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   حصائياأل لتحليلخمتصر ا 
 

 (االولى المحاضرة)

 الجزء النظري :

 

 

 A B Cرمزها حرف كبير :*المجموعات

ورموزها عناصر *وما بداخل المجموعة تسمى 

 a b cحروف صغيرة 

 A={a, b, c, d}مثال 

 هو رمز المجموعه  Aالكبير

 الصغير عنصر بداخلها aو 
 الزم نفرق بين المجموعات والعناصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو عنصر يوجد €=< رمزه  * االنتماء

 بالمجموعة

 A={a, b, c, d}مثال 

 ال ينتمي fبينما العنصر    b€Aالعنصر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :*طريقة كتابة المجموعات

 :قتينعندنا طري

 طريقة العد ) سرد العناصر(  /١

 بحيث كل العناصر تكون مكتوبة

 )الصفة المميزه(  طريقة القاعدة /٢

 هنا اختصر العناصر بكلمة مثل

A{=x عدد طبيعي زوجي:x} 
 السرد يفصلك العناصر يكتبها وحده وحده

 {٢،٤،٦يعني مثال كل االرقام الزوجيه } 

مثال كليات كثيره ..  الصفه ال يعطيك وصف المجموعهاما 

 يختصرها بكلية جامعة فيصل

 

 -* أنواع المجموعات :

 او }{  Øالخاليه =< رمزها  /١

 المنتهية =< عناصرها محدوده /٢

 محدوده الغير منتهية =< عناصرها غير /٣

 Uالشاملة =< رمزها  /٤

 Cالجزئية =<  رمزها  /٥

أي  A=Bتساوي المجموعات=<  /٦

 القيم أو االحرف و فعدد العناصر متساوي

تكافئ المجموعات=< وهي العناصر  /٧

 متساوية ف العد ومختلفة ف القيم
 : الزم نفرق بينهم كذا شكلهم

A ≡ B  تكافى…  A = B تساوي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -* العمليات على المجموعات :

ع كل وهو جم Uاالتحاد ورمزه =<  /١

 العناصر المطلوب اتحادها

هنا فقط العناصر ∩ التقاطع ورمزه =<  /٢

 المشتركة في المجموعتين

عندما تكون  Āالمكملة أو المتممة=<  /٣

مجموعه شاملة وطلب المتممة يعني كل 

 Aعناصر الشاملة باستثناء عناصرمجموعة

 Aكل العناصر التي ف  A-Bالفرق  /٤

      B-Aوالعكس ال طلب  Bوليست في 
 تفرق االجابه Aاو  Bاذا بدا الطلب ب  هناركزو 

ية من االعداد الحقيقية ئجزمجموعة  -*الفترة:

 وهي ثالثة أنواع :

 ( a , bالفترة المفتوحة  =<  )  -١

 bو aماعدا  bو aتشمل جميع االعداد بين 

 [ a , bالفترة نصف مغلقة =<  )  -٢

 bدونوب aبما فيها  bو  aتشمل االعداد بين 

 [ a , b=<  ]  الفترة المغلقة  -٣

 bوaبما فيها  bوaتشمل جميع االعداد بين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -*مجموعة األعداد:

 ١اعداد طبيعية =< أصغر مجموعة تبدأ بـ  -أ

 وتكون صحيحة وموجبه ال تحتوي على صفر

الموجب والسالب  أعداد صحيحة=< تشمل -ب

 والصفر بدون كسور صحيحة من اسمها

اعداد نسبية=< تشمل االعداد الصحيحة  -ج

 Qموجب وسالب وصفر وكسور ورمزها 

أعداد غير نسبية=< هو الذي ال يمكن ان  -د

 يكون كسر مثل الجذور

جميع  لىأعداد حقيقية=< تحتوي ع -هـ

االعداد اعاله طبيعي وصحيح ونسبي وغير 

 . Rزها نسبي ورم
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 ⤵للمحاضره  شاملة تمارين
 :فإن A⊂ Bاذا كان 

1- A=B∩A ✅ 

2-B=B∩A 

3-A - B = B∩A 

4- ∅  =B ∩ A 

 

 فٕان : B⊂Aاذا كان

١/ A∩B =B ✅ 

٢/ A∩B =A 

٣/ A∩B =A-B. 

٤/ A∩B=∅ 

 

 يرمز للمجموعات :

 ✅(حروف كبيرة ) انجليزي كابيتل   /١

 حروف صغيرة ) انجليزي سمول (  /٢

 

 ابة المجموعات :طرق كت

 طريقة العد و طريقة القاعدة /١

 طريقة سرد العناصر و الصفة المميزة/٢

 ✅كالهما صحيح /٣

 كالهما خاطيء /٤

 

 هي : B = {6,5,4,..,100المجموعة }

 مجموعة خالية /١

 ✅مجموعة منتهية /٢

 مجموعة غير منتهية /٣

 مجموعة شاملة/٤

 

 يرمز لعناصر المجموعة بــــ :

 كبيرة ) كابيتال ( حروف  /١

 ✅(حروف صغيرة ) سموول   /٢

 

 A = {1, 5, 7 , 9اذا كانت }

{B = {9 , 7 ,5 ,1 : فإن عالقتهم 

١/  A = B ✅ 

٢/  A ≡ B 

 

