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: هوووى ريقسَاوووم ريالتُوووم ريجوووٍ بيوووجض   تووو  ري ُ  ووو    𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞  ػلمممإلحصاء ممم  

ري ُ  و   وريحاو ئق  ب ىَو  هور   و بظوةُ ظوىرهس ماُةوم وبةموُ  و م تىعوموريحا ئق عن ظو هس  وو 

 ء ذيك.علً ػى   رظجيالص ريةج ئج وربي ذ رياسرزَعهل عتلُم بحلُله  وبفعُسه  ومن ث  قسَام
 

 ن هت :ُفسعُن زئُعَُجؼتن عل  رالحظ ء -1 

 (Descriptive statistics) صاء   حصلوصفً-و 

فٍ جت  ري ُ     وريتالىم   عون ظو هس  ماُةوم  ريتعجيدممَجؼتن هرر ريفسع ريقسرئق ورألظ يُ  

 ري ُ  و   وعسػوه  فوٍ جودرور و زظوى  وو م تىعم ظوىرهس ويُفُوم بةموُ  وبظوةُ  وب ىَو  هور   

   . اغ ريتؤشسر  رإلحظ ئُم وحع بم  ُ  ُ

 (Inferential statistics) صاء   حصالسخداللً-ب 

 مؤشوسر  ريت جتو  رالحظو ئٍوهى بادَس   𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧  جادَسري  تىػىعُنَهج  وهرر ريفسع 

 .  𝐓𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐲𝐩𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞𝐬 ورخج  ز ريفسػُ   
 

 :مج الثححطبٍقحػلإلحصالء   -2 

 

 

 

 

 

 : مرصءلحصلطرٌقتحصاء  ئٍتحفًحصلبحثحصلؼلمً-3 

 بحدَد مشكلم وو فسػُم ري حث وو ريدزرظم.-1 

 جت  ري ُ     وريتالىم   عن ريم هس  وو ريمىرهس ذر  رياالقم   ي حث وو ريدزرظم.-2 

 بظةُ  ري ُ     وب ىَ ه  وعسػه .-3 

 حع ب ريتؤشسر  رإلحظ ئُم يجادَسر  يتا ي  م جت  ري حث وو ريدزرظم.-4 

 حلُل ماقُ   ريدزرظم وريجىطل يلةج ئج علً ػىء فسػُم ري حث وو ريدزرظم.ب-5 

 بفعُس ريةج ئج وعتلُم ربي ذ رياسرز  شأن فسػُ   ري حث.-6 

 .البحوث الصناعٌة -4.   البحوث الزراعٌة -3.     البحوث الهندسٌة -2.     البحوث الطبٌة -1

 االجتماعٌة.البحوث النفسٌة و  -7.     البحوث االدارٌة -6.     البحوث االقتصادٌة -5

 .بحوث الرٌاضة والشباب -8



 لٌث فاضل سٌد حسٌن مبادئ االحصاء قسم االحصاء

 2 

هوووى جتُووو  مفوووسرر  ريمووو هس  مىػوووىع :ح 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 صلمجخممممغحصاء ممم ئًح

جسك  ظووفم رو طووف   ماُةووم وقوود بكووىن بلووك ري حووث رو ريدزرظووم وبلووك ريتفووسرر  َفجووسع رن بشوو

 ريتفسرر  ي ئن حٍ رو رٌ شٍء رخس ، وريت جت  رالحظ ئٍ قد َكىن محدر رو غُس محدر.

 رطغس وحد  فٍ ريت جت  رالحظ ئٍ.:ح 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐭 صلمفردةحصالء  ئٍتح

 جمع وتصنٌف وتبوٌب البٌانات

 : 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐭𝐡𝐨𝐝𝐬  أسالٌب جمع البٌانات -4 

ون وٌ  حووث علتووٍ َعووجةد فووٍ بحلُلوور  ريووً ريقسَاووم رالحظوو ئُم َحجوو م ريووً  ُ  وو   ومالىموو   حووىر 

 : ُ     وريتالىم   من مظدزَن هت ري مىػىع ري حث قُد ريدزرظم ، وَتكن ريحظىر علً هر   

 : 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 المصادر التأرٌخٌة -أ 

وهووٍ ري ُ  وو   وريتالىموو   ريتحفىظووم وريتج تاووم يوودي وجهووص  ومؤظعوو   و رورئووس ريدويووم ريتيجلفووم 

ري ه   وو هُئ   ماُةم الغسرع خ طم  هو  وو ب تاوت يودَه   حكو   تعىح   ق مت  ه  هر   ي جُ م 

ياووسر، ، ري ُ  وو   ريتج تاووم عوون باوودررر  ريعووك ن فووٍ ر ،مثوو ر علووً ذيووك .وظ ئفهوو  رالررزَووم وريفةُووم

رحظ ءر  رال ج م ريصزرعٍ وريظة عٍ ، رحظ ءر  ريج  ز  ريدرخلُم وريي زجُم ، رحظ ءر  ريقل م 

 ريتجيسجُن من ري  ما   رياسرقُم وغُسه  من رألمثلم رالخسي.

 :  𝐅𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 ٌةمصادر المٌدانال- ب 

أ ريوً ريتُودرن يلحظوىر علوً بلوك تظو رز ريجأزَيُوم  ل وريفٍ ح يم بارز ريحظىر علً ري ُ     مون 

 :رِبُُنن وَج  ذيك   ب  ع رحد رالظلى ُ ،من مظ رزه  رالطلُم  علً ري ُ    ريحظىر  ري ُ     رٌ

 : 𝐂𝐞𝐧𝐬𝐮𝐬 اسلوب التسجٌل الشامل (1 

ريت جت  رالحظ ئٍ وفوٍ ريتالىم   عن ي فم مفسرر  جت  ري ُ     و  تىج  هرر رالظلىب َج 

. مثو ر علوً فُور  محدررً ، وٌ َتكن مالحموم يول مفوسر   رالحظ ئٍ ون َكىن ريت جت ريح يم َ    هر   

وَاج ووس رظوولىب  . ؽ   ريىحوودر  ريظووة عُم فووٍ رياووسر،، رو حظووس  شووريجاوودرر رياوو   يلعووك ن  ،ذيووك

َ هص ري  حث   ُ     ي ملم عن ي فوم مفوسرر   فٍ جت  ري ُ     يى ر   رظلىب ريجع ُل ريش مل رفؼل
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 شوسَم ي ُوس  فووٍ ر  و ش مهتوم جتوو  ، َحجو م ريوً وقووت وجهود موىرزر م رَووم  ظوم رال ر وور  م جتو  ريدزر

ريت جت  رالحظو ئٍ  شوكل ري ُ     ، فؼالً عن رحجت ر ريىقىع فٍ رخق ء  جُ م ريجا مل م  مفسرر  

 .ي مل

  : 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬 اسلوب العٌنات (2 

 رالحظو ئٍت جتو  ريةوم مون مفوسرر  عتلُوم جتو  ري ُ  و   وريتالىمو   عون م تىعوم ماُ  ر  اظد و 

" ،  حُووث َووج  رخجُ زهوو   قسَاووم بؼووتن  Sample"   ياُةووم ريت تىعووم موون ريتفووسرر   هوور   بوودعً 

 َلٍ:  ت  وَتج ش وظلىب رياُة    شكل رقُق ، بتثُله  يلت جت  رالحظ ئٍ 

  شسَم ي ُس .، مىرزر م رَم جهد ال بحج م ريً وقت و -1 

  جتا   ريغُس محدور .َتكن رظجيدرمر  فٍ ح يم ريت-2 

 إمك  ُم ريحظىر علً  ُ     حىر طف   ريثس مت  يى رظجيد  رظلىب ريحظس ريش مل.-3 

  ز رقم ريةج ئج.إمك  ُم رخج -4 

 انواع العٌنات

 هوودا ريحظووىر علووً وفؼوول رقووم متكةووم يلةجوو ئج فوو ن ذيووك َعووجىج  رخجُوو ز وظوولىب ريتا َةووم 

 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞  ئوو  ريوورٌ َكفوول ون بكووىن رياُةووم ريتيجوو ز  بتثوول ريت جتوو  قُوود ريتال

 ريدزرظووم وفؼوول بتثُوول   الػوو فم إيووً ون ح وو  رياُةووم َ وو  ون َكووىن ػووتن حوودور مااىيووم  حُووث ال

َكىن ي ُس  حُث َؤرٌ ذيك إيوً طوسا وقوت وجهود وموىرزر م رَوم ي ُوس  وال َكوىن طوغُس  حُوث 

د  و  )ريتا َةوم( وظولىب الخجُو ز مفوسرر  مون م جتو  َكىن ذيك علً حع ب ريدقم فٍ ريةج ئج . وَاظو

وػٍىم ثحيٍمرح ػٍى ثحػشموصئٍتُن ُريدزرظم بؤي  رياُةم. وبةاع  رياُة    شكل ع   إيً قعتُن زئُع

 .. وفُت  َلٍ رظجاسرع يكل قع ػشوصئٍت

  𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬 أوالً : العٌنات العشوائٌة 

 ريت جتوو  رالحظوو ئٍلووك ريت تىعووم موون ريتفووسرر  ريتيجوو ز  موون  هوو  ب أاظوود   ياُةووم رياشووىرئُم  

 تاةً ون يكل مفسر   فط ريفسطم فٍ ريمهوىز فوٍ  خجُ زرال عتلُم دخل فٍب حُث يُط يل  حث وٌ 

 رياُة   رياشىرئُم م  َلٍ:من ر ىرع . ورياُةم
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   𝐒𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐧𝐠 العشوائٌة البسٌطة  العٌنة-1 

بلووك رياُةووم ريتيجوو ز   شووكل عشووىرئٍ َؼووتن الن بتجلووك رَووم مفووسر  موون مفووسرر  ريت جتوو   وهووٍ

