقابل حصــــوله على المعلومات الجيدة  ،هذه المعلومات ليســــت مجانية

على قيمة نقدية في حالة اإلقبال العالي مضـــروبة باحتمالها مضـــافة إلى أعلى قيمة نقدية في حالة ألمجموع النقوم بأخذ 
روبة أيضــــــــًا مضــــــــافة إلى أعلى قيمة نقدية في حالة اإلقبال غير المحدد مضــــــــ الضــــــــعيف مضــــــــروبة باحتمالهاقبال اإل

 :14)-(5باالستفادة من الجدول  المعلومات النيتروسوفيكية الجيدةقيمة باحتمالها فنحصل على 
𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) = ∑  max

𝑖
(𝑥𝑖𝑗) 𝑝𝑗

𝑘
𝑗=1  

150500

0 

مركز استشارات تربوية 

 مم

 معهد حاسب آلي

 معهد لغة انكليزية

107400 

132050 

150500 

 %65اقبال عاٍل 

 %50اقبال عاٍل 

 %46عاٍل  اقبال

 %30اقبال ضعيف 

 %65اقبال عاٍل 
 %65اقبال عاٍل 

 %5 داقبال غير محد

 %45اقبال ضعيف  

 %9اقبال غير محدد 

 %8اقبال غير محدد 

 %42اقبال ضعيف 
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𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) = (210000)(0.65) + (65000)(0.45) + (120000)(0.09) = 176550  
 

 عدد حاالت الطبيعة (.  kاالحتمال الموافق للعائد و  𝑝𝑗 قيمة العائد   و    𝑥𝑖𝑗) بحيث 
قوم ن )أي التي نحصــــــــل عليها من مركز الخبرة( ومن ثم كي نقدر الحد األعلى لقيمة المعلومات النيتروســــــــوفيكية الجيدة

من     (150500)والتي هي: من مراكز الخبرة(التي دون معلومات )بطرح القيمة النقدية المتوقعة النيتروســـــــــــــوفيكية 
 القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية في ظل توافر معلومات نيتروسوفيكية جيدة وذلك على النحو :

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 176550 − 150500 = 26050  
 ليرة. 26050أي قيمة المعلومات النيتروسوفيكية الجيدة )أي المتضمنة حاالت الالتحديد( هي 

 Neutrosophic Sensitivity Analysis:    تحليل الحساسية النيتروسوفيكي  

عوه القيمة النقدية المتوقعة في ظل تغير االحتماالت مكانًا في بيئة النيتروسوفيك ندمفهوم تحليل الحساسية الذي يعني تقدير إن ل
هو  )  (𝑑1بتحليل الحساسية النيتروسوفيكي )العتماده على احتماالت نيتروسوفيكية( حيث نالحظ من المثال السابق أن البديل

الخيار المناسب وفقًا لالحتماالت المطروحة لكل بديل مع كل حالة طبيعية فمن البديهي تغير هذه االحتماالت قد يقودنا إلى قرار 
, 𝑁𝑃(0.46فعلى سبيل المثال لو تم أخذ  آخر. 0.09 , أنه هو االحتمال النيتروسوفيكي لإلقبال العالي لمركز االستشارات  (0.45

, 𝑁𝑃(0.65نا االحتمال التربوية و أخذ 0.05 , أنه هو االحتمال النيتروسوفيكي لإلقبال العالي لمعهد اللغة اإلنكليزية مع  (0.30
ة ) أي استبدلنا االحتماالت بين معهد اللغلمعهد الحاسب اآللي كما هو معرف إبقاء االحتمال النيتروسوفيكي لإلقبال العالي 

 وية ، و أبقينا احتمال معهد الحاسب اآللي كما هو(.اإلنكليزية ومركز االستشارات الترب

𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑1)عندها سنالحظ أن: = (0.46)(210000) + (0.45)(30000) + (0.09)(100000) = 119100   

𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑2) = (0.65)(200000) + (0.30)(65000) + (0.05)(120000) = 155500  
 

𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑3) = 107400  
 

وبالتالي خيار  (𝑑2)ليرة والموافقة للبديل   155500وبالتالي نالحظ أن أعلى قيمة نقدية متوقعة نيتروســـــــــــــوفيكية هي 
 معهد اللغة اإلنكليزية هو الخيار المناسب .

ة م تحليل الحســـــــــــــاســـــــــــــيفنالحظ أن تغيير االحتماالت النيتروســـــــــــــوفيكية أدى إلى تغيير القرار وهذا ما يدرج تحت اســـــــــــــ
 النيتروسوفيكي.

   
 :تطبيقي مثال

 وهناك ثالثة خيارات للشركة: ؟ تطور نوع جديد من منتجاتها أم الهل أن تقرر عليها شركة كيميائية يجب 
 أال تستثمر الشركة في تطوير المنتج. (𝑑1)األول الخيار  

 دوالر. 40000للقيام بمهمة التطوير بتكلفة  اً أن تستأجر كيميائي (𝑑2)الثاني الخيار 
 دوالر. 70000أن تستأجر كيميائي ين اثنين بتكلفة قدرها  (𝑑3)الثالث الخيار 
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 دوالر للوحدة. 2وحدة سنويًا بأرباح مقدارها  80000إذا تمكنت الشركة من تطوير المنتج بنجاح فإنها تنتج 
 اليف البحوث الخاصة بتطوير المنتج.وإذا فشلت الشركة في تطوير المنتج ستخسر كل تك

وإذا لم تفشل الشركة في تطوير المنتج وأيضًا لم تنجح )كأن نحصل على تطوير بسيط للمنتج ال يحقق األرباح المطلوبة 
 .40000أقل ما يمكن هو  اً وبنفس الوقت لم يكبد الشركة خسارة كامل تكاليف التطوير( فإن هناك ربح

, 𝑁𝑃(0.60االحتمال النيتروسوفيكي ألن يطور كيميائي يعمل لوحده المنتج الجديد هو  و  0.02 , 0.38) 
, 𝑁𝑃(0.70و االحتمال النيتروسوفيكي ألن يطور كيميائي ين اثنين المنتج هو   0.01 , 0.29) 

 ل.ولننشئ شجرة القرارات النيتروسوفيكية لهذه المسألة ونحدد الفعل )القرار( األمث
 :الحل
 $ 160000 = 2 * 80000النجاح في تطوير المنتج ينتج عنه األرباح    
 دوالر.     40000الالتحديد في تطوير المنتج ينتج عنه ربح بمقدار 
للقيام بمهمة التطوير يكلفها خسارة                                             اً فشل الشركة في تطوير المنتج بعد أن استأجرت كيميائي 

 دوالر والتي هي تكلفة التطوير. 40000
 70000فشل الشركة في تطوير المنتج بعد أن استأجرت كيميائيين اثنين للقيام بمهمة التطوير يكلفها خسارة    

 دوالر والتي هي تكلفة التطوير.
 

  
 

    
 

  
 

       Root 
 
 
 

  
 
 
 
 

  للمثال التطبيقيلشجرة القرارات النيتروسوفيكية تمثيل بياني  (5-2)الشكل                                   
 :2)-(5تفسير الشجرة في الشكل 

بالرغم من أن تتابع األفعال )البدائل( وحاالت الطبيعة يأخذ المســــــــار من اليمين إلى اليســــــــار إال أن المســــــــألة تحل  
 بالتحرك من اليمين باتجاه اليسار.

من  2أو      1أو  0من مســــــــتطيل القرار هناك ثالثة خيارات )بدائل( ممكنة هي أن تســــــــتأجر الشــــــــركة عدد ًا بدء 
 الكيميائيين.

56800 $ 

 ممعدم تطوير المنتج 

 استئجار كيميائيين 

 استئجار كيميائي واحد

42400 $ 

56800 $ 

0 $ 

 %70احتمال النجاح 

 %60احتمال النجاح 

 %65اقبال عاٍل 
 %65اقبال عاٍل 

 %38احتمال الفشل  

 %2احتمال غير محدد 

 %1احتمال غير محدد 

 %29احتمال الفشل 

0$ 

120000 $ 

-40000 $ 

0 $ 

90000 $ 

-70000 $ 

-30000 $ 
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 ينتج أرباحًا تساوي صفرًا ألن الشركة صرفت النظر عن المشروع.  (𝑑1)حيث الخيار األول  
نصل في شجرة القرارات إلى نقطة أو عقدة حالة  (𝑑2)حيث الخيار الثاني  اً واحد اً أما إذا استأجرت الشركة كيميائي 

أو أن ال ينجح وال يفشــل المشــروع  0,38أو أن يفشــل باحتمال  0,60الطبيعة حيث إما أن ينجح المشــروع باحتمال 
 . 0,02باحتمال

( 120000الة النجاح تربح    الشركة )وفي ح دوالر،( 40000في حالة الفشل تخسر الشركة تكلفة البحوث أي )     
وفي حالة الالتحديد نالحظ أن الشركة ال تخسر وال تربح حيث يكون مقدار  (،40000-160000دوالر ناتج عن )

 دوالر. 0 ي    الربح يساوي إلى أجرة الكيميائي وتكون الخسارة والربح ه
نصــل أيضــأ إلى نقطة حالة الطبيعة في شــجرة  (𝑑3)حيث الخيار الثالث أما إذا اســتأجرت الشــركة كيميائيين اثنين  

من األرباح ناتجة عن   $90000محققًة بذلك  0,70القرارات وعندها إما تنجح الشـــــــــــــركة في التطوير باحتمال 
(160000-70000.) 

تفشـــــــل في تطوير أو ال تنجح وال  $70000أو أن تفشـــــــل وتتكبد خســـــــائر تكلفة البحوث وهي أجرة الكيميائيين أي 
( 70000-40000دوالر فقط ناتجة عن )    30000المنتج وتكون النتيجة الحصول على هذه الحالة وهي خسارة 

وفي هذه الحالة الشـــــركة لم تربح ولكنها أيضـــــًا لم تخســـــر كامل المبلغ الذي تكلفت به ألجرة الكيميائيين بل خســـــرت 
 جزًء منه فقط.

 (𝑑2)حيث الرقم في الدائرة التابعة للخيار  2)-(5من الشـــــــــــــكل تجاه اليســــــــــــــار من أجل الحل نتابع من اليمين با 
 )استئجار كيميائي واحد( نجد أن القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية تساوي إلى :

𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑2) = (120000)(0.60) + (−40000)(0.38) + 0 = 56800$  
)اســــــتئجار كيميائيين اثنين ( نجد أن القيمة النقدية المتوقعة النيتروســــــوفيكية  (𝑑3)وكذلك في الدائرة التابعة للخيار  

 تساوي إلى : 
𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑3) = (90000)(0.70) + (−70000)(0.29) + (−30000)(0.01) = 42400$  

  NEMVوعليه فإن القرار األمثل هو استئجار كيميائي واحد لتنفيذ المشروع حيث ينتج عنه أعلى 
 ولذلك سجلت القيمة المثلى في مستطيل القرار في الشجرة وشطبت األفرع الخاصة بالخيارات األخرى. 

إلى حيانًا أيســـــفر  قدوالذي  في إطار مقارنة عملنا في المنطق النيتروسببببوفيكي بما يقابله في المنطق الكالسببببيكي 
 الكالسيكية ونرى التباين في طريقة الحل.تغيير القرار المتخذ، سنقوم بحل المثال السابق في الحالة 

الشـــــــــــــركة الكيميائية يجب أن تقرر فيما أن تطور نوع جديد من منتجاتها أم ال، بحيث هناك ثالثة  فيكون ما يلي:
 خيارات للشركة:

 أال تستثمر الشركة في تطوير المنتج. (𝑑1)األول 
 دوالر. 40000أن تستأجر كيميائي للقيام بمهمة التطوير بتكلفة  (𝑑2)الثاني 
 دوالر. 70000أن تستأجر كيميائي ين اثنين بتكلفة قدرها  (𝑑3)الثالث 

دوالر للوحدة   2وحدة ســـــــــــــنويًا بأرباح مقدارها  80000إذا تمكنت الشـــــــــــــركة من تطوير المنتج بنجاح فإنها تنتج 
دوالر ، وإذا فشــلت الشــركة في تطوير المنتج ســتخســر كل تكاليف البحوث  016000وبالتالي مجمل األرباح يكون 
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، و احتمال أن يطور   0.6الخاصــــــــة بتطوير المنتج ، و احتمال أن يطور كيميائي يعمل وحده المنتج الجديد هو  
 ولننشئ شجرة القرارات لهذه المسألة ونحدد الفعل )القرار( األمثل.  .  0,7  كيميائي ين اثنين المنتج هو  

 يكون:في هذ الحالة  : الحل 
 ينتج أرباحًا تساوي صفرًا ألن الشركة صرفت النظر عن المشروع.  (𝑑1)الخيار األول  
إذا اســتأجرت الشــركة كيميائي واحد نصــل في شــجرة القرارات إلى نقطة حالة الطبيعة حيث إما  (𝑑2)الخيار الثاني  

 . 4,0أو أن يفشل باحتمال قدره  6,0أن ينجح المشروع باحتمال 
( 120000( دوالر وفي حالة النجاح تربح    الشـــركة )40000في حالة الفشـــل تخســـر الشـــركة تكلفة البحوث أي )

 (.40000-000160دوالر ناتج عن )
إذا اســتأجرت الشــركة كيميائيين اثنين نصــل إلى نقطة حالة الطبيعة في شــجرة القرارات وعندها  (𝑑3)الخيار الثالث  

 (.70000-160000من األرباح ناتجة عن )  $90000محققًة بذلك  7,0إما تنجح الشركة في التطوير باحتمال 
 .$70000وتتكبد خسائر تكلفة البحوث وهي أجرة الكيميائيين أي  3,0أو أن تفشل باحتمال قدره 

 (𝑑2)حيث الرقم في الدائرة التابعة للخيار   3)-(5من الشـــــــــــــكل  من أجل الحل نتابع من اليمين باتجاه اليســـــــــــــار
 )استئجار كيميائي واحد( نجد أن القيمة النقدية المتوقعة تساوي إلى :

𝐸𝑀𝑉(𝑑2) = (120000)(0.6) + (−40000)(0.4) = 56000$  
 )استئجار كيميائيين اثنين ( نجد أن القيمة النقدية المتوقعة تساوي إلى :  (𝑑3)وكذلك في الدائرة التابعة للخيار  

𝐸𝑀𝑉(𝑑3) = (90000)(0.7) + (−70000)(0.3) = 42000$  
  EMVلتنفيذ المشروع حيث ينتج عنه أعلى  واحد قرار األمثل هو استئجار كيميائيوعليه فإن ال

م الشـركة بتطوير كيميائي واحد لتقو  رالمثال يتفق القرار الكالسـيكي مع القرار النيتروسـوفيكي باسـتئجا)حيث هنا في هذا 
ولذلك سجلت القيمة المثلى في مستطيل القرار في الشجرة وشطبت األفرع  نوع من منتجاتها، ولكن ذلك ال يحدث دومًا(.

