
ةیئاصحإلاةوقلاوةنیعلامجح



...ةیئاوشعلا نع ةیجتانلا ءاطخألا لبقن نحن

ة*(ئم طاقن3

ةقثلا قاطن 95%

89دألا دحلا ;عألا دحلا



 قاطن ناك اذإ ھفاشتكا نكمی ریثأت يأ انیدل سیل ھنأ ملعن نحن
... رفص ةقثلا

ة*(ئم طاقن3

ةقثلا قاطن 95%

89دألا دحلا ;عألا دحلا

/. رفص كانه نا% اذإ
 نكم= ال3و0 ،ةقثلا قاطن 0

اIئاصحا مه/CDيمت

 نكم=3و0 ،ةقثلا قاطن جراخ رفص كانه نا% اذإ
اIئاصحا اه/CDيمت



؟ةقثلا قاطنل لوبقملا ربكلا مك نكلو

3 percentage points

95% confidence interval

0 50

 رثألا نع ادج ?<بك رثأ @?<من نأ نكم7ال
رفصل يواسملا

LOWER BOUND UPPER BOUND



لالدتسالا ءاطخأ لیلقت انیلع بجی

ءاطخألا نم لوألا ع$نلا
دجوي ال ا:لعف امن4ب رثأ هل جمان+*لا نأ لوقت نأ

 ىدل )%99- %95( ةقثلا قاطن را:تخا لالخ نم كلذ ل:لقت نكم?
تانا:بلا ل:لحت



لالدتسالا ءاطخأ لیلقت انیلع بجی

ءاطخألا نم2 ع$نلا
هفاش89ا نكم4 ال ن1لو جمان,+لل رثأ كانه

 م?مصت ىدل ة?ئاصحإلا ةوقلاH I+كفتلا لالخ نم كلذ ل?لقت نكم4

رثألا مTUقت



؟ادج ئیس ءاطخألا نم يناثلا عونلا اذامل

3 percentage points

95% confidence interval

0 50

 ادج?<بك رثأ @?<من نأ نكم7ال
رفصل يواسملا رثألا نع

LOWER BOUND UPPER BOUND

 مل نأ رثألا مabقتب موقن اذامل
؟كلذ نم ائgش ملعتن



ةدنجألا

ة1ئاصحإلا ةوقلا '& ام1.

؟اهجاتحا '>;لا ةنيعلا 67ك م13.

 ةوقلا دIزأ نأ نكمB ف1ك1.
؟ة1ئاصحإلا



ةیئاصحإلا ةوقلا فیرعت

ءاطخألا نم2 ع$نلا
هفاش89ا نكم4 ال ن1لو جمان,+لل رثأ كانه

)2 ع$نلا نم أطخ ثودح( لامتحا–1 = ة6ئاصحإلا ةوقلا

 ةZئاصحإلا ةوقلا ةدا<ز Pإ جاتحن كلذل2 عGنلا نم ءاطخأ باBترا د<=ن ال
.دح [قا Pإ



؟ةیئاصحإلا ةوقلا ددحی يذلا ام

 بعل+ ةنيعلا مجح
ا34بك ارود



؟تانیع ذخأن اذامل

 ةفدهتسملا ةئفلا نم تانا.ب عمج اننكم' ال ةداع
اهلم@ا? نا=سلا نم

Bسا? ة.ئاوشعلا تانيعلا ذخأ كل حمسNةنيعلانم ةفدهتسملا ةعومجملا صئاصخ جاتن 
.رغصألا



ةیئاوشعلا ةنیعلا ذخا
 ةعومجملا
ةفدهتسملا

ةنيعلا

 ةعومجملا صئاصخ طسوتم سفن اهل ةنيعلا
ةفدهتسملا



يئاوشعلا نییعتلا



؟رثألا میوقتل تانیع ذخأ انیلع لھ

 ةعومجم نم ا!ذخا بج/ م-,قتلا ةنيع ل!
؟>;:أ



؟رثألا میوقتل تانیع ذخأ انیلع لھ

تانا7ب عمج ا.دجم نوك. ال امدنع تانيع ذخأن .ال
ة=>بك ةعومجم نع

:اذإ تانيع ذخأل ةجاح ال
لعفلاH ة=>غص مCDقتلا ةنيع
فلUم =>غ عيمجلل اهل7لحتو تانا7بلا Oع لوصحلا



...نكلو ،امئاد تانیعلا ذخا يرورضلا نم سیل

 لا-ح قلقن نأ انيلع
ةعومجملا مجح



؟میوقتلا ةنیع مجحب متھن نأ يغبنی اذامل

,+* ركفن انوعد
ام جمانرب رثأ نم طس*أ ء-

A@ ةأرملا لوط طسوتم وه ام
؟اDناCAAت -

صاخشا5 لأسI انوعد :1 حسملا•
صخش1,000 لأسI انوعد :2 حسملا•



؟يقیقحلا طسوتملا نم برقأ ةباجإ انیطعیس حسم يأ

صاخشأ5 لاؤس

لوطلا تا4اجإلا ددع
140 -144cm 1
145-149cm 2
150-154cm 1
155-159cm 0
160-164cm 1

صخش1,000 لاؤس

لوطلا تا4اجإلا ددع
140 -144cm 70
145-149cm 150
150-154cm 125
155-159cm 650
160-164cm 5



 رثألا نع تاریدقت انیطعت فوس ریبكلا مجحلا تاذ تانیعلا
ربكأ لكشب اھیف قثن نحن



انتقث قاطن قییضت فوس ربكألا مجحلا تاذ تانیعلا

3 percentage points

95% confidence interval

LOWER BOUND UPPER BOUND



انتقث قاطن قییضت فوس ربكألا مجحلا تاذ تانیعلا

3 percentage points

95% confidence interval

LOWER BOUND UPPER BOUND



؟ریبك ربتعی ریبك مك

2 ع5نلاو1 ع5نلا نم ءاطخا ثودح ة(لامتحا1.

