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تطبيقيــو  ـــ   أهميــويعــد موعــوا بيااــاا المراقبــو مــن الموعــوعاا التــ  ل ــا 
)أن                           مجاالا طبيـو ونـااعيو عديـدوي ويقنـد ببيااـاا المراقبـو

مــن          قــل أكبــر أو أقــيم بعــم المشــاهداا تكــون مع ومــو  قــط  ــ   الــو كوا ــا 
 بعم القيم ( ي

ون عادو ع ى اوعين مراقبـو مـن الاـوا األول عاـدما يكـون تكن بياااا المراقبو إ
والمراقبــو مــن الاــوا  أمــا عــدد  ــاالا الكشــل  يكــون متئيــرا  عشــوا يا  زمــن البقــاب اابتــا  

 الااا   يث عدد  االا الكشل اابتا  وزمن المراقبو متئيرا ي
اقبـو الكشـل لبيااـاا المر  ألوقاان موعوا ب ااا يت خص    تقدير  دود التابؤ إ

لتابـؤ ألوقـاا الكشـل المرتـ  ا هـو ب ـثال اوال دف مـن هـذلتوزيع ويبل من الاوا األول 
 )أي المرعـى غيـر البـاقين(  ـ  العياـو أو ركباا غيـر المسـتخدمو )مستقب يو ل م   لعياو

 ألوقـااالتابـؤ و  الخـارج    سـتقطا باإل (التابؤ لعياتـينالمركباا خارج العياـو( ويـدعى)
أو المرعـى البـاقين(  ـ  العياـو )                 ركباا الباقيو الم   الكشل لبعم أو كل

 د أع ى  بياااا الب ثعتمدا إ يث   باالستقطا  الداخ   (التابؤ لعياو وا دوويدعى)
ومرواـــو  هـــذا التوزيـــع ألهميـــوتوزيعـــاا الكشـــل هـــو توزيـــع ويبـــل ذو مع متـــين وذلـــ  

طــرا التقــدير وهــ  طريقــو االمكــان  ىبإ ــدهــذا التوزيــع  ع مــاارا مســتخدامو وقــد قــد  إ
الدالـو التجميعيـو ودالـو البقـاب والمخـاطرو لبيااـاا المراقبـو مـن الاـوا  إيجـاداألعظم وتـم 

غيــر المســتخدمو  ــ  الكشــل لكــل المركبــاا  ألوقــاا ــدود التابــؤ  إيجــاداألول ومــن اــم 
 يالباقيو    العياوأو المركباا العياو المستقب يو 
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The Subject of Censored Data is applied in many fields, 

for example, Medical and Industral fields. The Censored Data 

means that (The Values of some Observation only Known in 

state of more or less than some Values). 

There are two Types of Censored Data, The First type one 

Censored which defined that Survival time is fixed but the 

number of failure is random Variable, The Second type two 

Censored which defined that Survival time is random Variable 

but the number of failure is fixed. 

 The aim of this research is to estimate the Prediction 

limits for failure times to type one Censored Data for weibull 

distribution for all or some remaining Components (Survive 

Patients) in Sample which Called One Sample Prediction or 

Extrapolation, and the Prediction limits for failure times to 

Future Sample for Unused Components (Un Survive Patients) 

in Sample which called two Sample Prediction or Interpolation. 

We use Weibull distribution in this study and estimate 

The Parameters by using Maximum Likelihood Function, then 

find the Probability Density Function, Cumulative Function, 

Survival Function, Hazard Function for type one Censored 

Data.  
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