 الخاصة بالخيارات األخرى. وتكون شجرة القرارات بالشكل:
 
 

    
 

  
 

      Root 
 
 
 

  
 
 
 
 

 تمثيل بياني لشجرة القرارات الكالسيكية للمثال التطبيقي (5-3)الشكل 

56000 $ 

 ممعدم تطوير المنتج 

 استئجار كيميائيين 

 استئجار كيميائي واحد

42000 $ 

56000 $ 

0 $ 

 %70احتمال النجاح 

 %60احتمال النجاح 

 %65اقبال عاٍل 
 %65اقبال عاٍل 

 %40احتمال الفشل 

 %30احتمال الفشل 

0$ 

120000 $ 

-40000 $ 

90000 $ 

-70000 $ 



83 
 

 مالحظات:
من الممكن دمج حالة الالتحديد الموجودة في حالة شـــــــــــــجرة القرارات النيتروســـــــــــــوفيكية دون احتماالت مع حالة  -1

الالتحديد الموجودة في حالة شــــجرة القرارات النيتروســــوفيكية في ضــــوء االحتماالت النيتروســــوفيكية أي أن نأخذ 
ضعيف وحالة الالتحديد مع وضع القيم المتوقعة ثالث حاالت طبيعية مثاًل حالة االقبال العالي وحالة االقبال ال

 ذلك من شأنه أن يعقد العمليات الحسابية إليجاد أفضل بديل.   لكن فئاتللعوائد على شكل 
نستنج من دراستنا هذه أن اتخاذ القرار ليس أمرًا سهاًل وال يستهان به وإنما هو العمود الفقري لكل مؤسسة تريد   -2

المرجوة، وبالتالي يجب االهتمام الجّدي بعملية اتخاذ القرار، والعمل على بناء ى النتائج تحقيق أهدافًا والوصول إل
القرارات وفق أسس علمية، واالستناد إلى الطرق الكمية والدراسات النيتروسوفيكية قبل اتخاذ أي قرار خاصة 

 القرارات الكبرى التي تتعلق بحياة أشخاص أو اقتصاد بالد. 
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 الفصل الخامس:

 اللوغاريتمي واختبار معنويةالخطي ودراسة النموذجين  -السلسلة الزمنية النيتروسوفيكية 

 معامالت نموذجها الخطي:
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 :السلسلة الزمنية النيتروسوفيكية

من البيانات المرتبة زمنيًا، وتتميز بيانات هذه المتسلسالت بارتباطها ببعضها البعض في الحالة العامة  فئةالسلسلة الزمنية هي 

صف تطور ظاهرة من القيم )المشاهدات( المتتالية التي ت فئة اوهذا االرتباط يعطينا تنبؤات مستقبلية موثوق بها، وأيضا  نعرفها بأنه

زمنية أنها نيتروسوفيكية إذا كانت بعض أو جميع قيمها)مشاهداتها( غير محددة بشكل ما مع الزمن. نقول عن هذه السلسلة ال

، أي إذا كانت بعض المشاهدات المتتالية التي تصف تطور صريح كأن تكون عبارة عن مجال من القيم بداًل من قيمة واحدة

 ظاهرة ما مع الزمن أو كلها غير محددة بشكل دقيق. 

 :مناقشة

سة السالسل الزمنية هو رصد التغيرات التي ترافق الظاهرة خالل فترة محددة من الزمن ووصفها وتحليلها إن الهدف من درا

وتصنيفها وكذلك دراسة األسباب التي أدت إلى حدوث هذه التغيرات في الظاهرة ومحاولة تقييمها بطرق علمية دقيقة وكذلك أيضا  

 ستقبل بناء على التاريخ السابق للسلسلة باالعتماد على قوانين إحصائيةالتنبؤ بما سيحدث من تطورات على السلسلة في الم

ورياضية تصف سلوك الظاهرة بشكل جيد في الماضي ولها القدرة على تقييم وتقدير قيمها في المستقبل بأقل قدر ممكن من 

ا لية ودقة مما هي عليه على اعتبار أنهاألخطاء ، وانطالقا  من أهمية هذا الهدف البد وأن ننظر إلى البيانات بطريقة أكثر شمو 

 حجر أساس في التنبؤ لمستقبل السلسلة الزمنية واعتمادًا على هذا نطرح مفهوم السلسلة الزمنية النيتروسوفيكية .

ن موالسلسلة الزمنية النيتروسوفيكية ينطبق عليها ما هو معروف حول السالسل الزمنية الكالسيكية من حيث أنواعها وفق وحدة الز 

التي تقاس بها الظاهرة حيث لدينا سالسل نيتروسوفيكية عقدية تؤخذ قيمها كل عشر سنوات كتعداد السكان )من وجهة نظر 

نيتروسوفيكية(، وكذلك سالسل زمنية نيتروسوفيكية سنوية تسجل قيمها كل سنة مثل تقدير إنتاج القمح لبلد معين، وسالسل 

محاصيل الموسمية وكذلك شهرية مثل إنتاج المعامل الشهري من األدوية وسالسل نيتروسوفيكية فصلية مثل إنتاج بعض ال

 نيتروسوفيكية يومية تسجل قيمها بشكل يومي مثل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح.

 وهناك عدد من الشروط والصفات يجب أن تحققها القيم المسجلة لنطلق عليها اسم سلسلة زمنية نيتروسوفيكية: -

ــــــوم  .1 ــــــاس )ي ــــــس وحــــــدات القي ــــــع عناصــــــر السلســــــلة نف ــــــة وهــــــي أن تملــــــك جمي ــــــاس الزمني ســــــنة ...( وال  –شــــــهر  –وحــــــدة القي
 يجوز أن تقاس الظاهرة مرة بالسنة وأخرى بالشهر مثاًل.
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وحـــــدة المكـــــان يجـــــب أن تقـــــاس جميـــــع عناصـــــر السلســـــلة فـــــي نفـــــس المكـــــان وال يجـــــوز أن نأخـــــذ جـــــزء مـــــن القـــــيم فـــــي مدينـــــة  .2
 نة أخرى.والباقي في مدي

 وحدة القياس لعناصر السلسلة حيث يجب أن تقاس عناصر كل سلسلة بنفس الوحدة )م ، كغ،...(. .3
 أن يكون عدد قيم السلسلة منتهي، ومن الممكن أن تحوي بعض الالتحديد في قيمها المشاهدة. .4

 النموذج الخطي لسلسلة زمنية نيتروسوفيكية:
�̂�𝑡نيتروسوفيكية هو:        الشكل العام للنموذج الخطي لسلسلة زمنية  = 𝑎𝑁+𝑏𝑁 𝑡  

𝑏𝑁  ،معامل ثابت       𝑎𝑁   القيم المقدرة  ،    �̂�𝑡   نية  ،القيم الحقيقية للسلسلة الزم  𝑌𝑡حيث:        t   ،معامل انحدار       

�̂�𝑁بطريقة المربعات الصغرى فيكون :         𝑏𝑁    و  𝑎𝑁نحسب   الزمن . =  
∑(𝑡−𝑡̅)( 𝑌𝑡−  𝑌𝑡̅̅̅̅ )

∑(𝑡−�̅�)2
  

�̂�𝑁 =  �̅� − 𝑏𝑡̅  

 :مثال

 لدينا البيانات النيتروسوفيكية التالية التي تمثل إنتاج إحدى المكنات في معمل )بالقطعة( ونريد أن نمهد هذه البيانات خطياً:  
 

(𝒕 − �̅�)( 𝒀𝒕 −   𝒀𝒕
̅̅ ̅̅ ) ( 𝒀𝒕 −   𝒀𝒕

̅̅ ̅̅ ) (𝒕 − �̅�)𝟐 (𝒕 − �̅�) 𝒀𝒕 T 

[168.75 , 170.55] [-37.9 , -37.5] 20.25 4.5- [25,27] 1 

[115.15 , 120.75] [-34.5 , -32.9] 12.25 -3.5    30 2 

[44.75 , 48.75] [-19.5 , -17.9] 6.25 -2.5 45 3 

[14.25 , 19.35] [-12.9 , -9.5] 2.25 -1.5 [50,55] 4 

[9.25 , 9.45] [-18.9 , -18.5] 0.25 -0.5 [44,46] 5 

[-2.25 ,  -1.45] [-4.5 , -2.9] 0.25 0.5 60 6 

[23.25 , 25.65] [15.5 , 17.1] 2.25 1.5 80 7 

[67.75 , 76.25] [27.1 , 30.5] 6.25 2.5 [90,95] 8 

[124.25 , 129.25] [35.5 , 37.1] 12.25 3.5 100 9 

[189.45 , 191.25] [42.1 , 42.5] 20.25 4.5 [105,107] 10 

 المجموع  [789.8 , 754.6]

 

𝑡̅ نحسب:                                                                                               =
55

10
= 5.5    

  �̅�  =  
∑  𝑌𝑡

𝑛
 

=  
[25 ,27]+[30 ,30]+[45 ,45]+[50 ,55]+[44 ,46]+[60 ,60]+[80 ,80]+[90 ,95]+[100 ,100]+[105 ,107]

10
  

=  
[629  ,645]

10
= [ 62.9 , 64.5]  

𝑌𝑡 وبالتالي:        
̅̅ ̅ = [ 62.9  , 64.5]  
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  نعوض:

�̂�𝑁 =  
∑(𝑡−𝑡̅)( 𝑌𝑡−  𝑌𝑡̅̅̅̅ )

∑(𝑡−𝑡̅)2
=  

[754.6  ,789.8]

82.5
= [ 9.147 ,   9.573]  

�̂�𝑁 =  �̅� − 𝑏𝑡̅ = [62.9 , 64.5] − [9.147 , 9.573](5.5)  
      = [62.9 , 64.5] − [ 50.31 , 52.65] 
      = [  11.85  , 12.59] 

             وبالتالي:  
�̂�𝑡 = 𝑎𝑁+𝑏𝑁 𝑡 = [𝟏𝟏. 𝟖𝟓 , 𝟏𝟐. 𝟓𝟗] + [𝟗. 𝟏𝟒𝟕 , 𝟗. 𝟓𝟕𝟑]  𝒕  

 
 : �̂�𝑡  لنحسب االن القيم المشاهدة 

�̂�𝑡 T 
[21 , 22.16] 1 

[30.15 , 31.73] 2 
[39.3 , 41.3] 3 

[48.45 , 50.87] 4 
[57.6 , 60.44] 5 
[66.75 , 70.01] 6 
[75.9 , 79.58] 7 
[85.05 , 89.15] 8 
[94.2 , 98.72] 9 

[103.35 , 108.29] 10 
 
 

 الرسم:
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 نالحظ أن:
واضح بأن النموذج يمثل البيانات بشكل جيد وهذا يظهر من اقتراب الخط البياني للقيم المحسوبة من  (2)،(1)من الشكلين  -

 الخط البياني للقيم الحقيقية. 
لوقوع التمهيد وبعده في رسم واحد حتى تظهر القيم النيتروسوفيكية بشكل واضح وعدم اقبل دمج الرسم البياني للسلسلة ب نقملم  -

 في أي التباس.
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نالحظ في كال الحالتين )قبل وبعد تمهيد السلسلة( أن القيم النيتروسوفيكية للسلسلة لم تؤثر على اتجاهها العام سواء بالتزايد  -
 سيط ضمن المجال( دون أن يؤثر على خصائص السلسلة وصفات اتجاههاأو بالتناقص )فقط تتحرك السلسلة الزمنية بشكل ب

 العام. فهو يعطينا رؤية دقيقة للسلسلة وبالتالي التنبؤ بمستقبل السلسلة بشكل أكثر دقة وموضوعية.
 اختبار معنوية معامل النموذج الخطي النيتروسوفيكي: 

إذا كانت قيمته مؤثرة وال يمكن تجاهل تأثيرها ونقول إنه غير معنوي نقول عن معامل االنحدار أو معامل النموذج بأنه معنوي 
 إهمال قيمته وكان تأثيره مهماًل.مكان اإلإذا كان ب

 aكما في الطريقة الكالسيكية لكن هنا نتعامل مع بيانات نيتروسوفيكية .) المعامل الثابت   bنجري االختبار على المعامل 
 ائية(.في الغالب ال يوجد له داللة احص

 درجة حرية   (n-2)  بستيودنت  tالختبار  bيخضع اختبار معنوية معمل النموذج 
 والفرضية النيتروسوفيكية له هي:  

𝑁𝐻0:  𝑏𝑁 = 0  
𝑁𝐻1:  𝑏𝑁 ≠ 0  

 مؤشر االختبار هو:
𝑡𝑡 =  

𝑏𝑁

𝑆𝑏
  

 

𝑆𝑏بحيث:       =
𝑒𝑟

√∑(𝑡−𝑡)2
𝑒𝑟و:                        = √

∑(𝒀𝒕−𝒀�̂�)2

𝑛−2
 

 علمًا أن:
  𝑏𝑁النموذج النيتروسوفيكي المراد اختبار قيمته. ل: معام 
 𝑆𝑏  .خطأ معامل النموذج النيتروسوفيكي : 

 𝒀�̂�  .القيم المحسوبة في النموذج النيتروسوفيكي : 
 𝒀𝒕  .القيم الحقيقية النيتروسوفيكية للسلسلة : 

 في المثال السابق: 𝒃𝑵لنقم باختبار معنوية المعامل  
 نتج لدينا أن:

 �̂�𝑡 = 𝑎𝑁+𝑏𝑁 𝑡 = [𝟏𝟏. 𝟖𝟓 , 𝟏𝟐. 𝟓𝟗] + [𝟗. 𝟏𝟒𝟕 , 𝟗. 𝟓𝟕𝟑]  𝒕  
 

𝑡𝑡ولنحسب اآلن قيمة مؤشر االختبار              =  
𝑏𝑁

𝑆𝑏
  

𝑒𝑟  ومن أجل ذلك نحسب أواًل       = √
∑(𝒀𝒕−𝒀�̂�)2

𝑛−2
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(𝒀𝒕 − 𝒀�̂�)𝟐 𝒀�̂� 𝒀𝒕 

[16 , 23.4] [21 , 22.16] [25,27] 

[0.02 , 2.99] [30.15 , 31.73] 30 

[13.7 , 32.5] [39.3 , 41.3] 45 

[2.4 , 17.1] [48.45 , 50.87] [50,55] 

[184.96 , 208.5] [57.6 , 60.44] [44,46] 

[45.6 , 100.2] [66.75 , 70.01] 60 

[0.18 , 16.8] [75.9 , 79.58] 80 

[24.5 , 34.2] [85.05 , 89.15] [90,95] 

[1.64 , 33.6] [94.2 , 98.72] 100 

[1.67 , 2.7] [103.35 , 108.29] [105,107] 

 المجموع  [472 , 290.7]

 

𝑒𝑟 = √
∑(𝒀𝒕−𝒀�̂�)2

𝑛−2
=  √

[290.7 ,472]

8
= √[36.3 , 59] = [6.02 , 7.68]  

 𝑆𝑏 =
𝑒𝑟

√∑(𝑡−𝑡)2

=
[6.02 ,7.68]

62.25
= [0.097 ,0.123]  

𝑡𝑡 =  
𝑏𝑁

𝑆𝑏
=  

[9.147 ,9.573]

[0.097 ,0.123]
= [77.8 , 94.3]  

 

αمع القيمة الجدولية عند مستوى أهمية  𝑡𝑡من خالل مقارنة مؤشر االختبار الناتج  𝑏𝑁لنناقش معنوية  - = ودرجة   0.05
𝑛)حرية  − 2 = , 𝑡𝑡(α   فيكون: (8 n − 2) = tt (0.05 , 8) = 1.8595  
𝑡𝑡        نالحظ أن: = [77.8 , 94.3]  >   𝑡𝑡(α , n − 2) = 1.8595  

وبالتالي نرفض الفرضية االبتدائية ونأخذ الفرضية البديلة أي أن معامل النموذج الخطي النيتروسوفيكي معنوي ويمكن استخدام 
 النموذج لتمهيد السلسلة والتنبؤ.