رالحظو ئٍ  فووط ريفسطوم فووٍ ريمهووىز ػوتن مفووسرر  رياُةووم وَسرعوً عةوود رظووجيدر  هورر ريةووىع موون 

رياُة   رن َكىن ريت جت  رالحظ ئٍ مج   ط مون حُوث ريظوفم رو ريظوف   ذر  رياالقوم   ي حوث رو 

 :َلٍ وط  ألظلىب ريتا َةم رياشىرئُم ري عُقم وفُت ،  ريدزرظم

  وود رن يوول .   𝐍  َعوو وٌ مج وو  ط ومحوودور وون عوودر مفسرربوور   رالحظوو ئٍت جتوو  ريون   وو فجسرع

(
 

 
)    حجتو ر هوى رال مفسر  فٍ هرر ريت جت  رالحظ ئٍ يه   فط رالحجت ر فٍ ريمهىز فوٍ رياُةوم وهورر

مون  مفوسر ومون ريتالحوا رن يول  .  𝐧 ن هرر ريت جت  قىرمه  م عشىرئُم  عُقم رخجُ ز عُةم فاةد ،

 رياُةو   رياشوىرئُم ري عوُقممون ريتوسر  فوٍ يول   اودر مجعو وٌريت جت  رالحظ ئٍ ظجمهس  مفسرر 

[    
   ] ريجوٍ  رياشىرئُم ري عوُقم عدر رياُة   رم ،  ريتسر  َحع    ظجيدر  ريجىرفُق ورن عدر هر   

  ]   ن هورر ريت جتو  هوى موَتكن رخجُ زه  
 ] رَؼو ً  رذ َتكون حعو  ه    ظوجيدر  قو  ىن ريجىرفُوق  

(
 

 
)     وون رحجت ر رخجُ ز رٌ عُةم هى

عدد العٌنات العشوائٌة البسٌطة      
  

  

        
  

    
 رياُة  فٍ يل  ماُةمعدر مسر  ظهىز مفسر  =     

N  N N − 1  N − 2 …3.2.1 

6  6.5.4.3.2.1  720 

1  1 

0  1 
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، َووسرر رخجُوو ز  [𝐀,𝐁,𝐂,𝐃]( هووٍ 4(: م جتوو  رحظوو ئٍ مج وو  ط عوودر مفسرربوور  َعوو وٌ )1مثوو ر )

 ( مفسرر .3عُةم عشىرئُم  عُقم قىرمه  )

مو  .2،  م  هى عدر رياُة   رياشوىرئُم ري عوُقم ريجوٍ َتكون رخجُ زهو  مون هورر ريت جتو .. 1 ريتقلىب:

م  هى عدر مسر  ظهىز ريتفوسر  ،  م  هى رحجت ر ظح  رٌ عُةم.. 3. ، مفسر رخجُ ز رٌ ت ر هى رحج

B  رياُة  فٍ يل. 

𝐧  رالج  م:  𝟑   ، 𝐍  𝟒  

عدد العٌنات العشوائٌة البسٌطة      
  

  

    −    
 

  

عدد العٌنات العشوائٌة البسٌطة      
  

  

    −    
 

 .  .  .  

  .  .      
   

= 
 

 
 

 

 
 مفردةاحتمال سحب أي  

= 
 

 
 

 

 
 احتمال سحب أي عٌنة 

[    
   ]  [  

 ]  
  

     
 رياُة  فٍ يل  Bعدر مسر  ظهىز ريتفسر   =ح  

 العٌنات العشوائٌة البسٌطة
[𝐀,𝐁,𝐂  ]
[𝐀,𝐁,𝐃  ]
[𝐀,𝐂,𝐃  ]
[𝐁,𝐂,𝐃  ]

 

، َووسرر  [𝐀,𝐁,𝐂,𝐃,𝐄]( هووٍ 5(: م جتوو  رحظوو ئٍ مج وو  ط عوودر مفسرربوور  َعوو وٌ )H.Wمثوو ر )

 ( مفسرر .3) (بفرعح)ح،تفسرر من ري( 2) فرعح)أ( : رخجُ ز عُةم عشىرئُم  عُقم قىرمه 

 م  هى عدر رياُة   رياشىرئُم ري عُقم ريجٍ َتكن رخجُ زه  من هرر ريت جت .-1 

 .جتُ  رياُة  فٍ  Bسر  ظهىز ريتفسر  م  هى عدر م-2 

 .   رخجُ ز رٌ مفسر م  هى رحجت ر -3 

 م  هى رحجت ر ظح  رٌ عُةم.-4 
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   𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝  𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐧𝐠 الطبقٌة العشوائٌة العٌنة -2 

 وفؼووول و وووىرع رياُةووو   وويثسهووو  رقوووم فوووٍ بتثُووول ريت جتووو ريق اُوووم رياشوووىرئُم رياُةوووم باج وووس 

مفوسرر  ريت جتو  رالحظو ئٍ غُوس  رالحوىرر بكوىنمن فٍ يثُس  ر  و  حظ ئٍ ريغُس مج   ط ، حُثرال

ريتدزوظوم. ففوٍ ح يوم يوىن ريت جتو  رالحظو ئٍ ذو مفوسرر  مج   عم مون حُوث ريظوفم وو ريظوف   

رذر رزَود  فالوً ظو ُل ريتثو ربتثول هورر ريت جتو . ال َ ىش ظح  عُةم عشوىرئُم  عوُقم غُس مج   عم 

رخل رالظس  فأ ة    د رن هة ك رظس ذر  رخوىر ع يُوم ورخوسي ذر  رخوىر مجىظوقم ورخوسي رزرظم 

، إذرً ريت جتوو  رالحظوو ئٍ هةوو  غُووس مج وو  ط موون حُووث ريظووفم ريتدزوظووم وال ذر  رخووىر مةيفؼووم 

َ ىش ظح  عُةم عشىرئُم  عُقم أل ةو  ظةحظول علوً باودَس يتجىظوؾ ريودخل َكوىن مةحو شرً الحودي 

وعلُوور  َ وو  باعووُ  ريت جتوو  رالحظوو ئٍ ريووً ثووال، ؽ اوو   )فئوو   ، م تىعوو  ( ، ،  ريفئوو   ريثالثووم

بؼ  رالظوس ذر  ريودخىر ريتجىظوقم  ريق ام رالويً بؼ  رالظس ذر  ريدخىر ريتسبفام وريق ام ريث  ُم

وريق ام ريث يثم بؼ  رالظس ذر  ريدخىر ريتةيفؼم ، و اد ذيك َج  ظوح  عُةوم عشوىرئُم  عوُقم مون 

 ظ  ح ته  وح   ريق ام فوٍ ريت جتو  ، ورن م توىع ح وى  رياُةو   رياشوىرئُم ريثالثوم يل ؽ ام َجة

 بؤي  )بكىن( رياُةم رياشىرئُم ريق اُم.

مؤيو  مون  رالحظو ئٍت جتو  ريون  عرسج ف و، ريق اُوم رياشىرئُم وفُت  َلٍ وط  ألظلىب ريتا َةم 

 𝐍  َ ٌريً  تكن ب صئجر  من ريتفسرر  ورير[𝐋]    ح ته  من ريق ا[𝐍𝟏,𝐍𝟐, … ,𝐍𝐋] :حُث رن ، 

∑  

 

   

        …       

 

موون ريق اوو   َووج  علووً رظوو ض رشووجسرك مفووسرر  يوول ؽ اووم  [𝐋]باعووُ  ريت جتوو  رالحظوو ئٍ ريووً ورن 

 ن هةو ك عود  ف   𝐧  ظفم رو عد  طف   مشجسيم، فئذر وٌزَد رخجُ ز عُةم ؽ اُم عشىرئُم ذر  ح   

 ؽسرئوووووووووق الخجُووووووووو ز هووووووووور   رياُةوووووووووم مةهووووووووو  مووووووووو  بعوووووووووتً  قسَاوووووووووم ريجىشَووووووووو  ريتجة ظووووووووو 

 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧   و تىج  هر   ريقسَاوم َوج  ظوح  عُةوم عشوىرئُم  عوُقم مون يول

ن ؽ اووم َجة ظوو  ح تهوو  وح وو  ريق اووم فووٍ ريت جتوو  ، فووئذر ي  ووت  عوو م يوول ؽ اووم فووٍ ريت جتوو  )وش

 ريق ام( َع وٌ:

   
  

 
    ,    ,  ,… ,   

      :أن حٌث

 Wh .وزن الطبقة : 

 h لتسلسل الطبقة .  )مؤشر( : ٌمثل دلٌل 

∑   
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𝐧𝟏]وون ح   رياُةم رياشىرئُم ري عوُقم ريتعوحى م مون ريق اوم رالويوً بعو وٌ   𝐖𝟏  𝐧] ،  وون

𝐧𝟐]ح   رياُةم رياشىرئُم ري عُقم ريتعحى م من ريق ام ريث  ُم بعو وٌ   𝐖𝟐  𝐧] ،…  ، وهكورر

𝐧𝐋]بعو وٌ  [𝐋]فأن ح   رياُةم رياشىرئُم ري عُقم ريتعحى م من ريق ام  ألخس ؽ ام  𝐖𝐋  𝐧] 

 َع وٌ: و ريك فأن ح   رياُةم رياشىرئُم ريق اُم

∑  

 

   

        …       

*مت  ظ ق  الحا رن   
𝐧𝐡

𝐧
 

𝐍𝐡

𝐍
فوٍ رياُةوم بعو وٌ  عو م معو هتم  h، رٌ رن  ع م مع هتم ريق ام  +

 ريت جت .فٍ  hريق ام 

علتو ً رن  ،رزرظم مجىظؾ ريدخل يألظوس ، َسرر  رظس ( 2200) مؤي  من(: م جت  رحظ ئٍ 2مث ر )

ر ريت جت  رالحظ ئٍ َؼ  رظس ذر  رخىر مسبفاوم وذر  رخوىر مجىظوقم وذر  رخوىر مةيفؼوم هر

( وعووودر رالظوووس ذر  ريووودخىر 700، فوووئذر علتوووت رن عووودر رألظوووس ذر  ريووودخىر ريتسبفاوووم َعووو وٌ )

َووسرر ظووح  عُةووم  (.600( وعوودر رالظووس ذر  ريوودخىر ريتةيفؼووم َعوو وٌ )900ريتجىظووقم َعوو وٌ )

( ، ريتقلىب: م  هى ح ى  عُة   ريق ا     عجتو ر ؽسَاوم ريجىشَو  110) عشىرئُم ؽ اُم ذر  ح  

 ريتجة ظ .