  A= { 2,5,9اذا كانت }

B = { a , s , d} : فإن عالقتهم 

١/  A ≡ B ✅ 

٢/  A = B 

 

 المجموعة التي تكون عناصرها غير محدودة:

 خاليةالمجموعة ال/١

 المجموعة المنتهية/٢

 ✅المجموعة الغير منتهية/٣

  المجموعة الشاملة/٤

 

   A = {2 , 4 , 6, 9إذا كانت } 

  B = {1,2,3,4,5,6,7,8و }

 : ( Bناقص  A) يعني  A - Bفإن = 

١/  {1  ,3  ,5  ,7  ,8 } 

٢/  {2  ,4  ,6 } 

٣/  {9 }✅ 

  

ة مجموعة االعداد الموجبة والسالبة باالضاف

 لى الصفر هي :ا

 مجموعة االعداد الطبيعية /١

 ✅مجموعة االعداد الصحيحة/٢

 مجموعة االعداد النسبية /٣

 مجموعة االعداد غير النسبية/٤

 

 فإن B ⊂ Aاذا كان 

1- B = A ∩ B ✅ 

2- A = A ∩ B 

3- A_B = A ∩ B 

4- A ∩ B  =∅ 

  

مجموعة العد وتحتوي على االعداد الصحيحة 

 جموعات االعداد هي :الموجبة وهي اصغر م

 ✅مجموعة االعداد الطبيعية/١

 مجموعة االعداد الصحيحة /٢

 مجموعة االعداد النسبية /٣

 مجموعة االعداد الحقيقية /٤

 

 يرمز لمجموعة االعداد : Qرمز 

 الطبيعية/1

 الصحيحة /2

 ✅النسبية /3

 غير النسبية /4

 

 :[ يعبر عن رمز الفترة  a , bهذا الرمز ] 

 ةالمفتوح/١

 نصف المغلقة /٢

 ✅المغلقة /٣

 

 فأن:  A={a, b, c, d}اذا كانت 

x€A  ١/ 

f€A  ٢/ 

m€A ٣/ 

b€A  ٤/ ✅

 

 

 

 انتهت المحاضرة ... 
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 (ثانيةال المحاضرة)

 الجزء النظري :

 
 : اإلحتمال تعريف

 معين حدث وقوع إلمكانية مقياس هو
 حدث تحقق فرصة عن تعبر  قيمة أو

  معين
 
 :ينيالع الفراغ-

 الممكنة الحاالت جميع مجموعة
  الظهور

 

 : الحدث-
 اإلهتمام محل وهو فردي رقم ظهور

 من أكثر أو حالة الحدث يكون وقد
  العيني الفراغ

 
 ( :المتعارضة) المتنافية األحداث-

 مًعا تقع أن يمكن ال التي األحداث هي
 حدوث يمنع أحدهما حدوث أن أي

 . اآلخر

 : المستقلة األحداث-
 على يؤثر ال أحدهما حدوث أن أي

  اآلخر حدوث
 
 : مستقلة غير أحداث-

 أحدهما تحقق يؤثر التي األحداث هي
 األخرى تحقق على

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: الثانية بالمحاضرة القوانين اول

 الكلية الحاالت عدد ➗ الحدث هذا تحقق حاالت عدد = معين حدث تحقق احتمال إليجاد قانون*

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -ومفاهيم أساسية : * رموز

P(A)  احتمال تحقق الهدف >=A 

P(Ā)  احتمال عدم تحقق الحدث >=P(Ā)=1-P(A) 

P(A∩B) التقاطع هو احتمال تحقق الحدثين مًعا >= 

P(AUB) االتحاد هو احتمال تحقق أحد الحدثين على األقل >= 

 

 فوق للرموز الي تو االربعه هنا توضيح بالرسمة

 ع واتحاد االحداثوتحت الحتماالت التقاط
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 ..هذا مثال شامل عن الرموز لالحتماالت

 يطلب منا احتمال المحاسبة

  ٣٠على طوول نقسم العدد حقه 

 ٥٠على المجموع الي تقدموا الطلبة وهم 

 عدده على المجموع نقسم��ونفس الخطوة الحتمال االقتصاد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : BوA* أنواع األحداث 

 هي ال يمكن ان تقع مًعامتنافية او متعارضة:  (١

 تحقق احدهما ال يؤثر ع االخرمستقلة: ( ٢

 تحقق احدهما يؤثر ع االخرغير مستقلة: ( ٣

 

  صفر او خاليهيعني  ...عندنا تقاطع متعارض١
   مجموع االحداثيعني ...عندنا اتحاد ٢

  ...عندنا المكمل٣

 ...عندنا برضو المكمل٤

 المتنافيه..ركزوا بالسؤال عن هذي 

 وقلنا الغير متنافيه يعني عن مستقله وغير مستقله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -* االحتمال الشرطي :

P(B)➗ P(A|B)= P(A∩B)  

 الشرطي قسمه ع طول التقاطع ع االكيد

 العددين نقسم هنا مباشره

  �� كتابة بالشرط يجيب

 P(A|B) رمزه كذا قانون مطلوب ك يحطها وا
 

 

 

 

 

