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ٌهتم هذا البحث  بوضوثضا التحلٌثل الوثبلً بباثتكالام سثو اناثلضبٌل دالتولٌثالي  ضالحثالٌ  لتحلٌثل الس ثض ب   

 ضس ثثا التثثال ن الاوثثالي   ضالكاثثب   ضاأل بثثب  ضالوتثثبة    اإلاتثثب حاثثبة ضلوٌزااٌثثا الووضوٌثثا  الوبلٌثثا الوتوثثواا دا

 نغ اض توضٌم سفبء  انالاء.

التولٌالٌا  ٌضعب دالتحلٌل ان وً ضالااة الوبلٌا   نغث اض توثضٌم سفثبء  انالاء  األابلٌة أسث هالا الى ااتكالام اض 

اوثبذ   01 ٌثثا للتحلٌثل الوثبلً ضالوتوثوااااثبلٌة حال  تثم ااثتكالام ألالاءتوثضٌم سفثبء  ا عولٌا  تطضٌل ض ً وحبضلا 

أاوضذ  اناحالا  الكطً الوتوالال اللضغب توً الالالا الووسضاا  ااحالا  ول الال ةا وكتب   ول انابلٌة انحصب ٌا د

  وثثاب  الاا ضلتحوٌثثن هثثذه انهثث  الاوض اناثثً  sالثباٌا ااحثثالا  وثثل الال ةثثا الثبلثا الوضك الو سة  ثثسل حثث ا

  وٌتٌل ااباٌتٌل  احالهوب تاص على ال دااتكالام اابلٌة التحلٌثل الوثبلً التولٌالٌثا  ثً عولٌثا توثضٌم سفثبء  انالاء 

 األاثبلٌةااثتكالام  إلالتثال وب  الاوالٌثا   ضالثباٌثا داتوطٌاب صض   ضاوحا عل حوٌوا الضوع الوثبلً  ضانا ثطا  ض

   ثوضن ضتوطٌاثب واثتضق ثوثا بحٌث  تسثضل اسثث –اتب ج  التحلٌل الوثبلً " تطض  ول  اإلحصب ٌا األابلٌةالحالٌثا "

 لاتب ج التً ٌتم التضصل الٌهب .........بباسب  

   2112-2112ضلتحوٌن الف وٌتٌل الاببوتٌل تم اكتٌب  ال  سا الوبوا لصثابعا البطب ٌثب    ضذلثل للوثال  وثببٌل د

صض   ضاوحا عثل الضوثع  أعط الااة الوبلٌا قال  ألتضصل الى ضقال تم ال لتطبٌن الةباة التطبٌوً على بٌبابتهب 

د ااثة الاثٌضلا  علثى ضذلثل ببنعتوثبال  لل ث سا الوبوثا لصثابعا البطب ٌثب   ضالتثال وب  الاوالٌثا  ضاألا طاالوبلً   

  األاثبلٌةوثل كثول ااثتكالام  إلٌهثببلاتب ج التً تم التضصثل ب   ض ٌوب ٌتولن  ضالاوضضالوالٌضاٌا   ضالا بط  ضال بحٌا 

% ضقثال تثم ااثتك ا   99.99الثى  ٌث   واثتضق الثوثا الا  الووسضاثا   ضالتثً اثبث  الال أاوضذ ضبكبصا د اإلحصب ٌا

وث    ض ثن األاوثضذ  الوثذسض  إذ  هث   بثضاال   28.59  ضالثذي بلث   2112-2112ووالل الكاب   للث ب  للوثال  د

الوتالاً ضتحون الكاثب   سثبل  ثً  األالاء أل ضوح  االوبلٌالااة  أل   ً حٌل   2112الكاب   دالوةز   ً ااا 

 . 2112ااا 


