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 تعقد هيئخ الطبقخ الرزيخ ثسنبهج تدزيجي عن
  

ي الجحىث " التحبليل اإلحصبئيخ وتصوين التجبزة ف

ثبستخدام حزم وهتطلجبد األيزو الجيىلىجيخ والززاعيخ 

 "SASثسنبهج 

 

 

 
 
 
 
 

 

  -: البرنامج أهداف

 إجقققرا  فققق  اإلحصققاةي  التحاليققق  أهميقق  مفهققق   تعميقق 
 بطقققر  العنايققق  مققق  ،  الزراعيققق  البي ل جيققق  البحققق  
 تمثيلهقا مصقدايي  لتقممي  حجمهقا  تحديقد العينات سحب
 الحصق   ضما  أج  م  دراس  المراد المجتم  لعشيرة
التبصققير با اعققد ا يققز  فقق   – الديقق  عاليقق  نتققاةج علقق 

  الي  لإلعتماد  الج دة .ام  التحتحلي  النتاةج لمع

 اإلحصقققاةي  الطقققر  أفضققق  معرفققق  مققق  الباحققق  تمكقققي 
  إجققققرا  المختلفقققق  البيانققققات علقققق  تطبياهققققا ال اجققققب

   : المرشحي  ف  المطل ب  االشتراطات     SAS ساس برنامج حز  باستخدا  العلمي  التطبياات

  هؤهل عبلي هنبست

  لغخ الجسنبهج : العسثيخ & اإلنجليزيخ
 بتح ي  عل  حساب الهية  ري   االشتراكات يت  سداد

( بالجني  المصري )البنك المركزي 0/43412/230/9)
( بالد الر 0/36444/040/2المصري(  عل  حساب ري  )

 عل االمريك  عل  حساب الخزان  الم حد ح/ هية  الطاي  الذري  
  . بممر الدف  المشترك أس  يذكر أ 

    : الترشيحات ل ص   النهاة  الم عد

علي األقل هع  وذلك قجل تبزيخ ثدء الجسنبهج ثأسجىع

زجبء التكسم ثوساعبح أهويخ هأل أستوبزه التسجيل 

 . وإزسبلهب لتسهيل اإلجساءاد األهنيخ ثبلهيئخ

 :تدريسال منهجي 

 هيةقق  أعضققا  مقق  نخبقق  البرنققامج فقق  بالتققدريس ياقق   
 بققي  التفاعقق  علقق  البرنققامج  يعتمققد بالهيةقق  التققدريس
  حلاقققات المنايشقققات خققق   مققق   المتقققدربي  المحاضقققر

 .  العملي   الحاالت العم 

 السمعي  ال ساة  بمحد  مجهزة بالمركز التدريب ياعات
 إلقق  العمليقق  الزيققارات بعقق  إلقق  باإلضققاف   البصققري 

 . البحثي  الهية  مراكز

 :العلم  المشرف

  فرج حامد الدي  ضيا  دمحم. د.ا

  :  للبرنامج العلم  المحت ي

أنق ا   -طر  تحلي  النتقاةج  عرضقها   -أهمي  التحالي  اإلحصاةي 
 17025متطلبقققات ا يقققز   -العينقققات  طقققر  سقققحبها   -البيانققات  

النظري  الفرضي   درجق   -لتحلي  نتاةج المعام  لإلعتماد  الج دة 
 -التبقققاي   االنحقققراف المعيقققاري  -الت زيققق  الطبيعققق    -االحتمقققا   

االرتيققاب ) ال ياققي  ( فقق  الاياسققات  مصققادر  -معامقق  االخققت ف  
اختبقققارات  -ت زيققق  مربققق  كقققمي  أن اعققق    -ا خطقققا   معالجتهقققا 

تحليقق  التبققاي  أحققادي  ثنققاة   -المت سققطات  ماارنقق   -المعن يقق   
االرتبقاط  -الماارنقات المتعقددة  -تصمي  المرب  ال تين    -االتجاه  

 - تحلي  نتاةجهقا  -االختبارات الحسي  لألغذي  - االنحدار  أن اع 
تمقققاري  تطبيايققق   -شقققر ط تصقققمي  اسقققتمارات اسقققتط   القققرأي 

 .  SAS باستخدا  برنامج

 

 الد ل   التعا   للتدريب الهية  رةيس ناةب

 خالد عبد السمي  صار. د.ا

 