 ،  ،  ،                     N=2200  ،n=110رالج  م: 

   
  

 
    ,    ,  ,… ,   

   
   

    
 

 

  
        𝐧𝟏  𝐖𝟏     𝐧 𝐧𝟏  

𝟕

𝟐𝟐
  

   

  
    𝟏𝟏𝟎

   
   

    
 

 

  
         𝐧𝟐  𝐖𝟐     𝐧 𝐧𝟐  

𝟗

𝟐𝟐
  

   

  
    𝟏𝟏𝟎

   
   

    
 

 

  
         𝐧𝟑  𝐖𝟑     𝐧 𝐧𝟑  

𝟔

𝟐𝟐
  

   

  
    𝟏𝟏𝟎

  الحا رن:

∑  

 

   

        …                              
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∑  

 

   

        …                          

∑   

 

   

                   
 

  
 

 

  
 

 

  
 

  

  
   

[
  

 
 

  

 
]        

  

   
 

   

    
    , 

  

   
 

   

    
     , 

  

   
 

   

    
     

 

( ، ريتقلوىب: مو  هوى ح وى  عُةو   75َسرر ظح  عُةم عشىرئُم ؽ اُم ذر  ح و  ) (:H.Wمث ر )

      عجت ر ؽسَام ريجىشَ  ريتجة ظ . إذر علتت رالبٍ:ريق ا

    ريق ام

1 500 

2 800 

3 1200 

 

 

   𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜  𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐧𝐠  المنتظمةالعٌنة العشوائٌة -3 

در ( ريً عوN تىج  هرر ريةىع من ريتا َةم َج  باعُ  مفسرر  ريت جت  رالحظ ئٍ ري  يغ عدره  )

𝐤( من ريتفسرر  حُث رن  Kمن ريت  مُ  يل م تىعم بحجىٌ علً )  
𝐍

𝐧
، علت ً  وأن مفوسرر   

فق  م   ماُن يأن َكىن بسبُ  ً بظ عدَ ً رو بة شيُ ً وو مثالً بسبُ  ريودوز ريعوكةُم وريت جت  مسب م 

خجُوو ز مفووسر  حعوو  بعلعووله  فووٍ شوو زع ماووُن. وعةوود رخجُوو ز مفووسرر  رياُةووم ريتةجمتووم َووج  روالً ر

ورحووود   ظوووىز  عشوووىرئُم مووون ريت تىعوووم رالويوووً وعلوووً ػوووىء بعلعووول ريتفوووسر  ريتيجووو ز  مووون 

( علووً بعلعوول Kريت تىعووم رالويووً َووج  رخجُوو ز مفووسر  موون ريت تىعووم ريث  ُووم  اوود رػوو فم رياوودر )

 ( علً بعلعل ريتفسر  ريث  ُم يةحظول علوً ريتفوسر  ريث يثومKَؼ ا ريادر )ريتفسر  رالويً وهكرر 

وهكرر وطىالً ألخس مفسر .  تاةً رخس َج  رخجُ ز مفسر  من ريت تىعم رالويوً  قسَاوم عشوىرئُم 

 رم   اُم ريتفسرر  َج  رخجُ زه  علً ر ا ر مجع وَم من ريتفسر  رالويً.
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( ؽ يو  حعو  بعلعول رزجو به  بة شيُو ً ، َوسرر رخجُو ز عُةوم عشوىرئُم 24ب  بسبُو  )(: 3مث ر )

ؽالب يلجاسا علً رظ  ب ر يفو ع معوجىره  فوٍ رالمجحو ن. ريتقلوىب بحدَود ( 6مةجمتم  ح   )

 بعلعل هؤالء ريقل م.

 N=24  ،n=6    ،k=4 رالج  م:  

 ( م  مُ  يل مةه  بحجىٌ علً رز ام ؽالب ويت َلٍ:6َج  باعُ  ريقل م ريً )-و 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 

 

( يور  رعلوً رزجوم 1. ريسق  َشُس ريً بعلعل ريق ي  ويُط رزججر  حُث رن ريق يو  زقو  )1: مالحمم

 فٍ رالمجح ن.

2  
 

 
 

  

 
 .. ب  بحدَد عدر ريقل م فٍ يل م تىعم ي ِبٍ:      

َج  رخجُو ز ؽ يو   ظوىز  عشوىرئُم مون ريت تىعوم رالويوً ويوُكن موثالً ريق يو  ذو بعلعول زقو   -ب

(3  .) 

( يةحظل علوً ريق يو  ريثو  ٍ فوٍ 3( ريً ريجعلعل )k=4رم   اُم ريقل م فةحظل علُه   ئػ فم ) -م

 .(23وطىالً ألخس ؽ ي  فٍ رياُةم وهى ريجعلعل )… ( وهكرر 7رياُةم وهى ريجعلعل )

إذرً رياُةم رياشىرئُم ريتةجمتم بكىن علً رظ ض رن ريق يو  ريورٌ بو  رخجُو ز  عشوىرئُ ً مون ريت تىعوم 

 (:3الويً وريرٌ َحتل ريجعلعل )ر

[𝟑   𝟕   𝟏𝟏   𝟏𝟓   𝟏𝟗   𝟐𝟑] 

عدر رياُة   رياشىرئُم ريتةجمتم ريجٍ َتكن رخجُ زه  من ريت جت  رالحظ ئٍ َع وٌ عدر  مالءظت:

  (.Kمفسرر  يل م تىعم )
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   𝐂𝐥𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫  𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐧𝐠  المراحل متعددةالعٌنة  -4 

ثو     رظلىب ريتا َةم ريتجادر  ريتسرحل َج  باعُ  ريت جت  رالحظ ئٍ ريً وحدر  رويُوم تىج

ثو  َوج  باعوُ  ريىحودر  رالويُوم  ،ريىحودر  يتسحلوم رويوً  عُةوم عشوىرئُم  عوُقم مون هور    رخجُ زَج  

  ريتيج ز  ريً وحدر  رطغس بدعً   يىحدر  ريث  ىَم وَج  رخجُ ز عُةم عشىرئُم  عُقم من ريىحدر

ريىحودر  ريث  ىَوم ريتيجو ز  ريوً وحودر  رطوغس َوج  ث  باعو  ، ريث  ىَم يكل وحد  رويُم يتسحلم ث  ُم 

رخجُ ز عُةم عشىرئُم  عُقم مةه  يتسحلم ث يثم وبعجتس عتلُم ريجاعُ  ورالخجُ ز يحُن ريىطوىر ريوً 

ظحصسممخكالاحصلؼ ئلممتحلخقممدٌرحمخوسمم جممرص حدسصسممتإػىممدح فممم الاح. سرر  ريجووٍ َووج  جتوو  ري ُ  وو   مةهوو ريتفوو

ن ريىحوود  رالحظو ئُم ريجووٍ َتكون ريحظوىر علووً ري ُ  و   مةهوو  هوٍ ريا ئلووم ئفو صلؼرصقٍمتحلمم دةحصلرمم ر

ريووً مح فموو   يىحوودر  رويُووم  يجوو ز مةهوو   صلؼممرص رياسرقُووم فاةوود رخجُوو ز عُةووم عةاىرَووم َووج  باعووُ  

ز  فوٍ ريتسحلوم رالويوً ريوً يتسحلم رويوً ثو   اعو  ريتح فمو   ريتيجو  صلمح فظ ثعشىرئُ ً عُةم من 

حودر  ريث  ىَوم ىمةه  يتسحلم ث  ُم ث  باع  ري  عُقم يىحدر  ث  ىَم َج  رخجُ ز عُةم عشىرئُم صقضٍت

ثو  باعو   مةه  يتسحلوم ث يثوم  عُقم ز عُةم عشىرئُمَج  رخجُ  ووصءًريتيج ز  فٍ ريتسحلم ريث  ُم ريً 

مةهوو    عووُقم ز عُةووم عشووىرئُمَووج  رخجُوو  ثحسمم ىٍتمحممالريتيجوو ز  فووٍ ريتسحلووم ريث يثووم ريووً  ةووىرحٍري

  عوُقم َوج  رخجُو ز عُةوم عشوىرئُم ومةهو  صزقتريتيج ز  ريً  عكةُمريتحال  ري ث  باع  يتسحلم زر ام

ريجٍ َج  رخجُ ز عُةم عشىرئُم  عُقم مةه  و هرر َوج  ريىطوىر  صلدوسحصلر ىٍتوريجٍ باع   دوزه  ريً 

 ري ُ    . ريً ريا ئلم ريجٍ مةه  َج  جت 

𝐍𝐨𝐧 ثانٌاً : العٌنات غٌر العشوائٌة  − 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬  

وهٍ بلك ريت تىعم من ريتفسرر  ريتيج ز  من ريت جت  رالحظ ئٍ  قسَاوم َكوىن يل  حوث رخول فوٍ 

 رخجُ ز بلك ريتفسرر  وذيك العج  زر  بجالق  ق ُام ري حث وو ريدزرظم ، وهر   رياُة    ىعُن هت :

ياُةم رياتدَم: وهٍ رياُةم ريتيج ز   شوكل مجاتود  اجاود معو ا ً رن مفوسرر  هور   رياُةوم هوٍ خُوس ر-1 

موون َتثوول م جتوو  ريدزرظووم. فتووثالً عةوود رزرظووم ريعوو ل ريكفُلووم يالزباوو ء  سَ ػووم يووس  رياوود  فتوون 

رالفؼل رخجُ ز عُةم من ريتيجظوُن  سَ ػوم يوس  رياود  و شوكل عتودٌ )ماظوىر( يوىن ون هور   

 م هٍ ذر  خ س   شؤون هر   ريسَ ػم. رياُة
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  𝐓𝐡𝐞 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞 رياُةم ريحظظُم: -2 

 تىجوو  هوورر ريةووىع موون ريتا َةووم َووج  باعووُ  ريت جتوو  رالحظوو ئٍ ريووً عوود  ؽ اوو     الظووجة ر ريووً 

ثوو  َووج  رخجُوو ز عُةووم عتدَووم موون يوول ؽ اووم ) شووكل غُووس عشووىرئٍ( ماوو َُس بجالووق  ق ُاووم ريدزرظووم 

ح ته  وح   ريق ام فٍ ريت جت  وم تىع ح ى  هر   رياُةو   رياتدَوم َتثول ح و  رياُةوم  َجة ظ 

 ريحظظُم.

