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 مقدمة الطبعة الثانية

احلمد هلل رب العاملني وسالم على عبااه  الان ا افا. ى  ص افادار ال.بعاىل انوه ااا  انا        

احص )طرق احصائيىل اتعاده املاتاتا      438و و كتاب اقرر ملاهة  1432الكتاب يف عام 

 لدرجىل البكالور وس 

واحلواساي  املت.اورة يف    وانقتصااه الرقما     تميز عصاراا الارا ا )عصار انا اا     

الن.اااق للبيااااا  حتااى ن اا ى اااا  التخااز ا والعاارعىل  يالعاايي العالاايا وانات ااار واساا 

املعت يي على احملللني استخالص اعلواا  ذا  اعنى ياللجوء فقط إه املادالي التقليد اىل   

 للت ليي التمهيدي للبيااا  

يااااا  وزااالب البيااااا  ااا  وجااوه كميااا  كاابتة اااا البيااااا  املخزاااىل يف قواعااد الب

الهاه  احلاجااىل إه و.ااو ر نهوا   تااال يااالقوة ايااي الت ليااي انحصااائ  لبيااااا  اتعاادهة      

املااتاتا  ولافااىل طرقهااا ووقنياوهااا وو.بيقاوهااا يف عموعااىل اتنوعااىل اااا التخصصااا  ايااي   

ء، الزراعىل، وال.  واألايرويولوجيا، والعلوم البيولوجيىل، واألعماا  التجار اىل، والكيمياا   

وانقتصاه القياس ، والتعليا، واهلندسىل، والتعاو ،، وال.ا ، وعلاا الان م، واراقباىل      

    إخل  اجلوهة،وعلا انجتماع واملناخ



 مقدمة الطبعة الثانية و

للت لياي انحصاائ  اتعاده     وهلنا ظهر  علاوم وعتماد انهوا  او ال.ارق العلمياىل    

 Dataيف البياااا   وعلاا ونقيا     Data Science املتاتا  للتنبؤ واختاذ القارار كعلاا البياااا    

Mining        و   وقنيا  وهدف إه استخراج املعرفىل اا كميا   ائلاىل ااا البياااا ، وكانل

اجلم  اا يني اإلحصااء و وكنولوجياا  اإلعاالم )قواعاد البياااا  ، الانكاء انفا.ناع ،        

  Machine Learningالتعلا اآلل  

 

األوه، وحنا ممتناوب للعد اد    عليها يف ال.بعىل اليت ص العيور حنا اعتنر عا األل.اء

اااا الاان ا وجاادوا ولاا  األل.اااء وارساالوا لنااا للتصااو    وياانلنا قصااار  جهااداا لتجناا   

اجلد اادة، لكااا  بقااى هائمااا الكمااا  هلل  كمااا اااوه اإل ااارة اه اب   األل.اااء يف  اان  ال.بعااىل

  العد ااد اااا طااالب البكااالور وس وطااالب الدراسااا  العليااا  والباااحيني قااداوا ياق احااا 

ا ياادة وحنااا ا ااكر ا علااى ذلاا ، ويف النها ااىل ا ااكر جااعااىل امللاا  سااعوه  وكليااىل العلااوم 

 وقعا انحصاء وحبوث العمليا  على الدعا والت جي  الدائا 

 

  نا واعا  اهلل التوفي، لنا وللقار ء، واحلمد هلل رب العاملني 

 

  املؤلفون