 لسلسلة زمنية نيتروسوفيكية: اللوغاريتميالنموذج   

�̂�𝑡       نيتروسوفيكية هو:الشكل العام للنموذج اللوغاريتمي لسلسلة زمنية  = 𝑎𝑁+𝑏𝑁 𝑙𝑛𝑡   

𝑏𝑁 معامل ثابت  و   𝑎𝑁القيم المقدرة       �̂�𝑡  قيم الحقيقية للسلسلة الزمنية  ،ال  𝑌𝑡  حيث:  الزمن .  t  معامل انحدار و    

𝑇نحول هذا النموذج إلى نموذج خطي بالتحويل التالي:      = 𝑙𝑛𝑡  :عندها يصبح النموذج خطياً كما يلي �̂�𝑡 = 𝑎𝑁+𝑏𝑁 𝑇 

 فيكون : بطريقة المربعات الصغرى  𝑏𝑁    و  𝑎𝑁نحسب  

                      �̂�𝑁 =  
(∑ 𝑌.𝑇−∑ 𝑌 ∑ 𝑇)/𝑛

(∑ 𝑇2−(∑ 𝑇)
2

)/𝑛
          ,      �̂�𝑁 =  �̅� − 𝑏�̅� 
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 بواسطة النموذج اللوغاريتمي: لنقوم بتمهيد السلسلة الزمنية النيتروسوفيكية في المثال السابق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�̂�𝑁 =  
(∑ 𝑌.𝑇−∑ 𝑌 ∑ 𝑇)/𝑛

(∑ 𝑇2−(∑ 𝑇)
2

)/𝑛
=  

([1122.64 ,1147.81]−[629 ,645](15.10))/10

( 27.65−(15.10)2) /10
= [41.8   , 42.9]  

 
�̂�𝑁 =  �̅� − 𝑏�̅� = [ 62.9  , 64.5] − [41.8   , 42.9](1.51) = [−0.3 , −0.22]                                                          

�̂�𝒕   وبالتالي: = 𝒂𝑵+𝒃𝑵 𝒍𝒏𝒕 =  [−𝟎. 𝟑 , −𝟎. 𝟐𝟐] + [𝟒𝟏. 𝟖   , 𝟒𝟐. 𝟗] 𝐥𝐧 𝒕 
 : �̂�𝑡  لنحسب االن القيم المشاهدة 

�̂�𝒕 T 𝑻 = 𝒍𝒏𝒕 

[−0.3 , −0.22] 1 0 

[28.5 , 29.4] 2 0.69 

[45.7 , 46.97] 3 1.10 

[57.8 , 59.4] 4 1.39 

[66.998 , 68.8] 5 1.61 

[74.5 , 76.57] 6 1.79 

[81.2 , 83.4] 7 1.95 

[86.6 , 89.01] 8 2.08 

[91.7 , 94.2] 9 2.20 

[95.8 , 98.5] 10 2.30 

𝑻𝟐 𝒀𝒕  . 𝑻  𝒀𝒕 𝑻 = 𝒍𝒏𝒕 T 

0 0 [25,27] 0 1 

0.48 20.7 30 0.69 2 

1.21 49.5 45 1.10 3 

1.92 [69.5 , 76.45] [50,55] 1.39 4 

2.59 [70.84 , 74.06] [44,46] 1.61 5 

3.21 107.4 60 1.79 6 

3.79 156 80 1.95 7 

4.32 [187.2 , 197.6] [90,95] 2.08 8 

4.83 220 100 2.20 9 

5.30 [241.5 , 246.1] [105,107] 2.30 10 

27.65 [1122.64 , 1147.81] [629 , 645] 15.10 55 
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 الرسم:
 

 
 
 

 
 
 

أن النموذج يمثل البيانات بشكل جيد وهذا يظهر من اقتراب الخط البياني للقيم المحسوبة من الخط  (3)،(4)نالحظ من الشكلين 
 البياني للقيم الحقيقية.
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 الفصل السادس :

 Some Neutrosophic Applications )) النيتروسوفيك بعض تطبيقات
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 ]103-50 [هنا نتناول بعض التطبيقات الحديثة المنشورة فى المراجع     

 نظرية الفئات الكالسيكية النيتروسوفيكة والبناء الجبري2.1  

قدمه كال من أحمد سالمة وفلورنتن سمارنداكة مفاهيم المجموعة النيوتروسوفكية الكريسب   2015تناول أول كتاب عام 
وكذلك   1965هي تعميم المجموعة العادية التى قدها جورج كانتور وكذلك تعميم المجموعات الفازية التى قدمها زادة عام 

العديد من المفاهيم الجديدة وبناء ووضع  A. A. Salamaأحمد سالمة  تعميم للمجموعة الحدسية الفازية( .لقد عرف
أسس لرياضيات جديدة وتطبيقات متعددة في مجال علوم الحاسب واالحصاء واالحتماالت ونظم المعلومات ودعم وإتخاذ 

بيقية البحاث التطالقرار, ففي مجال التوبولوجي وعلوم الحاسب واالحصاء وعلم النفس واإلجتماع وقد قدم العديد من ا
 بمشاركة سمارنداكة

 الفراغات النيتروسوفيكية التوبولوجية   2.2 

 .Aفي أبحاث وكتب أحمد سالمة  2014التوبولوجي النيتروسوفيكي أحد فروع الجديدة في الرياضيات التي ظهرت عام 
A. Salama   مرونة  دائرة الفكر لتكون أكثرإمتدادا من المنطق النيتروسوفيكي الذي وضعه سمارنداكة الذي قد يوسع

و يعتبر العلم  .ولتشمل العديد من الجوانب التي عجز التفكير أو االتجاه اإلقليدي والفازي والفازي الحدسي عن معالجتها
والفراغ التوبولوجي النيتروسوفكي هو نموذج رياضي جديد مجرد  .الجديد الذي يستخدم المرونة بداًل من الحزم االقليدي

التفكير دائمًا فيه أو دراسة ومحاولة وصف و التحكم في الظواهر الكونية ,  الكوني التي يدعونا هللا عز جل إلي للفضاء
مع كونه في صورته الالنهائية يعجز عنه قدرة البشر. ويمكن النظر للبنية التوبولوجية النيتروسوفيكية علي أنها  والتعامل

مستخلصة من تجارب في الحياة العملية , حيث إنشائها يعتبر بمثابة  اناتقاعدة أو أساس معرفي علي مجموعة من البي
من خالله استخراج خصائص جديدة لتجمع نوع جديد من البيانات تحتوي علي كل ما يتخيله  نموذج رياضي جديد يمكن

 علوماتاالنسان في قضية معينة ) درجات صدق, درجات كذب,درجات حيادية وغموض( وهذا االتجاه في عصر الم
 ُيمكن الباحثين في جوانب الحياة المختلفة من إنشاء نماذج رياضية عن طريق النيتروسوفيك علي تجمعات كان من

الصعب التعامل معها رياضيًا مثل الغموض والحيادية .  ووجود أكثر من بناء توبولوجي نيتروسوفكي علي البيانات 
من  جمع البيانات من خالل وجهات نظر للعديد من الخبراء بدالً إليه علي أنه دراسة خصائص ت الجديدة يمكن النظر

نموذج بنائي أكثر دقة  خبير واحد وهذا يعطي نتائج أدق وطرق أخري جديدة الستخالص المعلومات .ولكي نقوم بصنع
المؤثرة تجعل  البنائية و قديما هناك كثيرًا من العوامل فإن هذا النموذج البد وأن يصنع من مميزات وخواص كل العناصر

 الرياضية وال يمكن استخدامها والنظام النيتروسوفيكي قد يجعل الخواص والصفات تشرح وتختبر صعوبة استخدام النماذج
تميز العناصر و العوامل للوظائف العضوية وغير العضوية والجيادية  إفتقد معالجتها المنطق الكالسيكي والمنطق الفازي 

النيتروسوفكي  يمكن  تجارب التي تحتوي علي الغموض والفازية فقط   ونتيجة لذلك بالنظاموالفازي الحدسي من خالل ال
المهام  الحصول علي نموذج إنساني ثابت بدال وتعميما للنظام الفازي قد يستخدم في حاالت عديدة وينجز العديد من

د ودرجات للحيادية مما قد يؤدي إلي أخذ المتعددة بل والمتناقضة والمحايدة من خالل درجات التأكد ودرجات عدم التأك
لم تكن  جميع اآلراء والتصورات في االعتبار. وهي تفتح أبواب البحث في حلول مشاكل علمية معقدة لظواهر كونية

معروفة من قبل كما قال العالم والبروفيسور االمريكي مؤسس المنطق النيتروسوفيكي عن أبحاث التوبولوجي في مجال 
وضعت أسس وقواعد جديدة في العلوم  Dr. Salamaي الذي قدمت  حديثا في هذا المجال علي أن أبحاث النيتروسوفيك

باطنها مكمنا هائال  بمفهوم النيتروسوفيك  تخترن في  والرياضيات وعلوم التشفير وقواعد البيانات. إذا فالصيغة الرياضية
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من الوعي  منطق النيتروسوفكي  جاءت على قدم وساق في صورةمن الحقائق وأفاعيلها ومتناقضاتها ، والحقيقة أن فكرة ال
التي سوف تغير وجه الرياضيات وعلوم التشفير وتحليل الظواهروتقدم  إسهاما خالقًا في تطور الفكر العلمي الحقا بآليات 

 ة تضم كثيرا منمع أفكار السابقة والالحقة، فإننا نصل فعال إلى سبيكة معرفي جديدة ، بل عندما نمزج هذه األفكار
حلوال لقانون خالد يتحكم  العلمية المعاصرة من مثل أن )الصيغ الرياضية التي تمثل الجسيمات األولية ستكون  النظريات

التجزئة وانعدام جزء منها يساوي انعدامها كلها، وقد  وحيث أن العالم ككل واحد يرفض .في حركة المادة(. هذا من جهة
 سيما الفيلسوف األلماني هيغل، )أصل العضوية( وهو يقصد به أن ارتباط أجزاء الطبيعة الأيد الفالسفة المحدثون، و 

هذا االرتباط عندما قالوا إن العالم هو )إنسان  بالكل مثل ارتباط األعضاء بالجسم. أما الفالسفة فإنهم كانوا ينظرون إلى
 رارًا على هذا الموضوع، وقد نظر العرفاء بدورهم إلىكان )إخوان الصفا( أكثرهم إص كبير(. ومن بين الفالسفة المسلمين

وجهة نظر العرفاء إنما هي )مرآة  والكائنات والمخلوقات كلها من .الوجود والعالم بعين واحدة قبل الحكماء والعلماء
وجهك طمع العارف متأثرًا بشعاع الخمرة طمعًا ال جدوى منه، وحسن  لما وقعت صورة وجهك في مرآة الكأس،)(للواحد

 المرآة. واحدا في المرآة، أوجد كل تلك األوهام التي انبعثت من لما انعكس انعكاسا
 حساب التفاضل والتكامل و الجبر النيوتروسوفكى 2.3

:fوالسيما دراسة الدوال النيتروسوفكية. فمثاُل الدالة  تقديم مبادئ علم التفاضل والتكامل النيوتروسوفكي A → B   تكون
دالة نيوتروسوفكية تملك بعض الالتحديد مع األخذ في االعتبار تعريف نطاقها إلى مداها ، أو إلى العالقة التي تشترك 

. كحاالت خاصة، فقد قمنا بتقديم الدالة االسية النيتروسوفكية وكذلك الدالة Bمع عناصر من   Aفيها عناصر من
وذج المعكوس النيتروسوفكية هي معكوسُا للدالة النيتروسوفكية. وبالمثل فإن النماللوغاريتمية النيتروسوفكية. وتكون دالة 

النيوتروسوفكي هو نموذج له بعض الالتحديد )المبهم ،الالتأكيد، الغموض ، الالتمام، التناقض، وغيرها(. الجزء الثاني من 
وسوفكية تم من خاللها دراسة النهايات النيتر هذا الكتاب يركز على علم حساب التفاضل والتكامل النيوتروسوفكي،  والتي 

 .واالشتقاقات والتكامالت النيتروسوفكية

 Statistics and Probabilityالنيتروسوفيك في مجال االحصاء واالحتماالت   2.4

من البيانات   والعمليات عليها واشتقاق نوع جديد Neutrosophic Setsادخال مفهوم الفئات النيتروسوفكية  •
Neutrosophic Data  فى استنباط أسلوب جديد  في علم اإلحصاء التطبيقي كنواة جديدة لتطبيقات اإلحصاء المختلفة

للتحليل االحصائى باستخدام بعض البيانات النيتروسوفكية الشتقاق بعض المقاييس اإلحصائية مثل معاملى االرتباط 
 Neutrosophic Correlation Coefficient & Neutrosophic Regressionواالنحدار النيتروسوفكى

Coefficient  والذى يعطى نتائج أكثر دقة , ذلك أن المنطق النيتروسفكىNeutrosophic Logic  من المفاهيم الحديثة
لتفسير وتحليل الظواهر بشكل أدق من المفاهيم التقليدية والفازية. وفى النهاية تم اشتقاق قانون لدراسة عالقة االرتباط بين 

 . هذا النوع الجديد من البيانات مما يمكن االستفادة منه في دراسة البيانات االحصائية من النوع نيتروسوفيك

ثر مالئمة لدراسة هذا النوع من المتغيرات بما يساهم في الحصول على نتائج أكثر دقة من التي تم استحداث أسلوب أك •
والتغلب على هذا القصور في معالجة البيانات ومن هنا يأتى   Fuzzy Analysisالتوصل إليها باستخدام التحليل الفازى 

التحليل االحصائى والتي تعتبر بمثابة اللبنة  في  Neutrosophic Sets Theoryدور نظرية الفئات النيتروسفكية 
 . Neutrosophic Dataاألولى لدراسة البيانات النيتروسفكية 
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في النيتروسوفيك المتغير العشوائي يتغير بسبب العشوائية والالتحديد وعندها ندعوه بالمتغير العشوائي النيتروسوفيكي بحيث أنه  •
متضمنة الالتحديد ،أي أننا نستطيع أن نقول أن المتغير العشوائي النيتروسوفيكي هو  يأخذ قيم تمثل نتائج التجارب العشوائية

متغير يمكن أن يملك الالتحديد كنتيجة .والبد من ذكر أن الالتحديد يختلف عن العشوائية بحيث أن الالتحديد يعود ظهوره إلى 
 عيوب في بناء الفضاء المادي الخاص بالتجربة العشوائية .