حوس ئلحجمغحصلبٍ و ثح-5

َاود بحدَوود ح وو  رياُةوم ووظوولىب ريتا َةووم ريتالئو  َجقلوو  رالمووس رخجُو ز ريىظووُلم ريتالئتووم فووٍ 

دزرظووم ، ورهوو  وظوو ئل جتوو  جتوو  ري ُ  وو   وريتالىموو   عوون ريموو هس  رو ريمووىرهس ريتجالاووم  جلووك ري

 ريتالىم   م  َلٍ:

 :                                رظلىب جت  ري ُ     ريت  شس .1

 تىج  هورر رالظولىب َوج  جتو  ري ُ  و   وريتالىمو   ريتجوىفس  يودي رجهوص  ماُةوم ذر  عالقوم 

 يإلحظو ءتكن ريسجىع ريوً ري هو ش ريتسيوصٌ   يدزرظم ، فتثالً عةد رزرظم بقىز ريدخل رياىمٍ فُ

مثالً الخجُ ز ظلعلم شمةُم من ري ُ  و   عون ريودخل رياوىمٍ فوٍ رياوسر،. يوريك وفاو ً يهورر رالظولىب 

َتكون بوىفُس ري ُ  و   ذر  ريقو    ريتيج وسٌ وريحالوٍ ريجوٍ َوج  عتلهو  مون ق ول ري  حوث فتوثالً عةود 

لً شَ ر  يتُم محظوىر ريحةقوم فوئن ري  حوث َاوى  ع إجسرء رزرظم حىر رخج  ز ف علُم ظت ر ماُن

    ةفعر   اتل بظتُ  يهر   ريج س م وبع ُل  ج ئ ه  ريجٍ بتثل ري ُ     ريالشمم يهرر ري حث.

 :               رالظج ُ ن  .2

ريدزرظوم عن رظجت ز  َج  من خاليه  جت  ري ُ     وريتالىم   من مفسرر  م جتو   وهى ع  ز 

من عُةم ري حث من خالر مىرجهم ري  حث ريشيظُم يلتفوسر  رالحظو ئُم رو عون ؽسَوق ريتسرظولم  رو

 وَ   مسرع   ريةا ؽ ريج يُم عةد بظتُ  رالظجت ز :

 رعدرر مادمم رَؼ حُم بكج  فٍ  درَم رظجت ز  رالظج ُ ن. (1

َحاق رن بكىن فاسر  رظجت ز  رالظج ُ ن مجعلعلم وغُس م اثس   حُث رن يل طة  مةه   (2

 غسع ماُن.
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 رن بكىن رالظئلم مجىظقم ريادر. (3

 رن بكىن رالظئلم ورػحم ريتاةً. (4

 رن بهٍء رالظئلم   يشكل ريرٌ َ   رن بكىن رج  م ريفسر علُه  محدر  وقظُس . (5

 رن َؤخر  ةمس رالعج  ز ظسوا بفسَغ وبظةُ  وب ىَ  وبسمُص رالج    . (6

 

حصالخط  حصلش ئؼتحفًحجمغحصلبٍ و ثح-6

اغ رالحُ ن رن َا  ري  حث فٍ  اغ رالخق ء يدي جتار  يل ُ     وهور   رالخقو ء َحد، فٍ  

 بحد،  جُ م ظىء رظجيدر  ريقسَام رالحظ ئُم وهر   رالخق ء هٍ:

             خقأ ريجحُص  -و 

عةوود جتوو  ري ُ  وو   َفجووسع رن ب توو  موون مظوو رزه  رالطوولُم رال و وور  فووٍ  اووغ رالحُوو ن ب توو  

مظ رز رخسي غُس مظ رزه  رالطلُم ، فتثالً عةد رزرظم زغ    رالؽفو ر علوً رظو ض ري ُ     من 

عُةم من رؽف ر م تىعم من رالظس فئن ريتظدز ريظحُح ي ت  ري ُ     حىر هور   ريمو هس  هوى رال  

يى ه  بتجلك مالىم   ي فُم عن ؽفله   ع   ما َشجه  يور  ، ويكون فوٍ ح يوم رخور مالىمو   مون غُوس 

ز فتن ريتحجتل جدرً رن  ا  فٍ خقأ فٍ بع ُل زغ    ريقفل و  يج يٍ بأثس  ج ئج ريدزرظوم هرر ريتظد

  ت تل هر   رالخق ء.

                       خقأ ريظدفم  -ب 

من رالخق ء عةدم  َاى  ري  حث   ظجُف ء  اغ ري ُ     وريتالىم     العجتو ر  َحظل هرر ريةىع

مون  اوغ ريتفوسرر  رون رالخوسي رو َاوى  يظُم رو ريجاتد فٍ جت  هر   ري ُ     علً مالىم بر  ريش

   ت   ُ       قظم يع   رو ألخس.
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 تصنٌف وتبوٌب البٌانات

رن ري ُ     ريتعجحظل علُه   يظىص ريم هس  ريتاةُم بعتً   ي ُ  و   رييو   رو رالويُوم وبلوك 

ىَن فكس  عن ريم هس  ريتدزوظوم يوريك َظوا  ري ُ     بكىن غُس مةمتم وَظا  علً ري  حث بك

رالعجت ر علُه  الغسرع ريجحلُل رالحظ ئٍ ، يرر فئن رييقى  ريه موم ريجوٍ بلوٍ عتلُوم جتو  ري ُ  و   

 هٍ عتلُم مسرجام وبظةُ  ري ُ     وب ىَ ه .

 اود ربتو   عتلُوم جتو  ري ُ  و   َ و  مسرجاوم بلوك ري ُ  و   وبودقُاه  يغوسع  مرصجؼتحصلبٍ وم ث: .1

 ريجأيد من مق  اجه  وبك مله  يتجقل    ريدزرظم.

 اد ريجأيد مون بك مول و وػوىد ورقوم ري ُ  و   ريجوٍ بو  ريحظوىر علُهو  ،   ودو  :ح ىٍفحصلبٍ و ث .2

 اتلُم بظةُ  علً رظ ض ريمىرهس ريجٍ جتات عةه  ري ُ     حُث َج  فسش ري ُ  و   علوً هُئوم 

اتوس رو ري وةط رو ريتهةوم رو ريوىشن رو ريقوىر م تىعم فاد َكىن ريجظةُ  علً رظ ض ظ هس  ري

 رو محل رالق مم وغُسه .

 اود ربتو   عتلُوم بظوةُ  ري ُ  و     ودو  اتلُوم ب ىَو  ري ُ  و   وَاظود  ج ىَو   :حبوٌبحصلبٍ وم ث .3

ري ُ     بفسَغ ري ُ     ريتظةفم فٍ جدرور خ طم  حُث رن يل جصء من ري ُ  و   ريتظوةفم عون 

ريوً معوجىي ماوُن يجلوك ريمو هس . وريهودا مون عتلُوم ريج ىَو  هوى ر وسرش ريم هس  ريتاةُم َاوىر 

ري ُ  وو   وبىػووُحه  فووٍ رػووُق حُووص متكوون يووٍ  ووجتكن موون بكووىَن فكووس  عةهوو  ، وهةوو ك رز اووم 

 رشك ر يلج ىَ  هٍ:

ع و ز  عون ب تُو  ري ُ  و   ريتظوةفم وبسبُ هو  فوٍ جودرور علوً رظو ض رن يول  صلخبوٌبحصلسمىمً: -و 

   شمةُم ماُةم ، ي يُى  رو رالظ ىع رو ريشهس رو ريعةم.جت  مةه  َاىر يىحد

ع  ز  عن ب تُ  ري ُ     ريتظةفم وبسبُ هو  فوٍ جودرور علوً رظو ض رن يول  صلخبوٌبحصلجغرصفً: -ب 

 ، رو باعُ  رررزٌ ماُن.ماُةم  جغسرفُمىحد    خ صجت  مةه  

علً رظ ض رن يول جتو   ع  ز  عن ب تُ  ري ُ     ريتظةفم وبسبُ ه  فٍ جدرور صلخبوٌبحصل مً: -م 

 ريخ.… ريىشن ، ريقىر ، رياتس ، ريتع فم ،  يىحدر ماُةم ،  يتُمىحد  خ ص  مةه  

ل ُ     ريتظةفم وبسبُ ه  فٍ جودرور يب تُ  عتلُم ع  ز  عن  صلخبوٌبحػلىحصس شحصفتحمؼٍىت: -ر 

ةوىرن يو ي ةط، ريح يوم رالججت عُوم، عماُةوم ،  ظفم  َشجسكعلً رظ ض رن يل جت  مةه  خ طم 

 ريىظُفم، رياىمُم.
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 التوزٌعات التكرارٌة واسالٌب عرض البٌانات
 

  𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬  صلمخغٍرصثحصلؼشوصئً

ريتجغُس رياشىرئٍ  أ ور  رريوم ذر  قُتوم حاُاُوم ماسفوم علوً فؼو ء َودعً فؼو ء رياُةوم َاسا  

 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞   ، َسموووص يلتجغُوووس  ووو يحسوا ريك ُوووس  وياوووُ  ريتجغُوووس عةووود بةفُووور ريج س وووم

   يحسوا ريظغُس .

