
 

 

 الكميه األساليب ملقر ر الثالثه املباشره في ماذكر أهم
 

 
 

 

 املسجله للمحاضرات امتداد هي هذي املحاضره

 ,, اراتالقر  تحليل موضوع هوه واللي التالي املوضوع االن ناخذ

 

 

 



 

 

 ؟.. بينهم اميز وكيف املخاطر او التأكد عدم حاله في اما حالتين وعندنا

 االحتماالت طريق عن

 كانت اذا  املخاطر مع نتعامل احنا ف معروفه االحتماالت كانت اذا

  التأكد عدم مع نتعامل احنا ف معروفه غير االحتماالت

 .. معايير 3 عندنا التأكد عدم حال وفي

 ) األسهم(  100=   موجود قيمه رقم اكبر اختر)  التفاؤلي(   األفضل افضل -1

 -=  األفضل طبعا بينهم األكبر وشوف 80-,  40- قيمه اصغر صف لكل خذ السيئين افضل -2
40 

 كل في رقم اكبر اخذ الني الحاله هذه في املدى مصفوفه اسو ي الزم وهنا املتشائم يسمى -3

 فبيكو ن 100 رقم اكبر,,   االعمده باقي من واطرجه عمود
40 = 60 – 100 
0 = 100- 100 

 60=  قيمه اكبر الثاني للعمود بالنسبه

 صفر=  60- 60

 صفر=  60 -60

-_  40- 40 -=  قيمه اكبر الثالث للعمود بالنسبه

 صفر=  40
40 =80 - _ 40- 

 

 
 

  صف كل في موجود رقم اكبر اختيار بعمليه أقوم الشكل بهذا ماقمت بعد

 40=  الثاني والصف 40=  األو ل الصف في موجود رقم اكبر

 التأكد عدم حال في هذا..  صحيح القرار بيكو ن األسهم او العقارات اخذت سواء

 



 

 

 اذا  ؟,, السو ق احتماالت اعرف كنت لو ماذا

% 20=  جيد  احتماالت عندي االن نفترض

 %30=  ضعيف%  50=  متوسط

 شديد باختصار  واألسهم للعقارات املتوقعه البدائل احسب

 االحتمال*  املتوقعه القيمه ناخذ

  30=  12-30+ 12=   3,0*  40-+   5,0*  60+  0.2*  60=  العقارات

 80 -  0.5*  60+  2,0*  100=  االحتمال في العائد اضرب=  األسهم

 هي املتوقعه للقيمه في األكثر اذا  26=  24-  30+  20=  3,0* 

 ,, العقارات

 
 

 العائد في بالضرب املتوقعه القيمه فتحسب املخاطر مع تتعامل انت ف االحتمال أعطيت اذا •

 املوجوده البدائل من بديل لكل

 , الثالثه املعايير احد مع فنتعامل التأكد عدم مع نتعامل معطاه غير االحتمال اذا •

ة وهو تغليف البيانات الجزء  ي من المحاضر
ر
 الثان

 

 

 

 

 

 

ي سألها الطلبة :  األسئلة إجابات
 الت 

يةس/ المصطلحات  ز جميعها  اإلنجلي 

 معنا ؟

 الرئيسية  األساسيةطلحات المص

ي  ي باالختبار عرت 
ز وتأت  او  يإنجلي 

ز  ي  يإنجلي   عرت 

ي   دعواتكم مطلب 