مفهوم جديد للفئات بلغة األحداث الكالسيكية عن طريق المنطق النيتروسوفيكى ويعتبر هذا النوع الجديد تعميم  تم إدخال •
لمفهوم الفئات الكالسيكية والفئات الحدسية وأمكن إدخال و دراسة العمليات المختلفة على هذا النوع الجديد من الفئات الكالسيكية 

وسوفيكية وتم إدخال مفهوم جديد لالحتماالت لهذا النوع من األحداث ويعتبر هذا تعميم لألحداث أسميناه األحداث الكالسيكية النيتر 
القديمة ولنظرية االحتماالت القديمة مما يعتبر حلقة الوصل بين مفهوم النيتروسوفيك للفئات العادية  ومفهوم النيتروسوفيك للفئات 

 الخاصة بالحاسب ونظرية إتخاذ القرار.الفازية ويمكن تطبيق تلك المفاهيم في المترجمات 
   Neutrosophic Decision Trees شجرة القرارالنيتروسوفيك •

تقسيم البيانات عن طريق النيتروسوفك يعطي وصف أكثر دقة وخاصة بين القرارات المتناقضة التنبؤ والتوفيق بينها استخدام     
التأكد وعدم التأكد والحيادية والمنطقة الثالثية. توفر الطريقة  أكثر  نماذج أصغر عن طريق تحديد تقسيم أكثر قوة مابين درجة

معظم طرق  قدرا من الثقة لتصنيف عينة من نشر دوال العضوية وغير العضوية والحيادية  كافة العقد ، وبالتالي تخفيف القيود.
  الحياديةالشكوك المعرفية مثل الغموض و  تمثيل شجرة القرارات تستخدم الستخالص المعرفة في مشاكل التصنيف ال تتعامل مع

 والغموض المرتبطة التفكير البشري اإلدراك.  والجهل والتناقض
الشكوك المعرفية تشارك في مشاكل التصنيف تتمثل بشكل واضح، ويقاس، ودمجها في عملية تمثيل المعرفة. وغامض طريقة 

خفض التصنيف بدوال العضوية ) التأكد وعدم التأكد والحيادية شجرة القرارات النيتروسوفيك التعريفي، والتي تقوم على 
النيتروسوفيك تضع وصفا للتوفيق بين كل المتناقضات. وتمثل أشجار قرار النيتروسوفيك معرفة تصنيف أكثر من الطبيعي 

 ة.والحياديلطريقة التفكير البشري وهي أكثر قوة في تحمل غير دقيق، والصراع، والمعلومات الناقصة والمتناقضة 
كوسيلة للتغلب على  neutrosophicفي البحوث الخاصة بالتمريض ونقترح المنطق   neutrosophicتم إستخدام المنطق  •

الصراعات بين المناطق موضوعية والذاتية، فيما يتعلق الرمادي المناطق الواقعة بين أسود أبيض وعدم التعيين إجابات ألسئلة 
وكيف تقدمت وكيف يتم  neutrosophicريض الصعبة. انه يعطي وصفا دقيقا , وتاريخ المنطق ويعطي فهم حقيقي لقضايا التم

والوظائف  neutrosophicويعطي أمثلة لمجموعات  Neutrosophicاستخدامه في األبحاث األكاديمية. وتحدد الورقة الكائن 
. وهو يتضمن مناقشة حول طريقة neutrosophic العضوية وغير العضوية وعدم التعيين التي هي من أساسيات الالزمة للمنطق

مع ثالث فئات وجهات النظر المعرفية التمريض مثل المراسالت والتماسك والبراغماتية. ثم يختتم  neutrosophicيوافق المنطق 
لنسوية وما بعد ة، افي إشارة إلى أربعة األفكار الفلسفية في مجال التمريض هم التجريبية بعد، البراغماتي neutrosophicالمنطق 

في بحوث التمريض إمكانات كبيرة ويمثل ميدان واسع للبحث وإعطاء وصف أكثر  neutrosophicالحداثة. وقد يظهر استخدام 
يتسق مع المعرفية ورؤية فلسفية للتمريض،  Neutrosophicدقة من األساليب التقليدية. صنع القرار ووضع النماذج. المنطق 

ض التعامل مع قرارات معقدة، غامضة وغير دقيقة الظواهر التمريض. على الرغم من أن استخدام المنطق وتمكين طاقم التمري
neutrosophic  كمورد منهجي واعد ، وبناءا عليه نبدأ باستخدام المنطقneutrosophic  في مجال البحوث التمريضية استخدام

عالمي وبالنظر إلى المناقشة السابقة، نقترح تطوير مزيد من  تبين أن الفائدة في هذا الموضوع هو neutrosophicالمنطق 
  في الجوانب النظرية والمنهجية أو في تطوير نماذج للمساهمة في ممارسة التمريض. neutrosophicالبحوث وتطبيق المنطق 
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 النيتروسوفيك والشبكات وعلوم الحاسب ونظم المعلومات 3.1

وفي مجال علوم الحاسب فى المراجع المنشورة قدمنا نوع جديد من العالقات وقواعد البيانات وأسلوب جديد لمعالجة  •
وتحسين وإسترجاع الصور باالضافة الي نظم المعلومات الجغرافية وأمن المعلومات  بالرغم من أن تامين الشبكات 

إن تطوير نظم تامين كاملة لهذا النوع من الشبكات لم يتحقق بعد. االنفراديه أصبح عامال مهما في السنوات االخيره إال 
فتامين الوحدات التي تتحرك عشوائيا وتتصل بأي وحده أخره عند الرغبة في  ذلك هو موضوع صعب. وتعتبر إمكانية 

أمينها أمر توجود بنيه تحتية للشبكات االنفراديه أمر صعب جدا. ولهذا النوع من الشبكات بعض الخصائص التي تجعل 
صعب ومن هذه الخصائص النطاق الترددي للوحدات ألنه ليس منطقيا أن نستهلك معظم هذه النطاقات للتامين بدال من 

لتوصيل مفاتيح  (PKI)توصيل البيانات. ويعرض هذا البحث  مخطط للتامين مبنى على البنيه التحتيه للمفتاح المعلن 
تم تحديد طول هذه المفاتيح باستخدام المنطق النيتروسوفكي.  ومخطط التامين التشفير المؤقتة بين الوحدات على أن ي

المقترح هو من النوع المتكيف الذي يطوع نفسه تبعا للظروف المتغيره لوحدات الشبكه. وفى النهاية اثبتت التجارب التي 
 .هفي الشبكات االنفرادي أجريت في هذا البحث أن استخدام المنطق النيتروسوفكي للتامين يمكنه تحسين األمن

 النيتروسوفيك في تحليل بيانات الشبكات االجتماعية في نظم التعليم االلكتروني  3.2

من أهم مميزات التعليم االلكتروني إمكانية التعامل بين الطالب وبعضهم والذي تم تسهيل التعامل بينهم عن طريق .  •
معة ة استخدام بيانات النيتروسوفيك في تحليل البيانات المجشبكات التواصل االجتماعي .فى هذا البحث تم تقديم طريق

من دمج الشبكات االجتماعية في التعليم االلكتروني لتقديم عملية مالئمة لكل طالب على حده .وأيضًا  تم استعراًض 
كات االجتماعية. شبلخوارزميات نظام التوصية المختلفة التي يتم استخدامها في أنظمة التعليم اإللكتروني القائمة على ال

ستشمل البحث مستقبليا نظام التعليم اإللكتروني المقترح لدينا والذي يستخدم كنظام توصية مع نظام الشبكات االجتماعية. 
نظًرا ألن العالم مليء بالحيادية والالتحديد  لذلك أوجدت نظرية النيتروسوفيك لدراسة الحيادية ، وضع العلماء المفاهيم 

[. 66-24[ وسالمة وآخرون. في ]23،  22،  21في ] Smarandacheموعات النيتروسوفيك  قدمه األساسية للمج
والغرض من هذه الورقة هو استخدام مجموعات النيتروسوفيك  لتحليل بيانات الشبكات االجتماعية التي تتم من خالل 

 أنشطة التعلم.

 ويرالجداول اإللكترونيةطالنيتروسوفيك وت  3.3

البرمجة ) سي شارب ( في تطوير برامج الجداول االلكترونية لنتمكن من إجراء العمليات المختلفة علي تم استخدام لغة  •
 Object Oriented ( OOPالنوع الجديد من البيانات النيتروسوفيك ومراعاة استخدام مفهوم البرمجة الشيئية )

Programming في بناء التطبيق لالستفادة من المميزات العديدة التي ي( وفرهاOOP وهي سهولة التطوير , معالجة )
وبالتالي قمنا بعمل محاكاة   األخطاء , إعطاء تسهيالت كبيرة لتطوير التطبيق لمعالجة بيانات المستخدمة فيما بعد .

  كاملة للبيانات النيتروسوفيكية علي النحو التالي :
لتمثيل البيانات من النوع نيتروسوفيك يحتوي علي العمليات األساسية التي تتم علي هذه البيانات  Classإنشاء  -

(complement – Belongs to    باإلضافة إلي )Class  يحتوي العمليات األساسية علي الفئات النيتروسوفيك
Neutrosophic Set Operations   االضافة إلي الفرق , ب –التقاطع  –االتحاد  –المكمالتClass ( 

Neutrosophic  Value Exception  أو   1<( للتعبير عن األخطاء في حالة إدخال قيم البيانات النيتروسوفيك
<0  .  

 الرسم البياني ألي مجموعة من بيانات النيتروسوفيك   -
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  إجراء العمليات األساسية بين فئات النيتروسوفيك والتمثيل البياني لها . -
( لبناء التطبيق وتطوير برامج الجداول  Microsoft uisual Studioنامج ميكروسوفت فيجوال ستوديو )استخدمنا بر  -

 االلكترونية وقواعد البيانات وأنظمة مستودع قواعد البيانات
 واالستفادة من مكتبة األكواد الموجودة في البيئة .  NET Frameworkتم االعتماد في إطار العمل لبيئة الدوت نت  -
 لمعالجــة البيانــات النيتروسوفيكيــة باستخــدام الخوارزميــات البرمجيـة  A. A. Salamaــط  سالمةمخط -

 

 النيتروسوفيك وأمن المعلومات   3.4

Modeling Neutrosophic Data by Self-Organizing Feature Map: MANETs Data Case Study 

مجال مهم لللباحثين االكاديمين وكذلك المتخصصين  MANETSيعتبر أمان ألشبكات الالسلكية ذات العقد المتحركة  •
( يعد من أصعب المشاكل في "الشبكات الالسلكية ذات العقد IDSالغير اكاديمين. كما ان تصميم نظام كشف التسلل )

بات الى الطبيعة المتغيرة وغير مستقرة (. يكمن السبب الرئيسي فى هذه الصعو MANETsالمتحركة " )
( سوف يحتاج الى التطور بحيث يعتمد النظام برمته على IDS. ومن ثم فإن نظام كشف التسلل )MANETsلشبكات

، Fuzzy Systemمفاهيم عدم اليقين و الضبابية. وتعتبر هذه المفاهيم هي القضايا الرئيسية التى يهتم بمعالجتها نظام 
، يتحدد كل هجوم )تسلل(  Neutrosophic. في تقنية النيتروسوفيك Neutrosophicالنيتروسوفيك وايضًا في نظام

  indeterminacyوكذلك عدم التوقع  NONMEMEBERSHIPوالخطأ   MEMEBERSHIPبدرجة من المصداقية 
فيك بات النيتروسو اال ان العقبة الرئيسية هي البيانات المتاحة والتى فى معظمها قيم عادية ليست مناسبة لحسا

Neutrosophic( يستفيد النظام من خرائط الميزات ذاتية التنظيم .SOFM لتقسيم مساحة المتغيرات إلي الفئات المناسبة )
 fuzzyو ذلك فى ضوء مساعدة من الخبراء فى مجال الشبكات. لقد استخدمت هذه الطريقة لتعريف دالة  

MEMEBERSHIP تعريف دالتى المصداقية ودرجة الخطأ. بعد ذلك نستخدم تعريفات  ،  ومن ثم يمكن أن تستخدم في
فى حساب دوال عدم التوقع للمتغيرات. وبذلك يتم االستفادة من  neutrosophicالمجموعات داخل  النيوتروسوفيك 