مث ر: عةد زمٍ ققام من شهس  ريةسر ومالحمم ريادر ريرٌ ظىا َمهس علً وجر ريصهس  اود زمُوم 

هى ريادر ريرٌ ظىا َمهس علً وجر ريصهس  اد زمُم. رن ريح ال  ريتتكةوم ريىقوىع  𝐗، هة  ريتجغُس 

، وال َتكون رؽالقو ً   𝟏,𝟐,𝟑,𝟒,𝟓,𝟔 يمهىز علً وجر ريصهس هٍ م تىعم رالعدرر ريحاُاُوم رٌ ر

وعة طوسه  بتثول رياوُ  ريتتكةوم  𝐗َقلوق علُهو  فؼو ء رياُةوم يلتجغُوس ظهىز غُسه  هور   ريت تىعوم 

يصهوس رريوم ماسفوم علوً هورر ريفؼو ء ، وحُوث رن ب س وم زموٍ ر 𝐗، هرر َاةٍ رن ريتجغُس  𝐗يلتجغُس 

هٍ ب س م عشىرئُم رٌ رن عتلُم زمٍ ريصهس بج  عشىرئُ ً رون بحُوص يلت وسب يهورر ريىجور رو ذرك ، 

مجغُس عشىرئٍ ، وغ ي  ً م  َج  ريسمص ريً م تىعم رياُ  ريتتكةم يلتجغُوس )فؼو ء رياُةوم(  𝐗علُر  فئن 

 ( ، رٌ رن:Omega، وَلفا رومُك  ) 𝛀  يسمص 

𝛀   𝐗:𝒙  𝟏,𝟐,𝟑,𝟒,𝟓,𝟔  

 

ححقرإلحصلمخغٍرصثحصلؼشوصئٍتحصلىحقرمٍهحسئٍرٍٍهحهم :

ريتجغُسر  ريةىعُم )ريىطفُم(: وهٍ ريتجغُسر  ريجوٍ ال َتكون قُ ظوه   ىظو ئل رياُو ض ريتأيىفوم ،  -و 

 ور ت  بشكل طف   يريك ريتجغُس مثل يىن رياُن يتجغُس، َتكن رن َكىن )رظىر، رشز،، ععلٍ(.

ريجٍ َتكن قُ ظه   ىظ ئل رياُو ض ريتأيىفوم ، مثول عودر ريقل وم  ريتجغُسر  ريكتُم: وهٍ ريتجغُسر  -ب 

 فٍ ط  ماُن رو عدر رش  ز ري سبا ر فٍ  عج ن رو وشن حتىيم من رالظتةت   يقن.

 : ريتجغُسر  ريكتُم  ىعُن هت 

𝐗 : رذر ي  ت م تىعم رياُ  ريتتكةم يلتجغُس                     ريتجغُسر  ريتجاقام  (1

 𝐗م تىعم ق  لم يلاد ظىرء ي  ت م تىعم محدور  ر  م تىعم غُس محدور  عةدئر َا ر رن 

مجغُس عشىرئٍ مجاق . 



 لٌث فاضل سٌد حسٌن مبادئ االحصاء قسم االحصاء

 15 

رذر ي  ت م تىعم رياُ  ريتتكةم  :                      ريتجغُسر  ريتعجتس   (2

تىعم غُس محدور  م تىعم غُس ق  لم يلاد ظىرء ي  ت م تىعم محدور  ر  م  يلتجغُس  𝐗

مجغُس عشىرئٍ معجتس.  𝐗عةدئر َا ر رن 

 

 وهًحووػٍهحوك َحً::ححصس لٍبحػرضحصلبٍ و ث 

ح:صوالا:حصلؼرضحصلجدولًحللبٍ و ث
 

: وهووى ع وو ز  عوون بليووُض وبسبُوو                            ريجىشَوو  ريجكووسرزٌ -و 

ظ ق رن جتات وطةفت فٍ جدرور ماعتم ريً م و مُ   ري ُ     ريي طم   يتجغُس رياشىرئٍ ريجٍ

قوود بكووىن مسب ووم بظوو عدَ ً رو بة شيُوو ً حعوو  ، هوور  ريفئوو             يوول مةهوو  بعووتً ريفئوو   

 ؽ ُام ري ُ    .

𝒙 َأخور رياوُ   𝐗ويشسد مكى    ريجىشَ  ريجكسرزٌ ،  فسع رن ريتجغُس رياشىرئٍ  ,𝟏 𝒙𝟐, … ,𝒙𝒏  

𝐗 ، ويةفووسع  nعشووىرئُم ذر  ح وو   موون عُةووم ,𝐋 𝐗𝐒  باةووٍ رطووغس قُتووم وري ووس قُتووم فووٍ بلووك ،  

،  ج   رييقىر  رالبُم فوٍ عتول     ري ُ     علً ريجسبُ  ، وَسرر عتل بىشَ  بكسرزٌ عدر فئ بر  

 ريجىشَ  ريجكسرزٌ.

قُتم فوٍ ري ُ  و   مؼو ف ً  : وهى ريفس،  ُن ري س قُتم ورطغس              ريتدي ريكلٍ  (1

 إيُر  ورحد ، وَج  حع ب ريتدي ريكلٍ يلجىشَ  وفق ريظُغم رالبُم:

𝐓.𝐑  𝐗 −𝐋 𝐗  1 𝐒

: يجحدَد عودر فئو   ريجىشَو  ريجكوسرزٌ َتكون رعجتو ر                     عدر ريفئ    (2

 يت  َلٍ:رحدي ريظُغجُن ريجاسَ ُجُن ، يحع ب عدر فئ   ريجىشَ  و

 وهٍ:        طُغم َىر .1

𝐦  𝟐.𝟓  √ 
 

  

           ظجسجططُغم  .2

𝐦  𝟏  𝟑.𝟑𝟐𝟐 𝐥𝐨𝐠  𝐧   

حػىدحصلخطبٍقحٌخإلححقرٌبحصلى حجحألقربحػددحصحٍح.مالءظت:ح
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: وَعووتً رحُ  وو ً ريتوودي ريفئووىٌ ، َتثوول ؽووىر ريفئووم                       ؽووىر ريفئووم  (3

 ادرز ريتع فم  ُن ريحد رالر ً وريحد رالعلً وَحع  ي البٍ:م

𝐋  
𝐓.𝐑

 
𝐦

يكوول فئووم حوود :                                لفئووم ي ريحوود رالر ووً وريحوود رالعلووً (4

 رر ً وحد رعلً ، ريحود رالر وً َتثول  درَوم ريفئوم وريحود رالعلوً َتثول  ه َوم ريفئوم ، وَتكون بحدَود

 ي ِبٍ: (حصذصحك وجحصطوصلك حمخر وٌت)حريحد رالر ً وريحد رالعلً يلفئ   

ححرلرلحصلفئتحصلحدحصالدوىحصلحدحصالػلى

𝐗𝐒   𝐋𝐗  𝐒1ح

𝐗𝐒  𝟐  𝐋𝐗𝐒   𝐋2ح

𝐗𝐒  𝟑  𝐋𝐗𝐒  𝟐  𝐋3ح

      

𝐗𝐒   𝐦𝐋𝐗𝐒   𝐦− 𝟏  𝐋m 

 

ر ريفئوو   يلجىشَوو  ريجكووسرزٌ رظووجة ررً ريووً  ووىع ريتجغُووس رياشووىرئٍ وهةوو ك ؽسرئووق ميجلفووم يكج  ووم حوودو

 وي البٍ:

، بكجوو  ريفئوو   ريتجغُووس رياشووىرئٍ موون ريةووىع ريتجاقوو  فووٍ ح يووم ت:صلمخقطؼممحتصلؼشمموصئٍحصثصلمخغٍممر -1

 ي البٍ:

ححرلرلحصلفئتحصلحدحصالدوىحصلحدحصالػلى

𝐗𝐒  −   𝐋𝐗  𝐒1ح

𝐗𝐒  𝟐𝐋 −  𝟏𝐗𝐒   𝐋2ح

𝐗𝐒  𝟑 −   𝐋𝐗𝐒  𝟐  𝐋3ح

      

𝐗𝐒  𝐦𝐋 −  𝟏𝐗𝐒   𝐦− 𝟏  𝐋m 
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َ   ػت ن يل قُتم من قُ  ري ُ     رن بمهس فٍ فئوم ورحود  رون رن بجكوسز فوٍ  (:1مالءظتحسقإلح)

   ريفئ   رالخسي.