 هذا الجدول مثال كامل لمحاضرة الثانية
 لمادة اقناة بفيديو له موجود شرح كامل 

 
 وانتهينا كذا ..
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 ⤵للمحاضره  شاملة تمارين

 

 0.7مقرر االقتصاد هوفاذا كان احتمال النجاح 

 0.8المحاسبه هو  وفي مقرر

 ؟فان احتمال النجاح في المقررين معا يساوي؟

1.5 

0.87 

✅0.56 

0.94 

)معا( يعني نضرب مقرر االقتصاد في مقرر 

 المحاسبة

 حدثان مستقالن فان؟؟ Bو  Aاذا كان 

P(A∩B)=P(A)+P(B) 

P(A∩B)=0 

P(A∩B)=P(A∪B) 

✅P(A∩B)=P(A)*P(B) 

ن بالسؤال حرف )و( يعني تقاطع وقال مستقال

 يعني ضرب

 

 

 حدثان متنافيان فان ؟؟ Bو  Aاذا كان 

P(A∩B)=P(A)+P(B) 

P(A∩B)=0 ✅ 

P(A∩B)=P(A∪B) 

P(A∩B)=P(A)*P(B) 

 عندكم حرف ...و يعني تقاطع

 ووكلمة متنافي يعني خاليه او صفر

 

 

 

اذا اختير احدى الطالبات .. فان احتمال ان تكون من بين 

 المقيمات في االحساء يساوي ؟؟؟

0.40 

0.67 

0.33 

0.80✅ 

 ٥٠٠ يعني اناث دام قال الطالبات

 نقسمهم ع طول ٤٠٠و من االحساء التقاطع 

اذا ماحدد ذكر او انثى وقتها ناخذ المجموع الف مثل هالمثال *

 القادم

اذا اختير احد الدارسين عشوائيا .. فان احتمال ان يكون طالبا 
 مقيما خارج االحساء يساوي ؟؟

0.30✅ 

0.67 

0.33 

0.80 

 طيب هنا ماحدد الذكر او انثى

 ١٠٠٠بدايه السؤال قال عشوائيا ؟؟ ع طول 

 ٣٠٠بعدها التقاطع انه طالب مع خارج االحساء 

 نقسمهم ع طول

 

 

 انتهت المحاضرة ...
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 (ثالثةال المحاضرة)

 الجزء النظري :

 -المتغير العشوائي :

راغ العينة ومن ثم هو الذي يأخذ قيماً حقيقية مختلفة تعبر عن نتائج ف

مجال هذا المتغير يشمل كل القيم الممكنة له ويكون لكل قيمة من القيم 

 التي يأخذها المتغير إحتمال معين

 -المتغير العشوائي المنفصل:

بمعنى آخر فهو هو المتغير العشوائي الذي يأخذ قيماً حقيقية مختلفة 

عدد طالب في يشمل جميع القيم الصحيحة دون القيم الكسرية مثل 

 فصل دراسي

 -المتغير العشوائي المتصل:

يطلق عليها المتغير العشوائي المستمر فذلك المتغير يأخذ عدد ال 

نهائي من القيم المتصلة "ومن ثم فإنه يأخذ القيم الصحيحة وجميع 

 القيم الكسرية التي تقع بين هذه القيم .

التوزيع اإلحتمالي :-  

حدوث القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير هو الذي وبين احتماالت 

العشوائي والتي ترتبط باحتماالت النتائج الممكنة في فراغ العينة 

 بمعنى آخر هو التكراري النسبي للقيم التي يمكن  أن يأخذها المتغير.

التوقع الرياضي :-  

 هو القيمة المتوقعة او الوسط الحسابي للمتغير العشوائي

:العشوائية*أقسام المتغيرات   

 أ- منفصلة

 يشمل جميع القيم الصحيحة )اليأخذ الكسور والفواصل(

 ب- متصلة

 جميع القيم الصحيحة مع الكسور

؟لهنا ناخذ مثال وش الي منفصل او متص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 الحين عن فراغ العينة وهو عرفناه اول عدد أوجه النرد او العملة أسس عدد المرات

 مثالً:

 القاء قطعة عملة نقود .. خمس مرات .. فأن فراغ العينة؟

٢ود كم لها وجه ؟ وجهين يعنينقول قطعة النق  

 وكم بالسؤال مرات؟ خمس هي االسس

٥( اس ٢)  

٣٢يساوي   

لقاء قطعة عملة نقود .. ثالث مرات .. فأن فراغ العينة؟ا  

٨الحل هو   

 القاء قطعة عملة نقود .. اربع مرات .. فأن فراغ العينة؟

١٦الحل هو   
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 * التوزيع االحتمالي:-

ن االول به القيم الممكنةعبارة عن جدول مكون من صفي  

  والثاني احتماالت هالمتغيرات..