مجموعات ل ( فى تجميع المدخالت باستخدام تقنيات اعتماد ذاتي و توليد دوال النيتروسوفيكSOFMsقدرات واستخدامات )
 . KDD-99فرعية لمتغيرات الشبكة ومن ثم دراسة و اكتشاف الهجمات )التسلالت( الموجودة بقاعدة البيانات 

شرًطا بسبب  AdHoc Mobile (MANETs)( ضمن أمان شبكات IDSأصبح تصميم نظام فعال الكتشاف التسلل ) •
اسة روسوفكي العصبي هو نظام يقوم بصياغة رياضية لدر مقدار عدم التحديد والشك الموجود في تلك البيئة. النظام النيت
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الحيادية الموجود في مثل هذه الحاالت المعقدة. ُتحسب القواعد النيتروسوفيكية بالرموز بداًل من القيم الرقمية مما يجعلها 
( NRوسوفيكية )لنيتر قاعدة جيدة للتفكير الرمزي. يجب تصميم هذه الرموز بعناية ألنها تشكل قاعدة المقترحات للقواعد ا

في المعرفات. يتم تحديد كل هجوم من خالل العضوية ، وعدم العضوية ، ودرجة الحياد  في النظام النطام النيتروسوفيكي. 
( SOFMمن خالل إطار مختلط من خرائط الميزات ذاتية التنظيم ) MANETيقترح هذا البحث استنتاج هجوم 

رحلة يتم تغذية متغيرات النيتروسوفيك للشبكة جنبا إلى جنب مع مجموعة البيانات (فى هذه المGAوالخوارزميات الجينية )
االكثر مالءمة من عينة من    neutrosophic rule set( للعثور على القواعد الشرطيةGAإلى الخوارزمية الجينية )

 neutrosophicالثقة هى مقدار الترابط  . هنا يتم اعتبار دالةfitness functionالهجمات األولية الفرعية وفقا لدالة الثقة 
correlation coefficient    بين مقدمات ونتائج القواعد الشرطية . يهدف هذا األسلوب للكشف عن الهجمات غير

(. لقد تمت محاكاة النتائج التجريبية على قاعدة بيانات MANETsالمعروفه في الشبكات الالسلكية ذات العقد المتحركة )
لمزيد من المعالجة في اكتشاف المعرفة. لقد اثبتت  UCI( والمتوفرة في المستودع آلة التعلم KDD-99ات )شبكة الهجم

وبمعدل    ٪99,3608له القدرة على تحديد الهجمات بشكل ادق بمتوسط دقة يبلغ  IDS   Neutrosophicالتجارب ان 
 لتسلل.انذار خاطىء اقل من االنظمة االخرى الموجودة فى مجال اكتشاف ا

• Network Adhoc Network (MANET)  عبارة عن نظام من العقد المتنقلة الالسلكية التي يتم تنظيمها ديناميكًيا في
طبولوجيا الشبكة التعسفية والمؤقتة دون بنية تحتية لالتصاالت. قد تتغير هذه الشبكة بسرعة وغير متوقعة. تتيح 

العديد من الهجمات ضد الشبكات المخصصة. وبالتالي فإن األمن للعدو الفرصة لشن  MANETالخصائص الفريدة لـ 
. تقدم هذة الورقة معدل الدقة والخطأ ألربعة مصنفات مختلفة تماًما لمراقبة النسبة المئوية MANETsهو دور مهم في 

يعتمد على  IDS  Neutrosophic. أظهرت النتائج أن MANETsوكفاءة المصنفات في الكشف عن الهجمات في 
 .MANETsالخوارزمية الجينية يمكن أن تسهل بشكل كبير في الكشف عن األنشطة الخبيثة في 

  GISومجال نظم المعلومات   النيتروسوفيك 3.5

امتدادا للمفاهيم  تم إدخال ودراسة أنواع جديدة من مفاهيم اإلحكام المثالية النيتروسوفيكية وهذا يعتبر تعميم لمفاهيم  •
المثاليات الفازية وتقديم صور ألنواع جديدة لإلحكام النيتروسوفيكي ويمكن إدخال هذه المفاهيم فى اإلحكام عن طريق 

دراسة فراغات الزمان والمكان مما يفيد فى بناء أنواع جديدة من الطبقات التوبولوجية المجكمة فى نظم المعلومات الجغرافية 
(GIS  ) 

   يم السابقة في جميع فروع الرياضيات بما فيها الرياضيات الخاصة بالحاسبتخليق نوع جديد من الفئات يعمم جميع المفاه •
  الفئات الكالسيكية النيتروسوفيكية كتعميم للفئات الكالسيكية المستخدمة في شبكات الحاسب. •
لفئات ااالحتماالت لألحداث النيتروسوفيكية كتعميم لألحداث الكالسيكية ونظرية االحتماالت وتعتبر حلقة الوصل بين  •

 الفازية الحدسية والفئات النيتروسوفيكية ويفسح المجال في تطبيق ذلك في مجاالت علوم ومترجمات الحاسب 
ادخال ودراسة مفهوم االرتباط بين البيانات النيتروسوفيكية باستخدام النظرية المركزية وإعطاء امثلة تطبيبقة على ذلك  •

 ة الخاصة بالتحليل االحصائي ويمكن تطبيق ذلك فى تطوير البرامج الحاسوبي
أمكن ادخال معامل ارتباط اخر لقياس درجة االرتباط بين البيانات النيتروسوفيكية مما يساعد فى استحداث خاليا الكترونية  •

 جديدة تحمل درجات ثالثية التقسيم . 
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لمعلومات ة لتطبيقها فى نظم االتوصل لنتائج  وتعميمات جديدة مما يفيد فى بناء انواع جديدة من الطبقات التوبولوجي •
  ( والمترجمات الخاصة بالحاسب.GISالجغرافية)

الفئات النيتروسوفيكية كتعميم للفئات الفازية و الفازية الحدسية , وكذلك الفراغات التوبولوجية النيتروسوفيكية كتعميم  •
  ومات الجغرافية فراغات توبولوجية فى نظم المعلللفراغات التوبولوجية الفازية والفازية الحدسية ويمكن استخدام ذلك فى بناء 

 الفالتر النيتروسوفيكية كتعميم للفالتر الفازية والفازية الحدسية والتى يمكن استخدامها فى معالجة وتحسين الصور . •
 النيتروسوفيك و دراسات تطبيقية في دعم وإتخاذ القرار للمشاريع القومية  3.6

عميم  لكل من المجموعات الكالسيكية والفازية والفازية الحدسية، والتي تم استخدامها وتعتبر مجموعة النيوتروسوفيك هي ت •
لدراسة بيانات اليقين والاليقين , ثم تم تمديد الفكرة إلى وضع معايير متعددة إلتخاذ القرار .وتم وضع طريقة صنع القرار 

 النيوتروسوفيكى على أساس دقة المعلومات الناتجة من معالجة البيانات خالل النظام 
حيث تم تحويل البيانات من الوضع الكالسيكى بإستخدام تقنية النيتروسوفيك مما يساعد في عملية صنع وإتخاذ القرار،  •

 عن طريق التجمع المرجح النيوتروسوفيكى .
بديل. وهكذا، يمكننا  لوتقديم المعلومات النيوتروسوفيك الناتجة من معالجة البيانات بعد تحويلها بنفس التقنية المتعلقة بك •

 ترتيب جميع البدائل وجعل اختيار أفضل وفقا لدرجات دقة التأكد وعدم التاكد والحيادية.
كلما زادت أهمية وضخامة المشروعات المطلوب اتخاذ    Decision Makerوتزداد خطورة اتخاذ القرار أمام متخذ القرار •

قرار بشأنها، وكلما كانت تكلفة مثل هذه المشروعات تتطلب المزيد من الموارد وحيث اننا فى حاجة لتحقيق تعظيم ربحية 
ة المراد يألي مشروع على مستوى االقتصاد القومى من خالل االختيار االمثل لمشروعات التطوير والتى تتمثل تلك الربح

تعظيمها فى الفرق بين االيرادات المتوقعة وتكاليف التطوير وهو ما يدعو لضرورة التوصل ألدق تنبؤ بايرادات المشاريع 
 .مما يساعد متخذى القرار فى اتخاذ القرار األمثل

 Neutrosophic Information Fusionو اإلقتصاد   أنظمة النيتروسوفيك وتطبيقها على التداول اآللي لألوراق المالية 3.7

Applied to Financial Market   

 اآللي لألوراق المالية و اإلقتصاد  فى التداول  •

 من العمليات اثنين على نتخذها أساسا  •
أوال : عملية ردود فعل غير الخطية التي يتغذى أساسا من التنافر والتناقض المعرفي الشامل يمكن توليد انحرافات  

 منهجية بين النظري وأسعار السوق من الخيارات الطويلة األجل.
ى القاعدة، بدال من االستدالل المبني عل neutrosophicثانيا :من األفضل التوفيق بين هذه االنحرافات من حيث  

وخاصة في في سياق مستخدمي أنظمة التداول اآللي مصممة لتوليد إشارات التداول على أساس تحليل المعلومات 
الواردة من مصادر متضاربة من حيث التصور السلوكي لدي السوق المتناقض في المقام األول باعتباره مظهرا من 

سوف يكون أيضا مؤشرا على   NP (H∩Mcمشترك  )  neutrosophicمظاهر التنافر المعرفي الشامل، واحتمال 
مدى التي شكلت لترشيد حلقة غير مستقرة من هذا التنافر المعرفي الشامل الذي يسبب سعر السوق لتحديد السعر 

 ةالحقيقي للخيار. زيادة قوة الواضح من غير الخطية عملية التغذية الراجعة التي تغذي إرادة ترشيد حلقة تميل إلى زياد
هذا االنحراف. كما علم النفس البشري  وبالتالي الكثير من الذاتية. متورط في عملية تحديد ما يدفع السوق أسعار، 

 تميل إلى التوفيق Neutrosophic والمنطق 

 .(neutrosophic mathematical morphology) المورفولوجي الرياضي النيتروسوفيكي وتحليل الصور  3.8
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( neutrosophic crisp mathematical morphologyالرياضي العادي النيتروسوفيكى  ) تم تقديم المورفولوجي  •
وتم تطبيقها علي الصور الثنائية. ثم قدمنا للمفهوم النيتروسوفيكي علي الفئات الفازيه وهو ما اطلقنا عليه المورفولوجي 

المفاهيم الجديدة عي الصور (. كما قمنا بتطبيق neutrosophic mathematical morphologyنيتروسوفيك )
الرمادية. و كذلك تم استنتاج بعض العالقات الرياضية و التوبولوجية وكيفيه استخدم مثل هذه العالقات في معالجه و 

 ( كأحد التطبيقات الهامه في مجال معالجه الصور.image thresholdتحليل الصورو قد اختارنا )
• Foundation for Neutrosophic Mathematical Morphology 
نظرية األشكال والتحليل الرياضي للشكل الخارجي للصور وتطبيقات في األبحاث التمريضية والطب والهندسة وعلم النفس  •

 واإلجتماع
تطبيقات عديدة في الرياضيات  ونظرية االشكال ومعالجة الصور وقواعد البيانات والتوبولوجي وتطبيقات في مجاالت  •

 سة.التمريض والطب والهند
فى مجال تحليل ومعالجة الصور تم تقديم ميزات نسيج للصور المدمجة في المجال  النيتروسوفيكي  مع درجة الحساسية  •

الترددية. درجة الحساسية الترددية هي المركبة الرابعة في المجموعات النيتروسوفيكية . الهدف هو استخراج مجموعة من 
ي قاعدة بيانات التدريبية الستخدامها في استرداد الصور من قاعدة البيانات الميزات الجديدة لتمثيل محتوى كل صورة ف

 .المشابهة للصورة قيد النظر

تم تقديم مقترح نظام استرجاع المحتوى على مرحلتين للصور المضمنة في المجال النيتروسوفيكي. في هذه المرحلة   •
في قاعدة بيانات التدريب. في المرحلة الثانية ، يتم األولى ، نستخرج مجموعة من الميزات لتمثيل محتوى كل صورة 

استخدام قياس التشابه لتحديد المسافة بين الصورة قيد النظر )صورة االستعالم( ، وكل صورة في قاعدة بيانات التدريب 
ور األكثر ص، باستخدام متجهات الميزات الخاصة بهم التي تم إنشاؤها في المرحلة األولى. وبالتالي ، يتم استرداد ال

والهدف من نظام استرداد الصور هو استرداد الصور ذات الصلة بطلب المستخدم من مجموعة صور كبيرة. .N مماثلة
في هذه الورقة ، نقدم ميزات نسيج للصور المدمجة في المجال النيتروسوفكي . الهدف من ذلك هو استخراج مجموعة 

انات التدريب ليتم استخدامها لغرض استرداد الصور من قاعدة البيانات من الميزات لتمثيل محتوى كل صورة في قاعدة بي
 المشابهة للصورة قيد النظر.

 Neutrosophic Approach to Grayscale Images Domain نهج نيوتروسوفيكى لمجال الصور الرمادية  3.9

في هذا البحث تم تقديم تقنية جديدة لتحسين الصور. ستعمل على إزالة التشويش الموجود في الصورة باإلضافة إلى  •
تحسين تباينها استناًدا إلى ثالثة تحوالت تحسين مختلفة ، نبدأ من خالل دمج الصورة في مجال نيوتروسوفيك   حيث 

من الصدق ومستوى من الزيف ومستوى من عدم التحديد. ومن  سيتم رسم الصورة على ثالثة مستويات مختلفة ، مستوى 
ثم ، فإننا نعمل بشكل منفصل على كل مستوى باستخدام تحويالت التحسين. أخيًرا ، قدمنا تحلياًل جديًدا في مجال تحليل 

ث صور حيث تم الحصول على ثال Mat labومعالجة الصور باستخدام نظرية المجموعة النيتروسوفيكية عبر برنامج 
 مما يساعد في تحليل جديد لتحسين واسترجاع الصور.