 :رن ؽىر ريفئم فٍ ح يم ريتجغُسر  رياشىرئُم ريتجاقام َحع  ي البٍ (:2مالءظتحسقإلح)

𝐋  𝐔. 𝐋 − 𝐋. 𝐋   𝟏

،حوصن،حححصلحدحصالػلى.𝐔 : ،حححءٍثحصن 𝐋  : 𝐋..حصلحدحصالدوى 𝐋
 

، بكجوو  ريفئوو   ريتعووجتسريتجغُووس رياشووىرئٍ موون ريةووىع  فووٍ ح يووم :ريتعووجتس  مرياشووىرئُ ر ريتجغُووس -2

 ي البٍ:

ححرلرلحصلفئتحصلحدحصالدوىحصلىحصقلحمهحصلحدحصالػلى

𝐗𝐒   𝐋صلىحصقلحمه 𝐗  𝐒1ح

𝐗𝐒  𝟐  𝐋صلىحصقلحمه 𝐗𝐒   𝐋2ح

𝐗𝐒  𝟑  𝐋صلىحصقلحمه 𝐗𝐒  𝟐  𝐋3ح

       

𝐗𝐒   𝐦𝐋صلىحصقلحمه 𝐗𝐒   𝐦− 𝟏  𝐋m 

ح

  فجسرع رن ريحد رالعلً يكل فئم هى ريحد رالر ً يلفئم ريج يُم ير  ، يرر مون ريتتكون  (:1مالءظتحسقإلح)

مو  رمك  ُوم يج   بهو   شوكل غُوس ميجظوس   ريس ريحد رالر ً يكل فئوم رن  كج  ريفئ    شكل ميجظس 

 وي البٍ:

 اختصاراالفئات   بدون اختصارالفئات 

       ــــــــ   
 

 ــــــــ   

        ــــــــ     
 

 ــــــــ     

        ــــــــ      
 

 ــــــــ      

     

     −        ــــــــ    
 

     −        ــــــــ    
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 رن ؽىر ريفئم فٍ ح يم ريتجغُسر  رياشىرئُم ريتعجتس  َحع  ي البٍ: (:2مالءظتحسقإلح)

𝐋  𝐔. 𝐋 − 𝐋.  𝐋

،حوصن،حححصلحدحصالػلى.𝐔 : ،حححءٍثحصن 𝐋  : 𝐋..حصلحدحصالدوى 𝐋

ح

بكوسرز ريفئوم ذيوك ري وصء مون مفوسرر  رياُةوم ريجوٍ َتثل :ح                 حبكسرز ريفئم (5

با  ػتن بلك ريفئم ،  حُوث رن م توىع هور  رالجوصرء ) بكوسرزر  ريفئو   ( َشوكل عودر مفوسرر  

 (.fرياُةم ، وَسمص يجكسرز ريفئم    )

 ءٍثحصن:ح

∑ 𝐟𝐢  

𝐦

𝐢 𝟏

𝐟𝟏  𝐟𝟐    𝐟        ,  : 𝐦 ح   رياُةم

𝐗 ريتجغُوس رياشوىرئٍ  قُتم مون قوُ َتثل مسيص ريفئم :ح                     مركسحصلفئتح (6

𝐗 ، و ريجٍ بجىظؾ ريتعو فم  وُن ريحود رالر وً وريحود رالعلوً يلفئوم ، وَسموص يتسيوص ريفئوم  و يسمص 

 َحع  ي البٍ:

𝐗  
𝐋.𝐋  𝐔.𝐋

𝟐
      

،حوصن،حححصلحدحصالػلى.𝐔 : ،حححءٍثحصن 𝐋  : 𝐋..ح:حطولحصلفئت.ح،حوصنححصلحدحصالدوى 𝐋𝐋
 

وب دز ريتالحمم هة  رن قُ  ريتفسرر  ريجٍ با  ػوتن بلوك ريفئوم ريىرحود  َةموس يهو  ويأ هو  مجعو وَم  

 من حُث رياُتم ريادرَم يتسيص ريفئم.

 انواع التوزٌعات التكرارٌة 

، وذيوك َاجتود علوً ؽ ُاوم ريدزرظوم  مفخمو رو بىشَو   مغلمقٌ قود َكوىن بىشَو  رن ريجىشَ  ريجكوسرز

 وَتكن باسَ  ريجىشَ  ريجكسرزٌ ريتغلق وريجىشَ  ريجكسرزٌ ريتفجىد يت  َلٍ:

 أ ر  ذيك ريجىشَ  ريرٌ َتجلك حودرً رر وً  َاسا ريجىشَ  ريجكسرزٌ ريتغلق:ححصلخوزٌغحصلخ رصسيحصلمغلق

 يلفئم رالخُس .يلفئم رالويً وحدرً رعلً 
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ريتفجىحوم  أ ور  ذيوك ريجىشَو  ريورٌ ال َتجلوك َاوسا ريجىشَو  ريجكوسرزٌ صلخوزٌغحصلخ رصسيحصلمفخمو :حح

وَتكون باعوُ  ريجىشَو  ريجكوسرزٌ يلُهتو  ماو ً.  صوححودرً رعلوً يلفئوم رالخُوس   صوحدرً رر ً يلفئم رالويً 

 عُن هت :ى ريً ريتفجىد 

 ريتفجوىد مون رحود ؽسفُور  َاوسا ريجىشَو  ريجكوسرزٌ : ؽسفُور  ريجىشَ  ريجكسرزٌ ريتفجىد مون رحود  -و 

 حدرً رعلً يلفئم رالخُس . ورَتجلك حدرً رر ً يلفئم رالويً ال  أ ر  ذيك ريجىشَ  ريرٌ 

 أ ر  ذيك  ريقسفُنريتفجىد من َاسا ريجىشَ  ريجكسرزٌ : ريقسفُنريجىشَ  ريجكسرزٌ ريتفجىد من  -ب 

 حدرً رعلً يلفئم رالخُس .ويريك ال َتجلك لفئم رالويً َتجلك حدرً رر ً يال ريجىشَ  ريرٌ 

  ، ريً  ىعُن هت : 𝐋 َتكن باعُ  ريجىشَا   ريجكسرزَم من حُث ؽىر ريفئم  :مالءظتح

 وفُر  بكىن رؽىرر ريفئ   مجع وَم.: مةجم بىشَ  بكسرزٌ  (1

 وفُر  بكىن رؽىرر ريفئ   غُس مجع وَم.: غُس مةجم بىشَ  بكسرزٌ  (2

ع ئلوم فالحُوم ، َقلوو   60ي ُ  و   ريج يُوم بتثول عوودر رشو  ز ري سباو ر ريتتلىيوم موون ق ول ر(: 4مثو ر )

 ري ُ     فٍ جدور بىشَ  بكسرزٌ ، وحع ب مسرش ريفئ  . ب ىَ  هر   

72 68 65 90 82 132 120 80 76 60 

110 103 101 98 90 88 164 157 142 150 

116 111 122 120 114 109 126 120 116 119 

119 121 113 120 104 98 95 93 78 90 

154 150 142 120 118 136 131 130 126 125 

136 110 137 136 154 156 125 139 123 122 

 

مون خوالر ماقُو   ريعوؤرر   ود  وأن ريتجغُوس رياشوىرئٍ ريورٌ َتثول عودر رشو  ز ري سباو ر هوى  ريحل:

 رياشىرئٍ ريتجاق . مجغُس عشىرئٍ مجاق  يرر  عجيد  بىشَ  بكسرزٌ خ ص   يتجغُس

𝐧  𝟔𝟎     ,    𝐗𝐒  𝟔𝟎     ,     𝐗𝐋  𝟏𝟔𝟒 

 ويغسع بكىَن جدور بىشَ  بكسرزٌ يغسع ب ىَ  ري ُ     ، َ   حع ب ريتؤشسر  رالبٍ:
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ريحوووود رالر ووووً وريحوووود رالعلووووً ي تُوووو  .4 ؽووووىر ريفئووووم.. 3 عوووودر ريفئوووو  .. 2  ريتوووودي ريكلووووٍ..1 

 سريص ريفئ  .م .6 بكسرز يل فئم.. 5 ريفئ  .

 

.T  ريتدي ريكلٍ   (1 R  X −L X  1   S T. R  164 − 60  1   105

 وفا ً الحدي ريظُغجُن ريجاسَ ُجُن ريج يُجُن: عدر ريفئ  : وَج  حع ب عدر ريفئ   .2

𝐦  طُغم َىر    𝟐.𝟓  √ 
 

  

𝐦  𝟐.𝟓  √  
 

  .    .       .    فئ         

 صو

.      صٌغة سترجس               

     .                  .       .       .   فئات       

 

 طول الفئة: وٌتم حساب طول الفئة وفقاً للصٌغة التالٌة: .3

  
 . 

 
 

105

7
 15 
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كما مبٌن بالجددول ،ححريحد رالر ً وريحد رالعلً يلفئموٌتم حساب  :ريحد رالر ً وريحد رالعلً يلفئم .4

 اآلتً:

 الحد االدنى الحد االعلى الفئات
تسلسل 

 الفئة
 الحد االدنى الحد االعلى

تسلسل 
 الفئة

−     1 66 74=1-15+60 60ـــ  74      1 

−      2 75 89=1-15+75 75ـــ  89        2 

−      3 96 104=1-15+90 90ـــ  104         3 

 4 165 119=1-15+105 105ـــ  119

 5 126 134=1-15+120 120ـــ  134      

 6 135 1-15+135 135ـــ  149

−      7 156 1-15+150 150ـــ  164        −     m 

 

باإلشاراتالتكرار  f مراكز الفئات  الفئات 

60+74/2=67 4      60 ـــ   74 

75        ح5ح82 ـــ   89 

 10ح97
      

      
90 ـــ   104 

 11ح112

        

       

  

105 ـــ   119 

 16ح127

        

      

      

  

120 ـــ   134 

 7ح142
      

   
135 ـــ   149 

 7ح157
        

    
150 ـــ   164 
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عددد اشدجار البرتقدال تتدراو  مدا بدٌن لددٌها  عوائدلول التكراري اعاله ، ٌشٌر الى ان اربعة والجد

 ، وهكذا. 89الى  75، وخمسة عوائل لدٌها عدد اشجار البرتقال تتراو  ما بٌن  74الى  60

 وفً حالة طلب حساب مراكز الفئات فإنها تحسب كاالتً:

𝐗  
𝐋.𝐋  𝐔.𝐋

𝟐
     

𝐗  
𝟔𝟎 𝟕𝟒

𝟐
 𝟔𝟕 

𝐗  
𝟕𝟓 𝟖𝟗

𝟐
 𝟖𝟐     

𝐗  
𝟗𝟎 𝟏𝟎𝟒

𝟐
 𝟗𝟕     

 وهكذا الى اخر فئة.