 *شروط التوزيع االحتمالي)شرطين(

1و0جميع االحتماالت يجب ان تقع بين  -١  

1مجموع االحتماالت =  -٢  

 توضيح للتوزيع مع مثال لتحقق الشروط مهم الشرطين

 

 

 

 

 

  هذا <<< من الجدول مثل A طيب لم يطلب منا رقم ناقص

 طريقته هي :

(١الزم كل القيم الي بالجدول تساوي مجموعهم)  

 اجمعوا

كم باقي ويوصل هالرقم لواحد ؟؟؟ ٠.٦٥=٠.٢٠+٠.٣٠+٠.١٥  

 او نطرحه من واحد ،،،،  يساوي 0.35

 

 مثال للتمرين السابق ،، 
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 الحين طريقة اذا مطلوب )التباين(

 نحط وضع االلة لالحصاء

 دخال قيم نقوم بإ .. ١ثم  ٣نضغط مود ثم 

X  بعامودx   وقيم،،، p(x) بالعامود الثاني ،،، ثم نضغطAC 

 3ثم رقم  4ثم  1ثم رقم  shiftثم نضغط 

 فيظهر رمز التباين،،، نحط عليه تربيع ثم يساوي ،،

 >>>ناخذ مثال على التباين

 

 

 

 انتهت المحاضرة ...

 (رابعةال المحاضرة)

 الجزء النظري :

 : عشوائيةالمتغيرات ال عن تابع..

 :* التوزيعات اإلحتمالية للمتغيرات المتصلة

 له عدد ال نهائي من القيم يرمز للدالة الخاصة به بالرمز

  >=f(x)  ويطلق عليها دالة كثافة االحتمال 

 وتستوجب لتحققها شرطين 

١- f(x)>=0 موجبة 

    1كامل المساحة تحت المنحنى= -٢

 

 والبد النقطتين تكون محدده 

 وزت المحدود اختل شرط الكثافه وبالتالي بتكون بصفر ...اذا تجا

 ماعندنا مساحه اكبر من المحدوده .... وال مساحه من نقطه واحده فقط

 

 في المساحة أسفل المنحنى والواقعة بين نقطتين  f(x)*احتماالت الدالة 

 «التكامل »تحسب باستخدام 

 

 

 بدال هالقواعد((  سبة اسرعلكماستخدام األلة الحا))القواعد انه هواألفضل من 
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 <<< وهالطريقة افضل من اليدوي نسويها  .. : ة الحاسبةكيف نسجل حدود التكامل باالل

 اذا عطانا االكس اكبر.... ع طول الرقم الكبير في حدود الداله  فوق واللي عاطينا اياه بعد اشارة االكبر تحت  

 في حدود الداله يكون تحت وبعد االشاره الرقم الموجود نسجله فوق الصغير اذا عطانا اشارة اصغر... الرقم 

 :مالحظة مهمه 

 ضعه باالله تحت.واحد ايا كان ناو ايا كان الرقم الصغير ممكن يكون صفر 

 

 : امثلهناخذ 

F(x) = 1/3      0<X<3 

 :االحتماالت  أحسب

1( )0,5  <X < 1,5) 

2( )X > 0,70 ) 

3( )X < 0,25 ) 

4( )X = 3) 

5( )X > 3) 

 

 3\1الكسر ثابت  /١
 0.33يساوي  0.5وتحت العدد الصغير  1.5والمربعات فوق العدد الكبير 

 

 0.76 يساوي 0.70والي تحت  3 ي فوقوال3\1 الكسر الثابت  /٢

 

 0.08 يساوي 0والي تحت  0.25والي فوق 3\1 الكسر الثابت  /٣

 

 صفرلجواب ايعني    مباشرة لما تشوف عالمه = /٤

 

 صفر خارج الداله يعني الجواب  3المطلوب يقول اكس اكبر من /٥
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 الحين ناخذ كيف اذا الدالة كثافة احتمال ؟؟

 او ليست كثافة احتمال ؟؟ 

 

 الزم شرطين تتوفر بالدالة :

 ١مجموع احتماالتها= -٢موجبه.    -١

 هم <<<توضيح

 

 

 ناخذ امثله تحلون هنا مباشرة من رمز

 .. وتكون موجبه ١الزم الجواب يطلع  ملالتكا

 ١االجابة االولى : تحقق الشروط وتساوي 
 ٢االجابة الثانية : التحقق الشروط تساوي 

 

 وسهله خطواتها .. ��الحين عن اخر جزء القيمة المتوقعه والتباين 

 

 بااللة الحاسبة اسررررعلكم : (القيمة المتوقعه والتباين)هالخطوات 

 نضربها في اكس.. الداله وقعه القيمه المت ◄

 بالضرب االكس نحطها تربيع.. التباين  ◄

 ثم نطرحه من )تربيع ناتج القيمة المتوقعه(

 

 ناخذ امثله:

0<X<3          F(x) = 1/3 

 

 ؟  Xماهي القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي •

 ماهو التباين ؟ •

 

 ↓↓↓↓ 1.5 يساوي ج/ المتوقعه

 0,75( يساوي 1.5ربيع)ت - 3ج/ التباين 

 تربيع مرتين بالتباينانه التنسون 

 

  

 انتهت المحاضرة ...
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 (الخامسة المحاضرة)

 الجزء النظري:

تكلمنا سابقاً عن المتغيرات العشوائيه 

وعرفنا ان للمتغير العشوائي ..  المتصله

وقيم x المتصل الداله اللي تحدد العالقه بين

 f(x) الحصول عليها وهي

 ((ة كثافة االحتمالدال))

 

 ... المنفصلةبالنسبه للمتغيرات االن ...