 مستودع قواعد البيانات النيتروسوفيكية  3.10

في مستودع  neutrosophicوالميزة األساسية لدمج منطق neutrosophic تم بناء مستودع البيانات باستخدام مفهوم •
البيانات ألنها تتيح تحليل البيانات في كل من المنطق الكالسيكي واللنتروسوفيك ويتجلى استخدام النهج المقترح من خالل 
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دراسة حالة لدار نشر للكتب. تم انشاء مستودع بيانات باستخدام مفهوم النيتروسوفيك من اجل دعم القرار ونتائج افضل 
 ]    [ئج وقد اثبت هذا االسلوب دقة فى النتائج وتحسن فى االداء.دقة  وتم عمل مقارنة النتا

 النيتروسوفيك والتشخيص الطبى  3.11

Intelligent Neutrosophic Diagnostic System for Cardiotocography Data 

 النموذج النيتروسوفكي الذكي لتشخيص بيانات جهاز مراقبة قلب الجنين  •
يعد الاليقين لبيانات جهاز مراقبة قلب الجنين عائق هام لتصنيف الحالة في مجال الطب الحيوي. لذلك أصبح استخدام  •

خوارزميات التعلم اآللي أمًرا ضرورًيا إلنشاء مصنف جيد وفعال لمساعدة األطباء في تشخيص حالة  قلب الجنين. 
ة خشنة متقطعة تعتمد على خوارزمية االنتشار العكسي. النموذج التشخيصي النيتروسوفكي إطار عمل شبكة عصبي

النموذج استفاد من مزايا نظرية المجموعات العصبية لتحسين أداء الشبكات العصبية الخشنة وتحقيق أداء أفضل من 
 لفهم أفضل توزيع boxplotالخوارزميات األخرى. النتائج التجريبية وضحت المقاييس اإلحصائية للبيانات باستخدام 

للخواص الموجودة في قاعدة البيانات . كما تم قياس أداء النموذج بواسطة مصفوفة االرتباك وكانت المقاييس اإلحصائية 
على التوالي.أيضًا تم استخدم تطبيق  F1لمعدل الدقة والدقة واالستدعاء ودرجة  95,1و  95,2و  94,95و  95,1هي 

WEKA ب الجنين  بخوارزميات مختلفة مثل الشبكة العصبية وجدول القرار لتحليل قياس أداء بيانات جهاز مراقبة قل
وأقرب جار وشبكة عصبية تقريبية. ووضحت المقارنة مع الخوارزميات األخري أن النموذج النيتروسوفكي المقترح هو 

لمقترح امصنف أكثر عملية وفعالية. باإلضافة إلى ذلك ، يوضح منحنى خاصية تشغيل جهاز االستقبال أن النموذج 
منطقة تحت المنحنى على التوالي  0,85و  0,90و  0,93صنف الحاالت المرضية والعادية والمشبوهة للجنين بمقدار 

والتي تعتبر عالية ومقبولة. تحسين أداء القياس للنموذج المقترح عن طريق إزالة الخواص الغير فعالة باستخدام طرق 
ووسائل  -عديد من مشاكل الحياة الواقعية مثل تصنيف حاالت فيروس كورونا ميزات االختيار. كما يمكن استخدامه في ال

 .التواصل االجتماعي وصور األقمار الصناعية هي خطتنا المستقبلية

A Hybrid Automated Intelligent COVID-19 Classification System Based on Neutrosophic 

Logic and Machine Learning Techniques Using Chest X-Ray Images 

ذكي آلي هجين يعتمد على المنطق النيتروسوفكى وتقنيات التعلم اآللي باستخدام  COVID-19نظام تصنيف 

 صور الصدر باألشعة السينية

-COVID، إن التعرف الفعال والسريع على مرضى  COVID-apلتسهيل العالج في الوقت المناسب وإدارة مرضى  •
( وحوسبة ML. التطورات التكنولوجية في التعلم اآللي تم استخدام طرق )COVID-19له أهمية كبيرة خالل أزمة  19

. هذا يرجع بشكل رئيسي إلى قدرتهم على التعامل COVID-19الحافة والتشخيص الطبي بمساعدة الكمبيوتر لتصنيف 
سخ ئص مخرجات متميزة يعزى إلى التطبيق األساسي. النمع البيانات الضخمة وقوتها المتأصلة وقدرتها على توفير خصا

. إلى جانب كونه مكلًفا ، COVID-19المعاكس للبوليميراز ُيعد التفاعل المتسلسل حالًيا النموذج السريري لتشخيص 
، يمكن الوصول بسهولة إلى صور  RT-PCRفهو يتمتع بحساسية منخفضة ويتطلب طاقم طبي متخصص مقارنًة بـ 

لسينية على الصدر بدرجة عالية مجموعات البيانات المشروحة المتاحة ويمكن استخدامها كبديل تصاعدي في األشعة ا
عن طريق  19-لتحديد مرضى كوفيد  ML. باستخدام األشعة السينية ، يمكن استخدام طرق 19-تشخيص مرض كوفيد 

 داة تشخيص بديلة وقوية وذكية تلقائًياالفحص الكمي لألشعة السينية على الصدر بشكل فعال. وبالتالي، نقدم أ
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COVID-X: Novel Health-Fog Framework Based on Neutrosophic Classifier for 

Confrontation Covid-19 

19-إطار جديد للصحة بالحوسبة السحابية يعتمد على مصنف نيوتروسوفيك لمواجهة كوفيد   

،  COVID-19ذي تم تحديده مؤخًرا ، والذي أطلق عليه الحًقا اسم إن االلتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا ال
قابل لالنتقال بشكل كبير ومسبب لألمراض مع عدم وجود دواء أو لقاح مضاد للفيروسات معتمد سريرًيا متاًحا للعالج. 

يانات الضخمة أهمية ( والبIoTاكتسبت التطورات التكنولوجية مثل الحوسبة المتطورة وحوسبة الضباب وإنترنت األشياء )
نظًرا لقوتها وقدرتها على توفير خصائص استجابة متنوعة بناًء على التطبيق المستهدف. في هذه الورقة ، نقدم نظاًما 

للمساعدة تلقائًيا في التشخيص المبكر والعالج والوقاية لألشخاص المصابين بـ  Health-Fogعالمًيا جديًدا إلطار 
COVID-19 حقيق تجريبي لإلطار المقترح التي تمزج بين التعلم العميق والمصنفات النيتروسوفيكية فيبطريقة فعالة. ت 

المقترح مثل القناع  COVID-X. هناك بعض التطبيقات المقترحة بناًء على إطار عمل COVID-19مهمة تصنيف 
(. يمكن أن تساعد أنظمة التشخيص بمساعدة MMLالذكي والبدلة الطبية الذكية والفاصل اآلمن والتعلم الطبي المتنقل )

وتساعد في مراقبة تطور المرض ، مما قد يقلل معدالت  COVID-19الكمبيوتر في الكشف المبكر عن تشوهات 
 .الوفيات
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 (  Previous Studies) وخطط مستقبلية دراسات .1

تم تسليط الضوء على أهم الدراسات السابقة وبالتحديد للباحثين العرب ودورهم في تطوير المنطق النيوتروسوفكي،  الجزءفي هذا    
روسوفيك تنبتدُئ بفريق العمل البحثي من دولة مصر متمثال بالدكتور أحمد سالمة الذي يتصدر قائمة الباحثين العرب في مجال النيو 

 . حاثًا علميًة يمكن تطبيقها في مجاالت علمية مختلفة، إذ أن هذا الفريق البحثي أنتج أب

 (Neutrosophic topological Sets)م وذلك بوضع األساس التوبولوجي للمجاميع النيوتروسوفكية 2010بدأ العمل في عام    
( Neutrosophic Topological Spacesحيث قّدم أحمد سالمة توصيفًا جديدًا لمفهوم الفضاءات التوبولوجية النيوتروسوفكية )

( وأيضًا قّدم توصيفًا آخر لمفهوم الفضاءات Topological Spaces) Fuzzyكتوسيع لمفهوم الفضاءات التوبولوجية الضبابية 
كتعميم لمفهوم الفضاءات التوبولوجية  Neutrosophic Crisp Topological Spaces)التوبولوجية النيوتروسوفكية الكالسيكية )

استمر هذا الفريق بالعمل في مجال نظم المعلومات وتطبيقاتها منها عملية استرجاع الصور باستخدام تقنيات الكالسيكية و 
نيوتروسوفكية، من جهة أخرى قاموا بتطوير برمجيات حاسوبية مالئمة للتعامل مع مفهوم الفئات والبيانات النيوتروسوفكية، لم 

ي حاسوب بل استمروا بالعمل وتقديم أبحاث في االحتمالية واإلحصاء النيوتروسوفكيقتصر العمل على مجال التوبولوجي وبرمجيات ال
وحديًثا ُقّدم تشخيص دقيق حول فيروس كورنا المستجد بفريق عمل من كلية الهندسة جامعة  ,[23-26]. ,[29] [48-57]
 .[53 ,52]المنصورة 

رومي، قاموا بأعمال مهمة أبرزها تعميم صّيغ المجاميع فريق عمل بحثي آخر من المغرب العربي كان بقيادة د. سعيد ب   
النيوتروسوفكية الناعمة، تعريف معامل االرتباط للمجموعة النيوتروسوفكية ذات الفترات، من جهة أخرى عمل هذا الفريق في عدد 

الطبي فضاًل عن  لتشخيصمن مقاييس التشابه للفئات النيوتروسوفكية وكذلك في مسائل صناعة القرار وتطبيقاتها في مسائل ا
 .[35-30]عمله المشترك في تطوير نظرية البيانات النيوتروسوفكية مع السادة الباحثين عرفان دلي ومحمد طاليا وأحمد بقالي 

باحثون من سوريا اتخذوا أعمال أحمد سالمة مرجعًا أساسيًا في أبحاثهم حيث قّدم د. رياض الحميدو توصيفًا لمجموعات ثنائية    
( وأيضًا استخدم المجموعات النيوتروسوفكية (New Neutrosophic Crisp Bi-Setsوتروسوفكية كالسيكية أو)هشة( جديدة ني

، استمر الحميدو مع الباحث لؤي صالحة والدكتور طالب [28 ,37]الكالسيكية أو الهشة في بناء فضاءات متعددة التوبولوجيا 
سيكية ديم موضوع مسلمات الفصل في الفضاءات متعددة التوبولوجيا النيوتروسوفكية الكالغريبة بالبحث حول موضوع التوبولوجيا بتق

 أو الهشة. 
في اإلحصاء فقد نشرت الباحثة رفيف الحبيب عدة بحوث في مجاالت مختلفة وفي مجالت عالمية ومحلية وأهم تلك البحوث    

راسة المتغيرات العشوائية وفق منطق النيوتروسوفيك )مجلة جامعة كانت في مجال االحتمال النيوتروسوفكي واتخاذ القرار وهي: د
م(، دراسة التوزيع االحتمالي فوق الهندسي وفق منطق النيوتروسوفيك، التوزيع األسي النيوتروسوفكي، 2017، 39البعث، المجلد 

مد بشير زينه نماذًجا مختلفة ألنظمة م( كما قّدم الباحث مح2018، 40اتخاذ القرار النيوتروسوفكي )مجلة جامعة البعث، المجلد
 [44,43]. صفوف االنتظار النيوتروسفكية بما فيها األنظمة المبنية على األحداث ونماذج إيرنلغ 
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 [45]في الجبر فقد أدخل الباحث احمد الخطيب عدة مفاهيم جبرية جديدة ابرزها تضّمن موضوع المودوالت النيوتروسوفكية    
د أبوباال مفاهيًما حبرية حول الزمر والحلقات النيوتروسوفكية وأهمها كان حول المودوالت النيوتروسوفكية كما قّدم  الباحث محم
  n .[42]المصفاة من المرتبة 

نشر الباحث مالذ األسود ثالثة بحوث وفي مجاالت مختلفة: التكامل النيوتروسوفكي، األعداد العقدية النيوتروسوفكية، وأبرزها    
، في مجال األعداد العقدية أيضا فقد طّور الباحث مياس اسماعيل مفهوم الشكل [39]عادالت التفاضلية النيوتروسوفكية كان في الم

، هذا وقد قّدم الباحث حسن دعدوش كتابين حول مفهوم النيوتروسوفيك األول تضّمن [41]األسي لألعداد العقدية النيوتروسوفكية 
 ناعمة في الفضاء ثنائي التوبولوجيا والثاني تضّمن مفهوم الجبر النيوتروسوفكي. مفهوم المجموعة النيوتروسوفكية ال

باحثون من العراق وبالتعاون مع السيد فلورنتن أدخلوا مفاهيًما وعمليات جديدة على مفهوم المجاميع النيوتروسوفكية في مجاالت    
في مجاالت عّدة منها : االمثلية ) البرمجة الهندسية( ، عدة فقد قامت أ.د. هدى اسماعيل مع المهندس احمد خضر بتطويرات 

حسبان التفاضل والتكامل،  الفيزياء، ذلك بنشر أبحاث في مجالت وأفصل في كتب في دور نشر عالمية  كما قّدم كٌل من د. 
مصفوفات العمليات على الاسماء الكاتب و د. انس سالم باالشتراك مع ا.د. هدى اسماعيل أبحاثا محلية ناقشت تعريفات جديدة في 

 النيوتروسوفكية، هذا و قّدم الباحث قيس حاتم تعميًما لبعض المفاهيم التوبولوجية  في الفضاءات التوبولوجية الكالسيكية أو هشة  
مسلمات فصل جديدة في الفضاءات التوبولوجية  (Ahmed B. AL-Nafee) في التوبولوجيا أيضا قّدم احمد النافعي 21,38].

