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دريددح يسدددر اددحر الدأسدددرم بسددتخحاق الددي ز الددي التمدددد  الاضددد   لت ددخدص ا دد ا  

اغددحاد ا المأ لدد  المست ضدد ي  ا الددد   –سدد زأا الددحق ل الليادمدددأام لرسددأل   أ سددتد ا م 

 م   9002االدارة واالقتضأد ا قسم االيضأء ، 
بااي  كفوءة لموجه المتوسط )معلمة الموقع( ومصفوفة التإيجاد مقدرات حصينة و  الذي حاولفي هذا البحث             

ومربيعياة حصاينة  ،إيجااد دوال مميياز يطياة ،فضال ع )معلمة القياس( لدوال التمييز الخطية والتربيعية التباي  المشترك –
ماا لااا ما  دور  م  طرائق التقدير الحصينة ذات التقنية العالياة ل عدد   عمالباست ((Outliersشاذة  في حالة وجود قيم  

وطريقاة ، أصارر محادد مبااي  مشاترك طريقاة مقاد ر  ائاقوما  هاذا الطر  ،كبير في التحصي  ضد وجود الشواذ فاي البياااات
ومقاراااة دوال التمييااز ، بيضااويقاادر أصاارر حجاام مج اام قطااع وطريقااة م، أصاارر محاادد مباااي  مشااترك معاااد ا و ا مقاادر 

)اللوكيمياا( إلى أفضل دالة ممييزية وذلك لتشخيص بعض أاواع سرطا  الدم  الحصينة مع دوال التمييز التقليدية للوصول
و مار  ،مار  سارطا  الادم )النخااعي( الحااد)اللوكيمياا( سارطا  الادم والحصول على دالة ممييز بي  اوعي  م  إمارا  

أربعة فصول، الفصل ا ول: مضام   على مم مق يم البحثولتحقيق الادف م  الدراسة ، سرطا  الدم )اللمفاوي( الحاد
ومقادرات التميياز  ،فتنااول الجاااا النياري لادوال التميياز ،أماا الفصال الناااي .المقدمة وهدف البحث والعر  المرجعي

أصارر  وهاي طريقاة  مقاد ر ،ق التقادير الحصاينةائاعدد ما  طر  عمالواست،والحصينة وقواعد التمييز الخاصة باا  ،التقليدية
قادر أصارر حجام مج ام قطاع وطريقاة م، أصارر محادد مبااي  مشاترك معااد ا و ا و طريقاة مقاد ر ،مشاترك محددة مبااي  

فقاااد أماااا الفصاال النالااث  .لحالااة دوال التمييااز الخطياااة والتربيعيااة، و اايتبااارات الخاصاااة بااالمتريرات التمييزيااة  بيضااوي
 أقاال احتمااال لخطااأوح ااا   ،ق الاانال ائاا  الطر المقاادرات الحصااينة لمعلمتااي الموقااع والقياااس والمقاراااة بااي ح اابف فيااه
وذلاك ما  ياالل  ،ومقاراة دوال التمييز الحصينة مع دوال التمييز التقليدية ،أفضل مقدر حصي والذي يعطي  ،التصنيف

ااساتنتاجات والتوصايات التاي  وأييراً مناول الفصال الراباع: )"اللوكيميا"إجراء التطبيق على بيااات ) لمر  سرطا  الدم 
 .موصل إلياا الباحث
 

 