 تسلسل الفئة الفئات    

67 4 60 ـــ   74 1 

75ح5ح82 ـــ   89 2 

90 10ح97 ـــ   104 3 

105 11ح112 ـــ   119 4 

120 16ح127 ـــ   134 5 

135 7ح142 ـــ   149 6 

150 7ح157 ـــ   164 7 

 جموعالمح60ح
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( ؽ يوو  ، َقلوو  20ري ُ  وو   ريج يُووم بتثول روشرن عُةووم موون ؽل وم رحوودي ريكلُوو   قىرمهو  )(: 5مثو ر )

 ب ىَ  هر   ري ُ     فٍ جدور بىشَ  بكسرزٌ ، ومن ث  حع ب مسريص ريفئ  .

61.3 77.2 62.3 47.8 46 55 94 83 70.5 65.3 

74.1 51.8 81.5 76.3 80.1 78.3 80.2 68.3 95 66.5 

 

موون خووالر ماقُوو   ريعووؤرر   وود  ووأن ريتجغُووس رياشووىرئٍ ريوورٌ َتثوول روشرن ريقل ووم هووى مجغُووس  ريحوول:

 عشىرئٍ معجتس يرر  عجيد  بىشَ  بكسرزٌ خ ص   يتجغُس رياشىرئٍ ريتعجتس.

𝐧  𝟐𝟎     ,    𝐗𝐒  𝟒𝟔     ,     𝐗𝐋  𝟗𝟓 

    ، َ   حع ب ريتؤشسر  رالبٍ:ويغسع بكىَن جدور بىشَ  بكسرزٌ يغسع ب ىَ  ري ُ  

.ريحوووود رالر ووووً وريحوووود رالعلووووً ي تُوووو  4. ؽووووىر ريفئووووم. 3. عوووودر ريفئوووو  . 2ريتوووودي ريكلووووٍ.  .2 

 مسريص ريفئ  . .6. بكسرز يل فئم. 5ريفئ  . 

.T  ريتدي ريكلٍ  .1 R  X −L X  1   S T. R  95 − 46  1   50

 جاسَ ُجُن ريج يُجُن:عدر ريفئ  : وَج  حع ب عدر ريفئ   وفا ً الحدي ريظُغجُن ري .2

𝐦  طُغم َىر    𝟐.𝟓  √ 
 

  

𝐦  𝟐.𝟓  √  
 

  .    .       .    فئ         

 صو

.      صٌغة سترجس               

     .                  .       .       .   فئات       

 

 ريفئم وفا ً يلظُغم ريج يُم: ؽىر ريفئم: وَج  حع ب ؽىر .3

  
 . 
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حصلحدحصالدوىحصلىحصقلحمهحصلحدحصالػلى
حرلرلح

حصلفئت
حصلحدحصالدوىحصلىحصقلحمهحصلحدحصالػلى

حرلرلح

حصلفئت

𝐗𝐒ح1ح46 صلىحصقلحمهح56   𝐋صلىحصقلحمه 𝐗  𝐒1ح

𝐗𝐒ح2ح56 صلىحصقلحمهح66  𝟐  𝐋صلىحصقلحمه 𝐗𝐒   𝐋2ح

𝐗𝐒ح3ح66 صلىحصقلحمهح76  𝟑  𝐋صلىحصقلحمه 𝐗𝐒  𝟐  𝐋3ح

 76 صلىحصقلحمه 86
4        

 86 صلىحصقلحمه 96
5 𝐗𝐒   𝐦𝐋صلىحصقلحمه 𝐗𝐒   𝐦 − 𝟏  𝐋m 

 

  f الفئات اختصارا  الفئات بدون اختصار التكرار باإلشارات 

    46ـــ   46ـــ  56      4 51

 56ـــ   56ـــ  66     3 61

 66ـــ   66ـــ  76      4 71

81 7 
      

   
 76ـــ   76ـــ  86

 86ـــ  96   86ـــ  96    2 91

   المجموع  26 

 

،  56الددى  46والجدددول التكددراري اعدداله ، ٌشددٌر الددى ان اربعددة طددالب اوزانهددم تتددراو  مددا بددٌن 

 ، وهكذا. 66الى  56راو  ما بٌن وثالثة طالب اوزانهم تت

 وفً حالة طلب حساب مراكز الفئات فإنها تحسب كاالتً:

  
 .    .  

 
     

  
     

 
    

  
     

 
        

 وهكذا الى اخر فئة.
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: وهوووى                                       ريجىشَووو  ريجكوووسرزٌ ريةعووو ٍ -ب 

   بىشَ  بكسرزٌ بكىن بكسرزر  فئ بر  ما سرً عةه   ةع  مئىَوم فوئذر زمص و  يلجكوسرز ريةعو ٍ  و  

 فئن ريجكسرز ريةع ٍ َحع  ي البٍ:

   
  

∑   
 
   

          ,    ,  ,… ,  

 .i: تكرار الفئة     حٌث ان:

  ∑   
 
 : مجموع تكرارات الفئات.     

 

يىن بىشَ  بكسرزٌ  ع ٍ يل ُ     ريت ى م فٍ ريجىشَو  ريجكوسرزٌ ريوىرزر فوٍ ريتثو ر زقو  (: 6مث ر )

(4. )

 تسلسل الفئة الفئات       
 

  
      .     67 4 60 ـــ   74 1 

 

  
      . 75ح5ح82     ـــ   89 2 

  

  
       . 90 10ح97     ـــ   104 3 

  

  
       . 105 11ح112     ـــ   119 4 

  

  
       . 120 16ح127     ـــ   134 5 

 

  
       . 135 7ح142     ـــ   149 6 

 

  
       . 150 7ح157     ـــ   164 7 

 المجموعح60ح     

 

  . شو س   74ريوً  60من رياىرئل بجسرود عدر رش  ز ري سبا ر يدَه  مو   وُن  وهرر َاةٍ رن     

  .  ش س  ، وهكرر. 89ريً  75عدر رش  ز ري سبا ر يدَه  م   ُن  من رياىرئل بجسرود ورن     

 



 لٌث فاضل سٌد حسٌن مبادئ االحصاء قسم االحصاء

 26 

سرزٌ ريوىرزر فوٍ ريتثو ر يىن بىشَ  بكسرزٌ  ع ٍ يل ُ     ريت ى م فٍ ريجىشَو  ريجكو(: H.Wمث ر )

( .5زق  )

 

طالب وطالبة فيً امتحيان معيٌن. ٌطليب تكيوٌن ( 96)(: االتً توزٌع تكراري لدرجات H.Wمثال)

 التوزٌع التكراري النسبً.

 الفئات 10ـــ  20ـــ  30ـــ  40ـــ  50ـــ  60ـــ  70ـــ  80ـــ  90

 التكرارات 2 3 5 16 18 25 15 12

 

: وهووووى                                    يتج توووو  رريجىشَوووو  ريجكووووسرزٌ  -م 

ريرٌ َ ُن يتُم ريجكسرز ريتج ت  عةد قُتم ماُةم من قُ  ريتجغُس رياشىرئٍ ويوريك بج تو  جىشَ  ري

 ريجكسرزر  فُر  بظ عدَ ً رو بة شيُ ً وهرر ريجىشَ  علً  ىعُن هت :

: وهى ريجىشَ  ريرٌ َ وُن بوسري  ريجكوسرزر   ر جودرًء مون ريفئوم غحصل  ػدصلخوزٌغحصلخ رصسيحصلمخجم (1

 (.Fرالويً ور جه ًء   يفئم رالخُس  ، وَسمص ير     )

 وَج  حع ب ريجىشَ  ريجكسرزٌ ريتج ت  ريظ عد   ب  ع م َلٍ:

 عتل بىشَ  بكسرزٌ يت  ذيس ظ  ا ً  .1

س ع و ز  رقول مون رو َعو وٌ     و  ريحودور َج  إع ر  يج  م ريفئ    ريس ريحدور ريالُ  يهو  مو  ذيو .2

 وع  ز  رقل من فٍ ح يم ريتجغُسر  ريتعجتس .ريالُ  فٍ ح يم ريتجغُسر  ريتجاقام 

َج  ب تُ  ريجكسرزر  بظو عدَ ً حُوث َكوىن بكوسرز ريفئوم رالويوً معو وٌ ريوً بكسرزهو ، وبكوسرز  .3

ث  ُم ، وهكورر يغ َوم ريىطوىر ريوً ريفئم ريث  ُم مع وٌ ريً م تىع بكسرزر  ريفئم رالويً وريفئم ري

أيحءجمإلحبكسرز ريفئم رالخُس  ريجٍ َكىن بكسرزه  ريتج ت  َع وٌ م تىع بكسرزر  يل ريفئ   ) 

 (.    حصلؼٍىتح=

 ( ؽ يوو 20مج توو  طوو عد ، َاووسع بىشَوو  روشرن عُةووم موون )(: يووىن بىشَوو  بكووسرزٌ 7مثوو ر )

( .5ر زق  )فٍ ريتث   ي ُ     ريت ى م ريىرزرو  العجت ر علً ر
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F  ٍصلحدودحصلؼل   f الفئات  التكرار باإلشارات 

 46ـــ  56      4 51 56اقل من  4

 56ـــ  66     3 61 66اقل من  7

 66ـــ  76      4 71 76اقل من  11

 7 81 86اقل من  18
      

   
 76ـــ  86

 86ـــ  96    2 91 96اقل من  26

 المجموع  26   

 

 

مج تو  طو عد يل ُ  و   ريت ى وم فوٍ ريجىشَو  ريجكوسرزٌ ريوىرزر بكوسرزٌ  يىن بىشَ (: H.Wمث ر )

( .4فٍ ريتث ر زق  )

 

: وهى ريجىشَ  ريورٌ َ وُن بةو قض ريجكوسرزر   ر جودرًء مون ريفئوم صلى زلصلخوزٌغحصلخ رصسيحصلمخجمغح (2