 New Neutrosophic) نقاط نيوتروسوفكية كالسيكية أو هشة جديدة  وتروسوفكية الكالسيكية  أو الهشة باالعتماد علىالني
Crisp Points) فضال عن توصيفه مفهوًما جديًدا للمجموعات المغلقة النيوتروسوفكية الكالسيكية أو الهشة  التي أدخلها سالمة

(A.A. Salama في )أما في مفهوم المجموعات النيوتروسوفكية الناعمة [1,2]م. تفاصيل أكثر حول هذه المفاهيم تابع 2015 .
أو اللينة فقّدم  فضاًء توبولوجيا نيوتروسوفكيا ناعًما أو ليًنا جديًدا باالعتماد على عائلة جديدة من المجموعات النيوتروسوفكية 

، مؤخًرا فقد وسع الباحث هذا المفهوم إلى مفهوم أكثر [3] (New Family of Neutrosophic Soft Sets)الناعمة أو اللينة 
وقّدم  (Neutrosophic Soft Bitopological Spaceشمولية وهو الفضاء التوبولوجي النيوتروسوفكي الناعم أو اللين الثنائي )

. من جهة أخرى فقد عّمم الباحث السوري لؤي [59]أهم التعريفات والنظريات ذات الصلة فضال عن بعض المفاهيم الجديدة 
صالحة بعض أعمال احمد النافعي )مسلمات الفصل في الفضاءات التوبولوجية النيوتروسوفكية الكالسيكية أو الهشة( استنادا على 

 . [46,47]اه ر تعميم المجموعات المفتوحة النيوتروسوفكية ونشر بحثين مهمين حول هذا الموضوع وضّمنهما في أطروحته للدكتو 
هذا وقّدم الباحث االردني وجدي محمد الُعمري عدة بحوث في التوبولوجيا كتوصيف لمفاهيم توبولوجية نيوتروسوفكية كالسيكية    

كما [60 ,36]. أو هشة  جديدة كما وقّدم بحًثا مشترًكا حول تعميم المجموعات المغلقة في الفضاء التوبولوجي النيوتروسوفكي 
رات البحوث قد ُنشرت في مجاالت نيوتروسوفكية مختلفة في مجالت عالمية ومحلية من دول عربية أخرى مثل والحظنا عش

 ...لبنانالسعودية، فلسطين، اليمن، الجزائر، ليبيا، 
ت دقد قدم العديد من األبحاث فى مجاالت الرياضيات والبرمجة وقا وفريق عمل أخر من العراق بقيادة البروفيسور هدى إسماعيل

 الدكتورة هدى إسماعيل وفريقها أكبر حركة ترجمة فى مجال النيتروسوفيك.
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 رسائل ماجستير وأطاريح دكتوراه تضمنت مفهوم النيوتروسوفيك   .2

 هناك الكثير من رسائل ماجستير ودكتوراه تضمنت مفهوم النيوتروسوفيك سنذكر البعض منها:  
  الوهاب المجموعات النيوتروسوفكية وتطبيقاتها في اإلحصاء )أطروحة الدكتوراه للباحث خالد محفوظ عبدNeutrosophic 

Sets and Its Applications on Mathematical Statisticالعلوم،  سالمة وآخرين، كلية (، بإشراف الدكتور أحمد
 مصر.  بورسعيد، جامعة

 تقنية االحتمالية وبعض التوزيعات االحتمالية ب أطروحة الدكتوراه للباحثة رفيف الحبيب )صياغة بعض المفاهيم والنظريات
 سالمة / فرح والدكتور أحمد مظهر والدكتور هيثم النيوتروسوفيك وتأثير ذلك على اتخاذ القرار(، بإشراف الدكتور مصطفى

 حلب، سوريا. العلوم، جامعة كلية الرياضي، اإلحصاء قسم
 يات الحيوية لتأمين الشبكات االنفرادية اعتمادًا على التقسيم أطروحة الدكتوراه للباحث هيثم الوحش )استخدام التقن

 مصر.   بورسعيد، جامعة العلوم، كلية سالمة وآخرين، النيوتروسوفكي(، بإشراف الدكتور أحمد
 ،كلية أطروحة الدكتوراه للباحث رياض الحميدو )دراسة في الفضاءات متعددة التوبولوجيا( بإشراف الدكتور طالب غريبة 

 سوريا. الفرات جامعة العلوم،
  أطروحة الدكتوراه للباحث لؤي صالحة )مسلمات الفصل في الفضاءات متعددة التوبولوجيا النيوتروسوفكية الهشة( بإشراف

 سوريا. الفرات جامعة العلوم، الدكتور طالب غريبة، الدكتور رياض الحميدو، كلية
 لنيوتروسوفكية اللينة أو الناعمة في الفضاء ثنائي التوبولوجيا( بإشراف أطروحة الدكتوراه للباحث حسن دعدوش )المجموعة ا

 تركيا. كاستامونو، الدكتور سيبل دميرالب، جامعة
 ( )رسالة الماجستير تحت عنوان: )استرجاع الصور باستخدام مجموعات النيوتروسوفيكImage Retrieval Using 

Neutrosophic Sets  عيد، مصر. بورس جامعة العلوم، (، كلية 
 ( رسالة الماجستير تحت عنوان: المعالجة الحاسوبية للبيانات النيوتروسوفكيةUsing Neutrosophic Sets For Data 

Processingبورسعيد، مصر.  العلوم، جامعة ( كلية 
 مصر.    بورسعيد، جامعة العلوم، رسالة الماجستير تحت عنوان: قواعد البيانات النيوتروسوفكية، كلية 
  سالة الماجستير تحت عنوان: مجموعات النيوتروسوفيك واالحصاء دراسة تطبيقية على التعديالت في مواد الدستور المصري(، ر

 مصر.    دمياط، التجارة، كلية
 ( رسالة الماجستير تحت عنوان: دراسة على الفضاءات التوبولوجية النيوتروسوفكيةTopological Spaces On 

Neutrosophic Sets, A studyمصر. بورسعيد، جامعة العلوم، (، كلية 
 مصر.  بورسعيد، جامعة العلوم، رسالة الماجستير تحت عنوان: مستودع البيانات النيوتروسوفكية والمجموعة الديناميكية، كلية 
 جامعة الهندسة، رسالة الماجستير تحت عنوان: تحليل ومعالجة الصور باستخدام النيوتروسوفيك التوبولوجي والمانيفولد(، كلية 

 مصر.   بورسعيد،
  رسالة الماجستير تحت عنوان: نظرية الفئات النيوتروسوفكية وبعض الخصائص النيوتروسوفكية في الفضاءات التوبولوجية

  Theory and Some Neutrosophic Properties for GIS Topological Spacesلنظم المعلومات الجغرافية )
Neutrosophic Setsبورسعيد، مصر. العلوم، جامعة (، كلية 
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 ( رسالة الماجستير تحت عنوان: النظام الحركي للنمذجة والمحاكاة باستخدام تقنية النيوتروسوفيكDynamical System 
for Modeling and Simulation via Neutrosophic Techniqueمصر     بورسعيد، جامعة العلوم، (، كلية 

 نهجية النيوتروسوفيك في المروفولوجي الرياضي )رسالة الماجستير تحت عنوان: مNeutrosophic Approach for 
Mathematical Morphology،مصر. بورسعيد، جامعة (، كلية الهندسة 

 ( رسالة الماجستير تحت عنوان نظام النيوتروسوفيك لتحسين وحفظ واسترجاع الوثائقNeutrosophic System to 
Improve, Save and Retrieve Documentsمصر.   التجارة الخارجية بالزمالك، (، كلية 

 ،غازي  جامعة رسالة الماجستير للباحث حسن دعدوش )المجموعة النيوتروسوفكة اللينة أو الناعمة( بإشراف د. نجاتي اولكون
 تركيا. عنتاب،

 كلية  -بإستخدام النيتروسوفيك الكونية للمهندسة آية سالمة عنوان تصنيف صور المجرات رسالة ماجستيرمن  بحثى جزء
 مصر  –جامعة المنصورة  –الهندسة 
 تحت الدراسة فى مجاالت متنوعة ورسائل علمية أفكار بحثية

 –ة نظم المعلومات اإلداري – التنمية البشرية -علم النفس  –المحاسبة  –الكهرباء  - الرياضيات واإلحصاء – علوم ) الحاسب
 ( الطب والتمريض – الشخصية –هندسة اإلتصاالت  –أمن المعلومات 

 استنتاجات  .3

كـ الرياضيات،  دالالتحدي جزء التى تملك ميةالعمجاالت كل الإلى أن النيوتروسوفك قابل للتطبيق في  الكتابلقد انتهى هذا    
الفيزياء، الكيمياء، الهندسة وغيرها من فروع العلوم الطبيعية، ونتيجة لدوره في تمثيل البيانات غير المتسقة، والبيانات المبهمة 
 أو غير الكاملة تمثياًل رياضيًا دقيقًا  أفسح المجال لجميع العلوم االنسانية واألحيائية والجيولوجية وغيرها كي تعاد صياغتها

بطريقة جديدة ُتم كن المجتمع العلمي من معرفة حقائق هذه العلوم بتقنيات أكثر حداثة ودقة مما كانت علية سابقا. وأن هذا 
هو األول من نوعه في تقديم أعمال الباحثين العرب إلعطاء تصور واضح عن الجهود التي بذلت في تطوير  الكتاب

 .النيتروسوفيك
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 :رشادية للباحثين بعض األشكال اإلست
 الشكل يوضد الدعائم األساسية للعلم -1

 هذا الشكل يوضح بعض أنواع الحيادية التى لم يتناولها العلم الكالسيكى  -2
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 والعالقات فيما بينها أنواع البيانات هذه األشكال توضد -1
 

 والتكنولوجيا الشكل يوضد العالقة بين الرياضياتالشكل يوضد بيانات الظواهر العلمية والمجتمعية -2
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 إلى الرياضيات واإلحصاء النيتروسوفيكية ثم علوم الحاسب والتكنولوجيةالشكل يوضد من المنطق  -3
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  أنظمة المعلومات النيتروسوفيكية الشكل يوضد -4
 

 بعض الكتب والمجالت  -5
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 بعض التطبيفات الهامة -6
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 الوظائف :

 مصر -جامعة بور سعيد -رئيس قسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم 

(2020: 2017مصر ) من   -حاسب اآللي بالعريش المعهد العالى لل عميد 

 نبذة عن اإلنجازات 

 حاصل على درجة DSC  ودرجة بروفيسور من أمريكا 

 األكاديمي لألبحاث تكسااااااااس أمريكا جائزة أعظم باحث في إفريقيا للعلوم والتكنولوجيا من المعهد

 .جاداماالبروفيسور  2015 سمارنداكة بترشيح من البروفيسور األمريكي فلورنتن 2017

2020 بأمريكا وفرعه بالعراق حاصل على الميدالية الذهبية من المجمع النيتروسوفيكى 

 ظم وأول فة والنوالعديد من التطبيقات في جميع علوم المعر كريساساب صااحب نظرية النيتروساوفي

ات وأنظمة المعلومات وتطبيق التوبولوجيةوالفراغات  النيتروساااوفيكيةمن وضاااع أساااس للرياضااايات 

بحث  160وتم نشاار أكثر من  فلورنتنمتعددة في علوم الحاسااب وعلم النفس بمشاااركة البروفيسااور 

علوم الحاسب مقالة علمية وتربوية في دوريات ومجالت دولية في مجال الرياضيات و 300علمي و 

 كتب وفصول بأمريكا وأوروبا 10ونظم المعلومات واالحصاء وقام بالمشاركة بنشر أكثر من 

  نيوميكساااايكومع جامعة  أول فكرة إلصااااادار مجلة علمية محكمة في علوم النيتروساااااوفي  مشاااااار 

إصاااااادار ودخولها المحركات العلمية  47ا تم إصاااااادار منه 2013نجرس بأمريكا بموافقة مكتبة الكو

 العالمية  التآثيرالدولية بمعامالت 

رئيس تحرير مجلة المعرفة النيتروسوفيكية Neutrosophic Knowledge   الصادرة من أمريكا 

علمية  كتب سااااهم في ترجمة الكتب العلمية الدولية بأمريكا بدور نشااار أوربية والمشااااركة في تآليف

 ا ودور نشر أوربية والمشاركة بخطط لمشاريع بحثية مع فريق عمل دوليمتنوعة منشورة دولي

 من المؤسااسااة الدولية لعلوم النيتروسااوفي  2018شااهادة أفضاال البحوث من أعداد المجلة األمريكية 

 بأمريكا

2015أفضل عالم عربي في الرياضيات من رعاة المبدعين العرب بلندن  إختياره 

2017والمعهد األكاديمي لألبحاث بتكساس  ن جامعة نيوميكسيكوخطابات تزكية لهيئات دولية م 

 من رسائل الماجستير والدكتوراه وعضو هيئة التحكيم بالجامعات  100اإلشراف والتحكيم ألكثر من

 الهندية.

 أمريكا ) -إنجلترا  -كوريا  -عضو ومحكم بمجالت دولية في الرياضيات وعلوم الحاسب. )الهند 

العراق ب النيتروساااوفي أفضااال البحوث المنشاااورة في المؤساااساااة الدولية لعلوم  عضاااو محكم إلختيار

2018 

سالمة . / أحمد أ.د   

Prof. Ahmed Salama 

Email: drsalama44@gmail.com  

 مصر -جامعة بورسعيد  –كلية العلوم  –قسم الرياضيات وعلوم الحاسب 

(1المؤلف )  

)األقطار العربية( بقرار من  رئيس المجمع العالمي ألنظمة النيتروسوفي 

 أمريكا  -نيوميكسيكوالمركز الرئيسي من جامعة 
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 . رفيف الحبيبد                                               

                                                   Rafif alhabib-Dr     

 سوريا –جامعة البعث  –كلية العلوم  –قسم اإلحصاء الرياضي 

Rafif.alhabib85@gmail.com 

 .دكتوراه في اإلحصاء الرياضي والبرمجة من جامعة حلب سوريا 

 كلية العلوم جامعة البعث سوريا. قسم اإلحصاء الرياضي عضو هيئة تعليمية في 

  بأمريكا / جامعة نيومكسيكو.عضو المجمع النيتروسوفيكي العالمي 

  عضو الموسوعة األمريكية للباحثين في مجال النيتروسوفي. 

  ية      ميركاألعضو هيئة تحرير في المجلةNeutrosophic Sets and Systems 

 عضو هيئة تحرير في المجلة الدولية لعلوم النيتروسوفي  /أميركا                                      International Journal of 

Neutrosophic Science                         

 عضو االتحاد العالمي للعلماء والباحثين /الواليات المتحدة االمريكية / كاليفورنيا.  

  2020عضو في الهيئة االستشارية العليا لالتحاد العالمي للعلماء والباحثين لعام.  

  مجالت محلية وعالمية ذات معامل تأثير ومصنفة وفق مقاييس عالمية.العديد من األبحاث في نشرت 

  دار نشر ككتب صادرة عن دور نشر عالمية / إعداد المشاركة فيPons نوفا  ودار نشر 2017بلجيكا لعام  – بروكسلnova 

science publishers - 2020 أميركا لعام/. 

  2017/2018/2020المشاركة بالعديد من المؤتمرات الدولية ألعوام . 