؟ةفلتخم وأ ةهباش8م ة6نا3سلا ةعومجملا ةجرد يأ $إ2.

.3Cك مFG ؟عقوتملا رثألا

؟ة6ئاوشعلا دحو NO ام4.



؟ریبك ربتعی ریبك مك

2 ع5نلاو1 ع5نلا نم ءاطخا ثودح ة(لامتحا1.

؟ةفلتخم وأ ةهباش8م ة6نا3سلا ةعومجملا ةجرد يأ $إ2.

؟عقوتملا رثألا =>ك م39.

؟ة(ئاوشعلا دحو FG ام4.



قرفلا فاشتكا لھسألا نم لعجی لقا نیابت



قرفلا فاشتكا لھسألا نم لعجی لقا نیابت



قرفلا فاشتكا لھسألا نم لعجی لقا نیابت



؟ریبك ربتعی ریبك مك

2 ع5نلاو1 ع5نلا نم ءاطخا ثودح ة(لامتحا1.

؟ةفلتخم وأ ةهباشEم ة(ناCسلا ةعومجملا ةجرد يأ 9إ2.

؟عقوتملا رثألا )'ك م3#.

N ام4.
O

؟ة(ئاوشعلا دحو 



؟لوطأ وھ نم ةیؤرل رظنن نا انیلع ةرم مك



 نم ةدا0ز ة0/ئم طاقن3 &%$يمت
رفصلا

 ةدا0ز ة0/ئم ةطقن50 &%$يمت
رفصلا نم



؟ریبك رثأ تاذ ماجحارایتخاانیلع يغبنی العف لھف

.ال
.احاجن اه01تعت ةم)ق لقا را)تخا$ مق

رفصلل يواسملا دCدجلا كرثا نوكت فوس ەذه

؟احاجن 01تعت ةSKئم طاقن3 ةداKز له



؟ریبك ربتعی ریبك مك

2 ع5نلاو1 ع5نلا نم ءاطخا ثودح ة(لامتحا1.

؟ةفلتخم وأ ةهباشEم ة(ناCسلا ةعومجملا ةجرد يأ 9إ2.

.3Nك مQR ؟عقوتملا رثألا

؟ة1ئاوشعلا دحو '& ام4.



عمجتلاوھ ام

ةلثما
ة/.ق ،ةدا(ع ،ةسردم



ھباشتلا قلخی عیمجتلا

*( ذ&مالتلا
 لماوعلا نأل *<=هباش8م اونوك6 فوس ةسردملا سفن +

ةهباش8م ةسردملا ىوتسم Dع



رثكا تامولعم انیطعت نل بالطلا نم ربكا ددع مضت ةنیع ذخا

*( ذ&مالتلا
 لماوعلا نأل *<=هباش8م اونوك6 فوس ةسردملا سفن +

ةهباش8م ةسردملا ىوتسم Dع



؟ةرم فلأ صخشلا سفن انلأس ول اذام

صاخشا  لاؤس

لوطلا تا2اجإلا ددع
140 -144cm 1
145-149cm 2
150-154cm 1
155-159cm 0
160-164cm 1

صخش1,000 لاؤس

لوطلا تا2اجإلا ددع
140 -144cm 70
145-149cm 150
150-154cm 125
155-159cm 650
160-164cm 5



؟كلذ انل ينعی اذام

دح 7قأ 4ا تاعمجتلا ددع ةدا*ز و' فدهلا
.- دارفألا ددع س#لو

عمجت ل0 /

 ةدحو تناM اذإ 4Kامجإ لIشG دارفألا نم A@?ا تانيع 4إ ةجاح كان'
عمجتلا SK ةRئاوشعلا



عیمجتلا نع ةجتانلا ھباشتلا ةجرد سایق

عمجتلا لخاد ةلدا*تملا ةقالعلا
ρ=1 اذا

امامت =>;هباش6م مه عمجتلا سفن لخاد دارفألا عيمج

ةوقلا Hع رثؤي نل دارفألا ددع ةدا@ز

ρ=0 اذا
يدرفلا ىوتسملا Hع ةLئاوشعلاN ماLقلا لثم





لضفا ناك املك تاعمجتلا تداز املك

ةوقلا سفن
.- درف20 ،عمجت80•

عمجت ل0 /
.- درف1067 ،عمجت40•

عمجت ل0 /
[0.05 = عمجتلا لخاد ةلدا1تملا ةقالعلا]

!42,680 ب ةنراقم درف1,600 ءالؤه



تاعمجتلا لباقم دارفألا ةیئاوشع

ةوقلا سفن
39301 :يدرفلا ىوتسملا•

39301 و جالعلا 2
ةرط7سلا 2

01 درف20 ،ةرط7سلاو جالعلا نم لBل عمجت80 :عمجتلا ىوتسم ;ع•
2 Hعمجت ل 

23 درف1,600(
1,60023 و جالعلا 4

)ةرط:سلا 4



؟ةیئاصحإلا ةوقلا ةدایز اننكمی فیك



؟اھیلع رطیسن يتلا رومألا ام

ةنيعلا مجح1.

عقوتملا رثألا مجح2.

تاعمجتلا ددع3.

= تادحولا ددع4.
>
عمجت ل@ ?

؟نياDتلا5.

Hلا•
I

)تاقDط Pا مOسقتلا( فصا

ساسألا طخ تاناOب•

ةع\اتملا تاناOب نم تالوج•



THANK YOU