 .    رالويً ور جه ًء   يفئم رالخُس  ، وَسمص ير     

 وَج  حع ب ريجىشَ  ريجكسرزٌ ريتج ت  رية شر   ب  ع م  َلٍ:

 عتل بىشَ  بكسرزٌ يت  ذيس ظ  ا ً. .1

َج  إع ر  يج  م ريفئ    ريس ريحدور ريد ُ  يه  م  ذيس ع و ز  ري وس مون رو َعو وٌ     و  ريحودور  .2

 ء.ريتعجتس  علً حد ظىر ريالُ  فٍ ح يم ريتجغُسر  ريتجاقام وفٍ ح يم ريتجغُسر 

َكىن ريجكسرز ريتج ت  رية شر يلفئم رالويوً معو وٌ ريوً ريت توىع ريكلوٍ يلجكوسرزر  رمو  ريجكوسرز  .3

ريتج ت  رية شر يلفئوم ريث  ُوم فُكوىن معو وَ ً يلجكوسرز ريت جتو  ريةو شر يلفئوم رالويوً مقسوحو ً مةور  

ريجكوسرز ريتج تو   ريفئم رالويً رالطلُم ، رمو  بكوسرز ريفئوم ريث يثوم ريت جتو  ريةو شر فُعو وٌ بكسرز

وهكرر َ ودو ريجكوسرز ريتج تو  ريةو شر   يجةو شر  رية شر يلفئم ريث  ُم مقسوح ً مةر  بكسرز ريفئم ريث  ُم

 يغ َم ريفئم رالخُس حُث َكىن بكسرزه  ريتج ت  رية شر مع وٌ يجكسرزه  رالعجُ رٌ.
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ريجكووسرزٌ ريووىرزر فووٍ  يل ُ  وو   ريت ى ووم فووٍ ريجىشَوو  مج توو   وو شر(: يووىن بىشَوو  بكووسرزٌ 8مثوو ر )

( .4ريتث ر زق  )

 تسلسل الفئة الفئات   صلحدودحصلدوٍ    

60 4 66اكبر من او ٌساوي  60 ـــ   74 1 

75ح5 75اكبر من او ٌساوي ح56 ـــ   89 2 

90 10 96اكبر من او ٌساوي ح51 ـــ   104 3 

105 11 165اكبر من او ٌساوي ح41 ـــ   119 4 

120 16 126ي اكبر من او ٌساو 30 ـــ   134 5 

135 7 135اكبر من او ٌساوي  14 ـــ   149 6 

150 7 156اكبر من او ٌساوي  7 ـــ   164 7 

 المجموعح60حح

 

ح                          ح:للبٍ و ثحصلكىدسً:حصلؼرضحث وٍ اح

َتكون عوسع هور   ري ُ  و    هُئوم  ، فأ ور   غُم رعق ء فكس  ورػحم وظسَام عن ري ُ     ريت ى م 

زظووى   ُ  ُووم ورشووك ر هةدظووُم مجاوودر  رالشووك ر وريجظوو مُ  ، وموون رهوو  وظوو ئل رياووسع ريهةدظووٍ 

 يل ُ     هٍ:

−    رالشسؽم ري ُ  ُم  (1 : وهوٍ ع و ز  عون معوجقُال  زوظوُم رو رفاُوم قىرعوده          

ققوس ، طوة  ر  ) ظوةم ، شوهس ، مح فموم ،  مجع وَم وبتثل ريظفم ريجٍ ب  علً رظ ظه  ريج ىَ 

ريووخ( ورزبف ع بهوو  بتثوول ري ُ  وو   ريتا  لووم يجلووك ريظووفم ) يتُوو   ريووةفؾ ريتعووجيسجم خووالر …  ، 

ظلعلم شمةُم ظ  ام ، رزج   ريحسرز  حع  رشهس ريعةم ، يتُ   ريتحظىر من ريحةقوم حعو  

 .ريخ(… ريتح فم   ، عدر ريتسػً حع  طة  ريد ، 

ري  ما   رياسرقُوم يلفجوس  مون يلُ   رحدي من ق ل  ريجٍ  فر عدر ريدوزر  ريجدزَ ُم  لغ  (:9مث ر )

 𝟏𝟗𝟗𝟎− 𝟏𝟗𝟗𝟒  .
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 ريتقلىب: بتثُل هر   ري ُ      أشسؽم  ُ  ُم.

 

−     الجامعات العراقٌة للفترة من  ة من قبل كلٌات احدى(: عدد الدورات التدرٌبٌة المنفذ1الشكل رقم )      . 

 

−            ري ُ  ٍ  ريتعجقُل (2 شكل هةدظٍ َعجيد  فوٍ بتثُول : ع  ز  عن        

 ُ  و   ظوو هس  ماُةوم َتكوون ب صئجهوو  ريوً عوودر موون رالطوة ا ريا  لووم يلج تُوو  مثول بكوو يُ  ر جوو م 

عوودر ريقل ووم مووىشعُن حعوو  ريتسرحوول ريدزرظووُم ، وفكووس  هوورر ريشووكل  عووُقم جوودرً ظوولام ماُةووم، 

وبجليض   خجُ ز معجقُل ذو ق عد  مة ظ م، هرر ريتعجقُل َتثل م تىع ري ُ     ريكلُم عون بلوك 

( ، و اوود ذيووك َووج  بتثُوول يوول طووة  موون صلمم …حمجممموعحصلخ مم لٍف،حػممددحصلطلبممتح،حريموو هس  ) 

ل ريتعوجقُل ريك ُوس  حُوث رن م توىع معو حم ريتعوجقُل ريك ُوس ، ري ُ      تعوجقُل جصئوٍ ررخو

 وبج  عتلُم رخجُ ز قىرعد ريتعجقُال  ري صئُم وفا ً يت  َلٍ:

طول قاعدة المستطٌل الكبٌر   
عدد بٌانات الصنف

مجموع البٌانات الكلٌة
 طول قاعدة المستطٌل الجزئً 
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موةه  ،    𝟐𝟎𝟎𝟎 (:  لغ عدر ريقل م فٍ رحودي ريكلُو   10مث ر ) فوٍ ريتسحلوم  𝟖𝟎𝟎 ؽ يو  وؽ ي وم  

فووٍ ريتسحلووم  𝟑𝟎𝟎   فووٍ ريتسحلووم ريث يثووم ، و 𝟒𝟎𝟎   فووٍ ريتسحلووم ريث  ُووم ، و 𝟓𝟎𝟎  ، ورالويووً   

 ريسر ام. ريتقلىب بتثُل هر   ري ُ      تعجقُل  ُ  ٍ.

 عود  يول معوجقُل جصئوٍ ظ  ، وعةدئور فوئن ؽوىر ق 10ريحل:  يج ز معجقُل ذو ق عد  مع وَم ريً  

 ريي ص  جلك ريتسحلم هى:

       سم
   

    
ولىاال   المرحلة 

.  سم       
   

    
 المرحلة الثانٌة 

       سم
   

    
 المرحلة الثالثة 

.  سم       
   

    
 المرحلة الرابعة 

   ريشكلو اد ذيك   دو  اتلُم زظ 

 

 طٌل بٌانًٌمثل عدد الطلبة بشكل مست(: 2الشكل رقم )

−     مريدرئس  ري ُ  ُو (3 : ع و ز  عون شوكل هةدظوٍ مثول ريتعوجقُل ري ُو  ٍ حُوث ر ور         

و دالً من بتثُول رالطوة ا  تعوجقُال  جصئُوم ف  ور  َوج  بتثُلهو   اق عو   ررخول ررئوس   حُوث رن 

بحدَوود م توىع معو ح   رياق عو   بتثول معوو حم ريودرئس  و هودا بحدَود يوول ققو ع فأ ور  َجىجو  

 شروَم يل مةهت  ، رن ذيك َج  وفا ً يت  َلٍ:

      
عدد بٌانات الصنف

مجموع البٌانات الكلٌة
 زاوٌة القطاع 
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، موةه     𝟐𝟎𝟎𝟎 (:  لغ عدر ريقل م فٍ رحدي ريكلُو   11مث ر ) فوٍ ريتسحلوم  𝟖𝟎𝟎 ؽ يو  وؽ ي وم  

فووٍ ريتسحلووم  𝟑𝟎𝟎   فووٍ ريتسحلووم ريث يثووم ، و 𝟒𝟎𝟎   فووٍ ريتسحلووم ريث  ُووم ، و 𝟓𝟎𝟎  رالويووً ، و  

 ريسر ام. ريتقلىب بتثُل هر   ري ُ      درئس   ُ  ُم.

 ريحل:

           
800

2000
لمرحلةا االولى  لبةط  مثلت  لتًا  لقطاعا  اوٌةز   

          
500

2000
لمرحلةا الثانٌة  لبةط  مثلت  لتًا  لقطاعا  اوٌةز   

          
400

2000
لمرحلةا االولى  لبةط  مثلت  لتًا  لقطاعا  اوٌةز   

          
300

2000
لمرحلةا االولى  لبةط  مثلت  لتًا  لقطاعا  اوٌةز   

 

 ةبٌانٌ دائرةٌمثل عدد الطلبة بشكل (: 3الشكل رقم )

−     ري ُوو  ٍ  رييووؾ (4  ُوو  ٍ َىػووح ريجغُووسر  ريح طوولم فووٍ : ع وو ز  عوون شووكل        

 ظوما م ثوسريو ر ظو هسبُن ُن و  وم زهى شكل   ف  فٍ ح يم رجسرء ماظ هس  ماُةم ع س ريصمن ، و

  دز والورم ُةومام لاظو  م جور  ُ يبكون  وُم طولح ري  سرغُويجر  وم زمال مثو،  ضاُري  دروحط ةف 

   .ةماُم ُممةش س فجر الخ امعلري لكب  ا  ُم منم ااجحيتر