 : عندنا حالتين

وهي ممكن نعرف  .• الحاله االولى•اخذنا 

 لىواحتمال الحصول ع xبوجود عالقه بين 

قد تكون العالقه هذه بشكل صيغه او  xقيم 

 (())التوزيع االحتماليجدول وكان اسمه 

 •..الحاله الثانيه•واالن ندرس 

وهي لمن تكون القيم ليست بشكل جدول  

ولكن بشكل عالقه رياضيه وهي نقول عنها 

 (( ))التوزيع االحصائي

االن ندرس مجموعه من التوزيعات الخاصه 

ونستخدم فيه  بالمتغيرات العشوائيه المنفصله

عات اما التوزي المقاييس االسميه والتربيه

 للبيانات االحصائيه المتصله فنستخدمه

هي مهمه في العلوم االحصائيه الن الكميه و

 ..اغلب االختبارات تتعامل بهذا النوع

 :التوزيع اإلحصائي-

هو الشكل الذي تأخذه مجموعة البيانات 

وشكل البيانات مهم جًدا في تحليلها ووصفها 

وكخطوة تسبق قرار استخدام أي أسلوب 

إحصائي ويرتبط التوزيع االحصائي عادًة 

نت متصلة أو منفصلة بنوع البيانات سواء كا

ويناسب غالباً المقاييس األسمية والرتيبة اما 

التوزيعات االحصائية المتصلة فهي األنسب 

 الكمية المتصلة ولها أهمية كبيرةللبيانات 

 .في العلوم االحصائية

 : المنفصل اقسام التوزيع االحصائي

 ( التوزيع ذو الحدين ) التوزيع الثنائي-١

 توزيع بواسون-٢

 

 :()التوزيع الثنائيتوزيع ذو الحدين ال-

يستخدم هذا التوزيع في الحاالت التي يكون 

 ل للدراسة نتيجتان فقط متنافيتانللظاهرة مح

النتيجة محل االهتمام وتسمى بحالة النجاح 

 . واألخرى بحالة الفشل

 توزيع بواسون :-

هو توزيع إحتمالي منفصل آخر يستخدم 

من النجاحات  لتحديد احتمال وقوع عدد معين

لزمن وذلك عندما تكون األحداث في وحدة ا

عندما  والنجاحات مستقلة عن بعضها البعض

.يبقى متوسط النجاحات ثابتاً لوحدة الزمن

 

 

 

 

 

 توضيح شامل عن محاضرة الخامسة

 الجزء العمليالتوزيع المنفصل( )

 ..واقسامه وطرق الحل
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 ⤵للمحاضره  شاملة تمارين

 

 يع الذي يتساوى متوسطه وتباينه هو ؟؟التوز

 توزيع ذو الحدين -1

 ✔ توزيع بواسون -٢

 التوزيع الطبيعي -3

 t توزيع -٤

 

 (())قانون ذو الحدينعن سوال 

اذا كان عدد اللمبات التالفه يتبع توزيع  0.1لمبات كهربائيه فاذا كان احتمال ان تكون اي منها تالفه هو  4اشترى شخص 

:جب عن االسئله التاليهذوالحدين .. ا

 

 : احتمال ان تكون لمبه واحده على االقل تالفه يساوي -

0.6561 -1 

✅0.3439-2 

0.4339-3 

0.5661-4 

 

 

 

 : القيمه المتوقعه لعدد الوحدات التالفه تساوي-

0.10 

0.90 

0.09 

0.40✅ 

 ✔٠.٤٠و الناتج ٠.١في عدد التالفه  ٤نضرب عدد اللمبات 

 

 

 

 ((بواسون سوال ))قانون

 حوادث في الشهر 3اذا كان عدد الحوادث في احدى المدن يتبع توزيع بواسون بمتوسط 

 : احسب االحتماالت التاليه

 : احتمال عدم حدوث اي حوادث في شهر معين يساوي-

0.99999 

0.00001 

0.04979✅ 

0.95021 

 ..موجود الشرح بالقناة فيديو باالله الحاسبه

 

 

 : لعدد الحرائق يساوي االنحراف المعياري-

0.33 

1 

1.73✅ 

3 

طريقته نجيب بااللة )الجذر للتباين يعني المتوسط (لعدد 

✔ سهل جداً  ١.٧٣الحوادث الثالثه هو  متوسط

انتهت المحاضرة ...
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 (السادسة المحاضرة)

 الجزء النظري:

 

 توزيعات احتمالية متصلة خاصة

 ال:هناك توزيعات متصلة لها دوال كثافة احتم

 التوزيع الطبيعي /١

 التوزيع الطبيعي القياسي المعياري /٢

 Tتوزيع  /٣

 

 التوزيع الطبيعي :

 )يعتبر التوزيع الطبيعي أكثر التوزيعات

 اإلحتمالية المتصلة إستخداماً( في النواحي

 التطبيقية ومنها اإلستدالل اإلحصائي شامالً 

 التقدير واختبار الفروض

 

 

 

 -ي :خصائص التوزيع الطبيع

 شكلها ناقوسي جرسي• 

 متماثل حول المتوسط• 

 لها وسط ووسيط ومنوال متساوية• 

 التوزيع معتدل• 

 ١المساحة الكلية تحت المنحنى = • 

 معالم التوزيع الطبيعي :