 .خبرة تدريسية من خالل تدريس العديد من المقررات النظرية والعملية في قسمي الرياضيات واالحصاء الرياضي 

  أول باحثة سورية تقوم بإدخال منطق النيتروسوفي  " فلسفة الفكر المحايد" إلى سورية والدول العربية، من خالل وضع أسس

عات االحتمالية النيتروسوفيكية واتخاذ القرار النيتروسوفيكي من خالل أطروحة الدكتوراه بعنوان احتماالت النيتروسوفي  والتوزي

"صياغة االحتمال الكالسيكي وبعض التوزيعات االحتمالية وفق منطق النيتروسوفي  وتأثير ذل  على اتخاذ القرار" والتي تم 

 روفيسوروالب سعيد بور بجامعة سالمة أحمد المصري البروفيسورالكالسيكي  النيتروسوفي  نظرية مؤسس مع إنجازها بالتعاون

 المنطق. مؤسس سمارانداكه فلورنتن األمريكي

  تم الحصول على عضوية فخرية في الجمعية الدولية لعلوم النيتروسوفي  بأميركا لإلنجاز المتميزفي مجال النيتروسوفي  ألعوام

 .2020و  2018

 يم ومراجعة األبحاث من المجلة الدولية لعلوم النيتروسوفي  الحصول على شهادة التميز في تحكInternational Journal of 

Neutrosophic Science (IJNS) 

 .تحكيم العديد من األبحاث العلمية لمجالت دولية 

 2020ة، عام إلى اللغة العربي هترجمة كتاب " مقدمة في اإلحصاء النيتروسوفيكي" لمؤلفه البروفيسور األميركي فلورنتن سمارانداك 

  

  

.دكتوراه في اإلحصاء الرياضي والبرمجة من جامعة حلب سوريا 

 كلية العلوم جامعة البعث سوريا.عضو هيئة تعليمية في قسم اإلحصاء الرياضي 

العالمي بأمريكا / جامعة نيومكسيكو. عضو المجمع النيتروسوفيكي 

 عضو الموسوعة األمريكية للباحثين في مجال النيتروسوفي. 

      عضو هيئة تحرير في المجلة األميركيةNeutrosophic Sets and Systems 

 ية لعلوم لدول ئة تحرير في المجلة ا  International Journal of Neutrosophic/أميركا    النيتروسااااااوفي عضااااااو هي

Science  

 .عضو االتحاد العالمي للعلماء والباحثين /الواليات المتحدة االمريكية / كاليفورنيا 

 2020عضو في الهيئة االستشارية العليا لالتحاد العالمي للعلماء والباحثين لعام . 

جالت محلية وعالمية ذات معامل تأثير ومصنفة وفق مقاييس عالمية.نشرت العديد من األبحاث في م 

 المشااااركة في إعداد كتب صاااادرة عن دور نشااار عالمية / كدار نشااارPons  ودار نشااار نوفا  2017بلجيكا لعام  –بروكسااال

nova science publishers -  2020أميركا لعام./ 

 2017/2018/2020المشاركة بالعديد من المؤتمرات الدولية ألعوام . 

.خبرة تدريسية من خالل تدريس العديد من المقررات النظرية والعملية في قسمي الرياضيات واالحصاء الرياضي 

 فلسفة الفكر المحايد" إلى سورية والدول العربية، من خالل وضع أسس  أول باحثة سورية تقوم بإدخال منطق النيتروسوفي "

لدكتوراه من خالل أطروحة ا النيتروسااااوفيكيواتخاذ القرار  النيتروسااااوفيكيةاالحتمالية  والتوزيعات النيتروسااااوفي احتماالت 

قرار" وتأثير ذل  على اتخاذ ال النيتروساااوفي بعنوان "صاااياغة االحتمال الكالسااايكي وبعض التوزيعات االحتمالية وفق منطق 

روفيسااور المصااري أحمد سااالمة بجامعة بور سااعيد الكالساايكي الب النيتروسااوفي والتي تم إنجازها بالتعاون مع مؤسااس نظرية 

 مؤسس المنطق. سمارانداكه فلورنتنوالبروفيسور األمريكي 

 روسااااوفي النيتمجال  المتميزفيبأميركا لإلنجاز  تم الحصااااول على عضااااوية فخرية في الجمعية الدولية لعلوم النيتروسااااوفي 

 .2020و  2018ألعوام 

 ومراجعة األبحاث من المجلة الدولية لعلوم النيتروسااوفي الحصااول على شااهادة التميز في تحكيم International Journal 

of Neutrosophic Science (IJNS) 

.تحكيم العديد من األبحاث العلمية لمجالت دولية 

ربية، عام عإلى اللغة ال سمارانداكه فلورنتن" لمؤلفه البروفيسور األميركي في اإلحصاء النيتروسوفيكي  ترجمة كتاب " مقدمة

 .النيتروسوفي ، وهو الكتاب الثالث المترجم إلى اللغة العربية هدية لكل الباحثين العرب والمهتمين بمجال 2020

الحبيب. رفيف د  
 Dr-Rafif alhabib  

Email: Rafif.alhabib85@gmail.com  

 سوريا –جامعة البعث  –كلية العلوم  –الرياضي قسم اإلحصاء 

(2المؤلف )  

mailto:Rafif.alhabib85@gmail.com
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 . هدى اسماعيل خالد الجميليأ.د

Prof. Dr.  Huda E. Khalid, 

Email:  hodaesmail@yahoo.com 

dr.huda-ismael@uotelafer.edu.iq 
 

Mobile: +9647518096504  

 .1998بكالــــوريوس في علــــوم الرياضيات / قسم الرياضيات / كلية العلوم/ جامعة الموصل 

 . 2001مــاجستير / كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ قسم الرياضيات / جامعة الموصل •

 . 2010/ جامعة الموصل دكتوراه في الرياضيات/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ قسم الرياضيات •

  ,IJNSالعالمية بلندن ، وعضوة في هيئة تحرير المجالت العلمية  العالمية التالية: جاليلوـاا  لديها عضوية في  أكاديمية تليسيوا

IJCAA JHEPGC,   وعضو مشار  في  19/5/2015منذ  النيوتروسوفكي, و عضوة شرف في المجمع العلمي العالمي ،

، كما وكانت رئيسااة   Neutrosophic Knowledgeالتابعة لجامعة نيو مكساايكو االمريكية ومجلة   NSSهيئة تحرير مجلة  

سية / جامعة الموصل ضيات في كلية التربية االسا سم الريا سم  2018الى  2012جامعة تلعفر من  -لق سة لق ، ثم اصبحت رئي

، حالياً تشغل منصب مساعد رئيس جامعة 2021ولغاية  2018الشؤون العلمية والعالقات الثقافية في رئاسة جامعة تلعفر منذ 

ها في مجال  ية. احدث منشااااااورات عالي والبحث العلمي العراق ية/ وزارة التعليم ال قانون ية وال مال تلعفر للشااااااؤون االدارية  وال

عالقية الت الهو حول وضااع صاايي جديدة ومبتكرة للحلول العظمى والدنيا في المعاد تخصااصااها وفي المنطق النيوتروسااوفكي

ة . في مسااائل البرمجة الهندسااية غير المقيد النيوتروسااوفكياو يساااوي(  أالقل, كذل  وضااع مفهوم مبتكر ل ) النيوتروسااوفكية

بحثاً وكتب مؤلفة او مترجمة منشااورة في مجالت ودور نشاار عالمية كما وقامت بمراجعة عشاارات البحوث  30ولها اكثر من 

 ر عالمية. للمزيد من التفاصيل أنظر الروابط:والكتب لصالح مجالت ودور نش

https://www.researchgate.net/profile/Drhuda_Khalid/stats 

 iycAAAAJ&hl=en5-A1//scholar.google.com/citations?user=https: 

(1المراجعة العلمية )  

mailto:hodaesmail@yahoo.com
mailto:dr.huda-ismael@uotelafer.edu.iq
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 . هدى اسماعيل خالد الجميليأ.د

Prof. Dr.  Huda E. Khalid, 

Email:  hodaesmail@yahoo.com 

dr.huda-ismael@uotelafer.edu.iq 
 

Mobile: +9647518096504  

 .1998كلية العلوم/ جامعة الموصل بكالــــوريوس في علــــوم الرياضيات / قسم الرياضيات / 

 . 2001مــاجستير / كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ قسم الرياضيات / جامعة الموصل •

 . 2010دكتوراه في الرياضيات/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ قسم الرياضيات / جامعة الموصل •

  ,IJNSوعضوة في هيئة تحرير المجالت العلمية  العالمية التالية: العالمية بلندن ، جاليلوـاا  لديها عضوية في  أكاديمية تليسيوا

IJCAA JHEPGC,   وعضو مشار  في  19/5/2015منذ  النيوتروسوفكي, و عضوة شرف في المجمع العلمي العالمي ،

وكانت رئيسااة  ، كما  Neutrosophic Knowledgeالتابعة لجامعة نيو مكساايكو االمريكية ومجلة   NSSهيئة تحرير مجلة  

سية / جامعة الموصل ضيات في كلية التربية االسا سم الريا سم  2018الى  2012جامعة تلعفر من  -لق سة لق ، ثم اصبحت رئي

، حالياً تشغل منصب مساعد رئيس جامعة 2021ولغاية  2018الشؤون العلمية والعالقات الثقافية في رئاسة جامعة تلعفر منذ 

ها في مجال تلعفر للشااااااؤون االدارية  وا ية. احدث منشااااااورات عالي والبحث العلمي العراق ية/ وزارة التعليم ال قانون ية وال مال ل

هو حول وضااع صاايي جديدة ومبتكرة للحلول العظمى والدنيا في المعادالت العالقية  تخصااصااها وفي المنطق النيوتروسااوفكي

ة . في مسااائل البرمجة الهندسااية غير المقيد وسااوفكيالنيوتراو يساااوي(  أالقل, كذل  وضااع مفهوم مبتكر ل ) النيوتروسااوفكية

بحثاً وكتب مؤلفة او مترجمة منشااورة في مجالت ودور نشاار عالمية كما وقامت بمراجعة عشاارات البحوث  30ولها اكثر من 

 والكتب لصالح مجالت ودور نشر عالمية. للمزيد من التفاصيل أنظر الروابط:

https://www.researchgate.net/profile/Drhuda_Khalid/stats 

 iycAAAAJ&hl=en5-A1https://scholar.google.com/citations?user= 

(1المراجعة العلمية )  

. كما حصال على 2009حصال الدكتور ياسار على بكالوريوس هندساة اإللكترونيات واالتصااالت من جامعة بنها، مصار عام 

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت من كلية الهندسة، جامعة  فىعلى التوالي  2020و 2016الماجستير والدكتوراه في  درجتى

المنصاااااورة، مصااااار. تغطي اهتماماته البحثية العديد من المجاالت منها تأمين المعلومات، والشااااابكات، مع التركيز على تأمين 

وتطبيقاته  ي النيتروسوف، وتطبيقات الهواتف الذكية، والحوسبة الضبابية، وعلوم الوسائط المتعددة، وأمن الصور، وأمن الفيديو

وتطبيقاته في مجاالت متعددة منها تصااااانيف الصاااااور  الصاااااناعىفي العديد المجاالت. مهتم في اآلونة األخيرة بأبحاث الذكاء 

السيبرالى، وتأمين المعلومات. كما أنه مهتم بتدريس الدورات والمقررات ذات الطبية، البيانات الضخمة، علوم الفضاء، األمن 

الصااالة بالمعالجة الرقمية / التحليل والنماذإل اإلحصاااائية لطالب البكالوريوس والدراساااات العليا. نشااار العديد من األبحاث في 

عة عشاارات البحوث والكتب لصااالح مجالت مجالت محلية وعالمية ذات معامل تأثير ومصاانفة وفق مقاييس عالمية وقام بمراج

 Neutrosophicودور نشر عالمية. لديه عضوية االتحاد الدولي للعلماء والباحثين للعالم العربي. كما أنه رئيس تحرير مجلة 

(Print) 0619-2767Knowledge Journal ISSN  ،(Online) 0627-2767ISSN  ، ://fs.unm.edu/NKhttp

النيتروسااااوفي ، بجامعة نيومكساااايكو بأمريكا. عضااااو الموسااااوعة لعلوم  جامعة نيو مكساااايكو، أمريكا. عضااااو المجمع العالمى

 .األمريكية للعلماء والباحثين لعلوم النيتروسوفي ، كما أنه عضو هيئة تحرير الموسوعة العربية لعلوم النيتروسوفي 

 ـرد. إبراهيــــــم ياســـــ

Dr. Ibrahim Yasser 

Email: ibrahimyasser14@gmail.com 

ibrahim_yasser@mans.edu.eg 

(2المراجعة العلمية )  
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 اسة حول إدارة المشاريع باستخدام التحليل الشبكي بهدف التقليل من االختناقات 
•  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 سوريا –جامعة دمشق  –كلية العلوم  –قسم الرياضيات 

jdidmaisam@gmail.comEmail:  

 روسيا  –تفير الحكومية  في النمذجة الرياضية من جامعة   دكتوراه 

  2006منذ عام  – سوريا –جامعة دمشق  -كلية العلوم  -في قسم الرياضيات  ية هيئة تدريسعضو 

  2015و 2011عامي  –جامعة دمشق فرع القنيطرة  –محاضرة  في كلية العلوم 

  2013و 2012عامي  -سوريا  –جامعة طرطوس  –محاضرة  في كلية العلوم 

 2014منذ عام  - الشام الخاصةجامعة  -كلية الهندسة المعلوماتية حاضرة  في م 

 المؤلفات: 

  منشورات جامعة دمشق - 3رياضيات عامة 

  منشورات جامعة الشام الخاصة - 1رياضيات 

  منشورات جامعة الشام الخاصة  –بحوث العمليات 

  منشورات جامعة الشام الخاصة -الرياضيات المتقطعة 

 منها:، دمشقاإلشراف على العديد من رسائل الماجستير في جامعة 

  توازن ناش لأللعاب الموسعة بمعلومات مثالية وغير مثالية وذات أرباح صغيرة 

  دراسة حول النماذج السكونية في إدارة المخزون 

  دراسة حول بعض األساليب الكمية في نظرية اتخاذ القرار 

  ت ختناقاستخدام التحليل الشبكي بهدف التقليل من االادارة المشاريع بإدراسة حول 

  أثر استخدام النماذج الكمية في ترشيد قرارات المخزون 

 ( دراسة لتطوير خوارزمية متجهة الدعمSVM غير الخطية باستخدام تقنيات رياضية ) 

  دراسة صفوف االنتظار وفق منطق النيتروسوفيك 

  أثر استخدام النماذج الكمية في ترشيد قرارات المخزون 

  دراسة لتطوير خوارزمية متجهة( الدعمSVM غير الخطية باستخدام تقنيات رياضية ) 

 دراسة صفوف االنتظار وفق منطق النيتروسوفيك 

(3المراجعة العلمية )  

 د. ميسيم جديد

Dr. Maissam Jdid 
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