
 
 بسى  هللا انشحًٍ انشحٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 خًهىسٌت انؼشاق

 

 

 انؼهًًوصاسة انخؼهٍى انؼانً وانبحث 

 

 

 خهاص االششاف وانخقىٌى انؼهًً

 أسى انجبيعخ: دَبنً    

 أسى انكهُخ:  اإلداسح واالقتصبد 

 أسى انقسى:  اإلحصبء

 أسى انًحبضش:هشبو فشعىٌ عجذ انهطُف  

 انهقت انعهًٍ: يذسس

 انًؤهم انعهًٍ:انًبجستُش  

 يكبٌ انعًم: كهُخ اإلداسح واالقتصبد

 

 ((انسُىٌت سخًاسة انخطت انخذسٌسٍت )) ا

 انخذسٌسً اسى انًذسس هشاو فشػىٌ

www.hisham123@yahoo.com ًَانبشٌذ االنكخشو 

 سى انًادةا ححهٍم االَحذاس انخطً

 ميقشس انفص يقذيت فً ححهٍم االَحذاس انخطً

ف انطانب بًفهىو ًَىرج االَحذاس انخطً سىاء اكاٌ بسٍط حهذف انًادة انى حؼشٌ

او يخؼذد وكٍفٍت حقذٌشِ وسبط حهك انًُارج بانظىاهش االقخصادٌت كزنك االسخفادة يٍ 

 انًؤششاث اإلحصائٍت وانقٍاسٍت فً حفسٍش انُخائح

 ةانًاد أهذاف

 ححهٍم االَحذاس انخطً انبسٍط

 خذول ححهٍم انخباٌٍ

ً انًخؼذدححهٍم االَحذاس انخط  

 خذول دونخم

 يشاكم ححهٍم االَحذاس

 األساسٍتنخفاصٍم ا

 ةنهًاد

 تانكخب انًُهدٍ يقذيت فً ححهٍم االَحذاس انخطً نهذكخىس ايىسي هادي كاظى

 تانًصادس انخاسخٍ االَخشَج

االيخحاٌ 

 انُهائً
األولانفصم  انفصم انثاًَ انًخخبشاث  

انفصم 

 انذساسً

 انذسخت 06 06 - 06

 

 شاث انفصمحقذٌ

 تيؼهىياث اضافٍ 

http://www.hisham123@yahoo.com/
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 انًؤهم انعهًٍ:انًبجستُش  

 يكبٌ انعًم: كهُخ اإلداسح واالقتصبد

 انفصم انذساسً االول – خذول انذسوس االسبىػً
 

 انخاسٌخ انًادِ انُظشٌت ٍتهانًادِ انؼً انًالحظاث

طجُعخ انعالقخ ثٍُ انًتغُشاد، تعشَف   

 االَحذاس
 االسبىع األول

هذاف تحهُم االَحذاس، انًخطط االَتشبسٌ   

ساسخ حبنخ فٍ تحهُم انعالقخ ثٍُ انًتغُشاد، د

 تطجُقُخ
 انثاًَ

 االسبىع

ثُبء ًَىرج اَحذاس خطٍ ثسُط، تقذَش دانخ   

 االَحذاس انخطٍ انجسُط
 االسبىع انثانث

 دساسخ حبنخ تطجُقُخ   
 االسبىع انشابغ

 خىاص تقذَشاد دانخ االَحذاس انخطٍ انجسُط  
 االسبىع انخايس

 تقذَش حذود انخطأ انعشىائٍ نهًجتًع  
بىعاالس انسادس  

عُذ  yتجبٍَ انقًُخ انتقذَشَخ نهًتغُش انًعتًذ   

 xيستىي يعٍُ نهًتغُش انًستقم 
 االسبىع انسابغ

 ايتحبٌ انشهش األول  
 االسبىع انثايٍ

 انتُجؤ ثبنقًُخ انجذَذح، دساسخ حبنخ تطجُقُخ  
 االسبىع انخاسغ

اختجبس انفشضُبد حىل يعبيالد االَحذاس   

 انجسُط
 االسبىع انؼاشش

انحادي  اختجبس يعبيم االستجبط انجسُط  

 ػشش

 االسبىع

 حذود انثقخ  
 االسبىع انثاًَ ػشش

تحهُم انتجبٍَ الًَىرج االَحذاس انخطٍ   

 انجسُط
 االسبىع انثانث ػشش

 يعبيم انتحذَذ  
 االسبىع انشابغ ػشش

انخايس  دساسخ حبنخ تطجُقُخ  

 ػشش

 االسبىع
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انشهش انثاًَايخحاٌ     انسادس 

 ػشش

 االسبىع
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 انهقت انعهًٍ: يذسس
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 يكبٌ انعًم: كهُخ اإلداسح واالقتصبد

 انفصم انذساسً انثاًَ – األسبىػًخذول انذسوس                                   

 

 انخاسٌخ انًادة انُظشٌت ٍتهانًادة انؼً انًالحظاث

 GLMاالًَىرج انخطٍ انًتعذد انعبو   
 االسبىع األول

 تقذَش االًَىرج انخطٍ انًتعذد انعبو  
 االسبىع انثاًَ

 حبنخ تطجُقُخدساسخ   
 االسبىع انثانث

يصفىفخ انتجبٍَ وانتجبٍَ انًشتشك نتقذَشاد   

 يعهًبد االًَىرج انخطٍ انعبو
 االسبىع انشابغ

 تحهُم انتجبٍَ نالًَىرج انخطٍ انعبو  
 االسبىع انخايس

 يقُبس حذود انثقخ  
 االسبىع انسادس

 دساسخ حبنخ تطجُقُخ  
 االسبىع انسابغ

 االولايتحبٌ انشهش   
 االسبىع انثايٍ

 انتُجؤ، دساسخ حبنخ تطجُقُخ  
 االسبىع انخاسغ

اسهىة انخطىاد انًتسهسهخ، اسهىة انحزف   

 انًعبكس
 االسبىع انؼاشش

اسهىة االختُبس االيبيٍ، دساسخ حبنخ   

 تطجُقُخ
انحادي 

 ػشش

 االسبىع

 انًفهىو انعبو نهًتغُشاد انىهًُخ  
 االسبىع انثاًَ ػشش

ًَىرج اَحذاس يتعذد فٍ حبنخ وجىد ثُبء   

 يتغُشاد يستقهخ وهًُخ
 االسبىع انثانث ػشش

ثُبء ًَىرج اَحذاس يتعذدعُذيب َكىٌ انًتغُش   

 انًعتًذ يتغُشا" َىعُب" رو فئتٍُ
 االسبىع انشابغ ػشش

   ايخحاٌ انشهش انثاًَ  

 

 