 ( التباين٢( الوسط الحسابي        ١

 

 التوزيع الطبيعي القياسي المعياري:

واالنحراف  0الوسط الحسابي = يكون•

 1عياري =الم

التوزيع الطبيعي القياسي المعياري يرمز له •

 Zبـ  

لحساب اي احتماالت تخص التوزيع الطبيعي 

يجب أوال تحويل القيم إلى قيم قياسية أو 

معيارية ثم االستعانة بجدول التوزيع 

 الطبيعي القياسي لحساب االحتماالت

 

 : tتوزيع 

 tدرسها العالم وليم يرمز لها بالرمز •

 Uلدرجات الحرية بالرمز نيو يرمز •

 

 والتوزيع الطبيعي t*العالقة بين توزيع 

من  tيتطلب الشتقاق المتغير العشوائي 

المتغير العشوائي الطبيعي معرفة قيمة 

للمتغير الطبيعي بينما ال  E(x)المتوسط 

 نحتاج الى معرفة انحرافه المعياري

 

 

 

 

.. توضيح شامل عن القسم العملي  

هحصائي المتصل وانواعالتوزيع اال  
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 ⬇⬇ t مثال على توزيع

  tطريقة الحل : نروح بالجدول 

 ٠.٠١وعامود  ١٠نشوف صف 

  2.764طلع التقاطع هووو  

 

 ⬇⬇مثال على التوزيع الطبيعي 

 

 منستخدريقة الحل ط

 ٠.٦٨٢٦مباشره والجواب  هو  القانون

 Zشرةمبا ١استخدمنا الجدول الطبيعي وطلعنا القيمة 

 

 

 

 

 

أكثر التوزيعات االحتمالية المتصلة استخداًما في النواحي 

التطبيقية كما أن معظم التوزيعات يمكن تقريبها إلى هذا 

 التوزيع هو؟؟؟

 توزيع ذو الحدين -١

 توزيع بواسون -٢

 ✅ التوزيع الطبيعي -٣

 tتوزيع  -٤

 

 

 التوزيع الذي قيمته المتوقعة دائًما تساوي الصفر هو ؟

 توزيع ذو الحدين -١

 توزيع بواسون -٢

 االتوزيع الطبيعي -٣

 ✅  tتوزيع   -٤

 

 

 انتهت المحاضرة ...
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 (ةالسابع المحاضرة)

 الجزء النظري:

 مقدمة في المعاينة دراسة العالقة بين

 ..المجتمع والعينات 

 ) تسمى باالستدالل االحصائي (

 اإلستدالل اإلحصائي :-

معلومة تخص تقدير قيمة أو قيم غير 

مجتمع الدراسة إعتماداً على بيانات عينة 

مأخوذة من هذا المجتمع )بمعنى آخر هو 

 تعميم نتائج العينة على مجتمع الدراسة(

 تتمثل أدوات االستدالل االحصائي في:

 ( اختبار الفرضيات٢    ( التقدير١

 أوالً المجتمع :

ردات تشترك في صفة أو صفات هي مف

 ..ود أو ال محدودقد يكون محد محددة

 

 * البيانات اإلحصائية تجمع بأحد أسلوبين:

تجمع البيانات . أسلوب الحصر الشامل: ١

 عن كل مفردة من مفردات المجتمع

تجمع البيانات عن جزء . أسلوب المعاينة: 2

 من مفردات المجتمع تسمى عينة

 المقاييس اإلحصائية من :• 

 تسمى=< معالم أو مؤشراتالمجتمع  -أ

 تسمى =< إحصاءاتالعينة  -ب

* للفرق بين معالم مجتمع وإحصاءات عينة 

 عن طريق :

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي     

 أ. مجتمع بـ سيجما     أ. مجتمع بـ نيو      

 S عينة بـ ب.               ẋب. عينة بـ 

 

 الشامل:مميزات أسلوب المعاينة عن الحصر

 خفض التكاليف -

 الوقت توفير -

في المجتمع الغير محدود ال يمكن ان تتم -

 بالحصر الشامل ولكن تتم بالمعاينة

تلف المادة المختبرة ف الحصر الشامل  -

 البد وان تتم ع اسلوب العينة

 * أقسام العينات:

 . العينات العشوائية١

 . العينات الغير عشوائية٢

 المصدر الذي يؤخذ منه العينة* إطار العينة:

 اختيار العينة:*خطوات 

 : تحديد الهدف١

 : إعداد اطار العينة٢

 : نحدد داخل كل إطار رقم٣

 : تحديد حجم العينة٤

 : الحصول على عينة مناسبة٥

 تحديد حجم العينة بصغيتين :

 تقدير متوسط المجتمع /١

 تقدير النسبة في المجتمع /٢

 أخطاء البيانات االحصائية:

 خطاء التميز أو التحيز:• 

 ن مصادر متعددةناتج م

 خطاء المعاينة العشوائية أو خطاء الصدفة•

ناتج عن فروق الصدفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٧ بمحاضرة العملي القسم عن شامل توضيح  

(النسبة ، المتوسط): وانواعه العينة حجم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مثال على : )حجم العيينه ؛ متوسط ( 

 

  مثال على : )حجم العيينه ؛ نسبه (

اذا قانون متوسطا متوسط كلمة حجم العينه وبعده ءاذا جا االسئلةواضح ))  

((قانون النسبهحجم العينه وبعدها نسبة مئويه اذا ع طول  ءاذا جا  

         انتهت المحاضرة ...
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 (الثامنة المحاضرة)

 الجزء النظري:

 ..العينة وسيلة وليست هدف •

 *توزيع المعاينة :

هوالتوزيع التكراري أحد المقاييس اإلحصائية 

ع العينات العشوائية المسحوب من بيانات جمي

ذات حجم محدد والتي يمكن سحبها من 

 مجتمع إحصائي واحد .

