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تخفانهد ات بةقهاد ياا نختصاا  التصادفية  ناا الوا ال ال ةةفا  يااا حصاء االصادز االتاا ااف   ااد  افا         
نةادفةا النر ياا  ان هاد الرصاااء الت بةقةا  االه ففااة  اااوتصادفة ي االتصاادفية   اا الااف  يا ال    ةاا  
االتندات ا ا تتردنل نع اا  نا  اال ااا   التاا تت ةا  ناع الاانا افات دفال الاي القااا ةا االتندلةا  

االكةنةااادز احصااااء اللةاااد  االرصااااء اا تندحةااا  ا اااال ال ااااا   تلاااف  ياااا لقاااال اله ففااا  االوةاةااادز 
 اااوتصدفة  احناندل يا اللقال التا ةكاا حدنل الرشااةة  الف نكا دتهد.

اترف الفة    التصدفية  نا اافدلةب التا  بقت حصي ال نادا  اله ففاة  ااتبتات كودزتهاد لاالع اتفاع         
قةا  اانتصةا  لفالا  الهاف  النا ااح  لج نااا    د  افتخفانهد لكا ةشانل ال نادا  ااوتصادفة  لتل

ااوتصدفي الكصا النقت حي االتا تاثت  حصاي الت نةا  ااوتصادفة  اتت انا الت ةا ات ياا ت كةاب اا تاد  
 ايا تااةع حاانل اا تد  بةا الق دحدت ااوتصدفة  النختصو .

ا ناااا  ااوتصاادف الكصااا نااا خااجل تقاافة  نرصناادت  نردل اا  نت ةاا اتنشااكص  البلاا  ت اان ت اختةااد  ا         
اا ناا  ابةدا نف  تأت  بقة  النت ة ات ال ةةف  ياا ان نااا  االنتنتصا  بأ نادلا اافاتتند  النلصاا 

 انا تء ا ع تصع النقف ات يا واا ةا الفة    التصدفية  افال  النرةد . اا ندلا اافتهجع الخدص
يا صةدغ  نرةد  لصفة    التصدفية  حا   ة  اافادلةب االصادةة  لتفاد ء ة صب اند  ف  البل          

يااا ت اااة  اااف ااد  ااوتصاادف النلصاااي احااا   ةاا  ا ااع ا ناا اادل اوتصاادفةدل ةلاااي حصااي نت ةاا ات 
 الفة   .

اتنخض البل   نص  نا اافت تد دت التاصةدت ا نهد اا نت ة ات الفة    وف ات ت بصا   اة دبة           
 حصي اا ناا  ااوتصدفي الكصا نند ةثكف ت دب  ال   ة  االت بة  يا الااوع الرنصا.

                

 