 *يسمى التوزيع االحتمالي لمتوسطات العينات

 توزيع المعاينة للوسط الحسابي()

 متوسط المجتمع=متوسط متوسطات العينات• 

تباين متوسط العينات= تباين المجتمع تربيع • 

 مقسوًما على حجم العينة

 

 

 

 التوزيع الطبيعي: (١ظرية )الن

 يتبع توزيًعا طبيعًيا• 

 تباينه ووسطه معلومه• 

متوسطات العينات يكون لها توزيع طبيعي • 

يتبع توزيًعا  xوبالتالي المتغير العشوائي 

وسطه نيو وتباينه سيجما تربيع  Zطبيًعا 

 .مقسوًما ع حجم العينه

 النهاية المركزية (٢) النظرية

 (:تقارب التوزيعات)

 ال يتبع توزيًعا طبيعًيا ليس معلوم• 

 معلوم تباينه• 

اًذا  أو أكبر n=30حجم العينة كبير •

 متوسطات العينات يكون لها توزيع طبيعي 

 xلكبر حجم العينة وبالتالي المتغير العشوائي 

وسطه نيو وتباينه  Zيتبع توزيًعا طبيًعا 

 .سيجما تربيع مقسوًما ع حجم العينه

 : Tنظرية  (٣النظرية )

 يتبع توزيًعا طبيعًيا• 

 تباينه ليس معلوم• 

بدرجات  tيتبع توزيع  فإن المتغير العشوائي

 (n-1حرية )

 مالحظة:

 30اكبر من او يساوي  nإذا كان حجم العينة 

  tيمكن استخدام التوزيع الطبيعي أو توزيع 

بسبب أن )التوزيع االصلي طبيعي وتباينه 

 ج متقاربهغير معلوم( يعطيان نتائ

 
 

 

 

 توضيح عن القسم العملي

  ٨بمحاضرة  

 توزيع العينة والنظريات
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 100يساوي  2اس  10الحل هو 

 

 

 

 

 

 

                                                                    هنا مباشرة تطبيق بالقانون

 

 

 

                                0.3بعد ماطبقت القانون خالص طلع 

                                 ١طرحه من نناخذه و روح وخذ من الجدول الرقم

         انتهت المحاضرة ...

 (التاسعة المحاضرة)

 الجزء النظري:

 مقدمة في التقدير اإلحصائي

الهدف من دراسة العينات:هو تقدير قيم 

 .مجهولة فالمجتمع او اختبار فروق

 قدير:تالنكتفي ف •

 . تقدير نسبة٢. الوسط الحسابي    ١

 :*التقدير نوعان

 تقدير النقطة)القيمة الواحدة( -أ

 تقدير الفترة )الثقة( -ب

 التقدير بنقطة: أوالً 

 متوسط المجتمع= متوسط العينة

نيو ^هالرمز للتقدير فوق رمز نيو = اكس 

 وعليه شرطه Xبار 

 النسبة في المجتمع = النسبة في العينة

P كبير للمجتمع يرمز 

p صغيره للعينة ترمز 

 بفترة فترة الثقة: تقدير ثانًيا

 رة حد اعلى وادنى تكون ع الصورهـ|نقدر بفت

معلمة المجتمع المجهولة = اإلحصاءه من 

 المعاينة +_ خطأ التقدير

**خطأ التقدير إن لم يكن موجود ف القاعدة 

فتبقى الصورة العامة اعاله لتقدير بنقطة وان 

 نت موجوده تصبح الصورة تقدير فترةكا

 -تقدير المتوسط بفترة ثقة:

 :الحالة األولى

 . المجتمع طبيعي١

 . تباين المجتمع معلوم٢

لذا توزيع متوسطات العينات تبقى توزيع 

 :قانونه...   طبيعي

متوسط المجتمع = متوسط العينة موجب 

مضروبة في  zوسالب خطأ التقدير )قيمة 

 (nر سيجما مقسومه ع جذ

 -* حساب معامل الثقة:

Z هي درجة الثقة هنا 

 *مستويات الثقة األكثر استعماالً 

١. 99 = %2.58 

٢ .95 = %1.96 

٣ .90 = %1.65 

 

         انتهت المحاضرة ...
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 (عاشرةال المحاضرة)

 الجزء النظري:

  التقدير..... للتاسعة  تابع المحاضرة

 :ثقة بفترة النسبة تقدير -:ثانًيا

 ( للنسبة الثقة فترة)  للمجتمع النسبة تقدير فترة* 

 الوصفية بالذات االنسانية الظواهر قياس

 ..تماًما المتوسط مثل لها النسبة

 :العامة بالصورة تذكير

  مراجعة التقدير خطأ -+ العينة من االحصاءه=  الثقة فترة

 

 :المتوسط لتقدير العامة الصورة

 أو z جدول من احصائية قيمة كانت التقدير خطأ من االول الشق

  t توزيع او Z طبيعي توزيع استخدامنا حسب  t جدول

 المعياري الخطأ عليه يطلق كان اآلخر الشق في مضروبة

 ..الحجم n جذر ع مقسوًما سيجما هو ومتوسطه

 فحسب Z الثقة معامل يتبع النسبه تقدير في

��⬇ التالية الصورةف هو كما اخر قانون له n جذر على سيجما

 

شامل العملي تلخيص  

��⬇والعاشرة التاسعة المحاضرتين   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ثلة على امبناخذ 

     ��⬇والعاشرة التاسعة المحاضرتين 
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 مثال للمحاضره 9

 

 

 

           

 ٨٠ الجواب اذا دايما المتوسط يساوي النقطه تقدير: االول

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

             

 10مثال للمحاضره 

 

 ١.٦٥=  ٪٩٠ نسبة

 ١.٩٦= ٪٩٥ نسبة

 ٠.٢ يساوي ٥٠على١٠ نقسم p÷n بقانون:  االول الجواب

                

 

               

 

 ٠.٠٩٣٤:  الثاني الجواب

 

 

                  

 ٠.٣١٠٩:  ينالثا الجواب

 انتهت المحاضرة ...     
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 (ي عشرالحاد المحاضرة)

 :الجزء النظري

 •اختبارات الفروض األحصائيه  : مهمه تعاريف

 أو العينة منه المسحوبة اإلحصائي بالمجتمع تتعلق التي الفروض

 المجتمع في النسبه أو الحسابي كالوسط معالمهأو المجتمع هذا توزيع

 : الفرض-

 . بالمجتمع الخاصة المؤشرات بأحد يتعلق مبدئي تفسيرأو إستنتاج

 : اإلحصائي القرار-

 من عشوائية عينة على بها القيام تم تجربة على مبني قرار هو

 . الدراسة مجتمع

 : الصفري أو العدمي الفرض-

 وهذا Ho ب عاده له ويرمز إختباره المراد األساسي الفرض هو

 . مساواة أو معادلة شكل يأخذ الفرض

 : البديل الفرض-

 العدمي الفرض رفض حالة في قبوله يرجح الذي اآلخر الفرض هو

 H1 بالرمز عادة له ويرمز

 

 (ثاني عشرال المحاضرة)

 الجزء النظري:

 : ١٢ لمحاضره توضيح

 (النسبه)الثاني القسم ع بنتكلم ولكن للفروض تابعه

 المجتمع متوسط كلمة بدال الفرق ولكن الحل خطوات نفس نتبع

 Ho بدالH1 وتصير ورمزها النسبه

 النسبه قانون يكون راح القانون: مهمه هنا مالحظه

 t جدول فقط ونستخدم

 ؟؟ النسبه في والقبول الرفض منطقة حدود نطلع كيف طيب

 :وتوضيح فيديو الشرح موجود

 راح الثقه قيمة ماخذ بدال بس الخطوات نفس واصغر اكبر قال اذا

 قبلها اللي القيمه اخذ

 عليه متعودين اللي الحل ونتبع

 القيمه نفس اخذ اذا اليساوي بالسؤال قال اذا: مهمه وحاله

 

 

 

 

 

 العملي شامل تلخيص

 <<< ١٢+١١ محاضرة 
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 ٠.١ منها نطرح١٠٠ النه ٠.٩٠الرابع: الجواب

 

                    

 

                                      

  العدمي الفرض قال نهال:  االول الجواب

 ٧٠المتوسط ورقم= مساواه عالمه يساوي طول على

 

 

 

                                        

 

 

                       

 

 

 

 

                                                     

 

 (عشر ةثالثال المحاضرة)

 :الجزء النظري

 SPSS  برنامج باستخدام الفروض واختبارات التقدير في مقدمة

 :في البرنامج هذا استخدام بدراسة كتفين

 للمتوسط الثقة فترات تقدير /١

 للمتوسط الفروض اختبارات /٢

 هي مراجعة. 14*بالنسبة لمحاضرة 

 ↓١٣ لمحاضرة مثال
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 (Meen رقم هو طوول على الحسابي الوسط بالسؤال يطلب لما) ج: الجواب                                  

 

 

 (L رقم هو طووول على االدنى الحد يطلب لما) د: الجواب                        

 UP رقم هو االعلى الحد طلب اذااما **                           

 

 ↓١٣ لمحاضرة اخر مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ: الجواب

 (مساواه وعالمه الجدول فوق test رقم هو ناخذ طوول على العدمي الفرض)

 

 

 (t عند الي الرقم هو االحصائيه) د: الجواب

 

 

  النتيجه 0000. من اكبر وهو 05. الثقه لدرجة مكمل) ب :الجواب

  المعنويه مستوى من أقل الجدول في الموجود الرقم طالما

 (الفرض قبول عدم رفض إذن

 ♥..هج كامل نتمنى الدعاء لنا وبالتوفيقيص مختصر للمنتلخ االنتهاء بحمدهللاتم 


