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 المقدمة

شرف املرسلني الذي  ععهذا اهلل ر ذل للعذاملني      ب العاملني والصالة والسالم على أاحلمد هلل ر

 وععد:

نضذذب عذذني اذذد  اللذذار  العرعذذا  ذذيا الينذذاب الذذي  أاإلحذذاي   الن لإلذذ  ا  صذذا ا   

  و ذ  مذا الينذل الحذادر ك املينلذل العرعإلذل عذا        SASمنعدد املنغريات عاسنخدام  ذمم سذا    

 يا امل ض ع. حين    يا اليناب على الطرق األساسإلل اليت تساعد ك الن لإلذ  ا  صذا ا   

معظمهذذا لطللذذل ععذذص النخصصذذات ك للإلذذل العلذذ م وللإلذذل  منعذذدد املذذنغريات والذذيت اذذدر  

 العل م ا دارال جبامعل امللك سع د. وقد مت اسنخدام  مم سا  ملعاجلذل  ذيي الطذرق عذدداا     

. وقد روعا عرض وتلدام م ض عاتا عأسل ب سذه  ومإلسذر ومنحاسذل ك ايل إلذل     وعرجمإلا 

ك جماالت ا  صذا  النطلإللذا   العلمإلل لطللل  يي النخصصات وما ك  يمهم مما اهنم ن 

واللإل ذذل واالقنصذذاد  والحظذذر  وعلذذي  يفذذات ك جمذذالت ا  صذذا  احلإلذذ   وعلذذم األوع ذذل  

والمراعذذل واالقنصذذاد. وقذذد ووعذذا امل ضذذ عات الر إلسذذل لذذيا الينذذاب علذذى تسذذعل  صذذ    

ومال ق.  لما حين    يا الينذاب علذى تسذب  صذ   عا ضذا ل ا   ذيا ال صذ  (امللدمذل .         

وت ضذإل  لإل إلذل النعامذ  مذب       SAS/IMLلدمل وح   علذى عذرض رنصذر عذا  ذمم      إلث امل

  يي احلمم عا طراق الح ا ي أو الربجمل.



 املقدمة ح

 

ك ال ص  الهانا مت عذرض ومحاقلذل ععذص يفذ ات املصذ   ات الذيت تسذنخدم عيهذرة         

 ك طرق الن لإل  ا  صا ا منعدد املنغريات،  إلث مت معاجلل  يي اي ات عاسنخدام  ذمم  

  SAS/IML   .وتعنرب  يي احلمم ما أق ى احلمم ا  صا إلل اليت تعاجل املص   ات 

وك ال ص  الهالث متا دراسل الن واذب الطلإلعذا منعذدد املذنغريات والنطذرق ي ا ذا       

. أمذا ك ال صذ  الراعذب  لذد متذا  إلذا دراسذل محذاطق الهلذل          SAS/IMLاملخنل ل عاسنخدام  مم 

 معامل اجملنمعات قإلد الدراسل.   وايفنلارات ال رضإلات     منجهات

ك ال ص  ايامس متا دراسل وحلإل  النلذااا منعذدد املذنغريات ك ا ذاي وا ذا ني مذب       

عرض ععص األمهلل النطلإللإلل. وك ال ص  الساد  متا دراسل ووحلإلذ  املرللذات األساسذإلل    

إلف والنمإلإلذم  وتطلإللاتها مب عرض أمهلل تطلإللإلل. وك ال ص  الساعب متا دراسل طذرق النصذح  

وتطلإللاتها ك جماالت منعددة مب اعطا  أمهلل لا إلل. أما ك  ال صذ  الهذاما  لذد مت  إلذا وحلإلذ       

النجمإلب العحلذدة وتطلإللاتهذا ك جمذا  ال راوذل وا  صذا  احلإلذ          ودراسل يف ارومإلات طرق

وحنذ     أملعل ماتا. وأيفريا ك ال ص  الناسب مت اسنخدم االحندار ال جسنإليا  لحميجل عإلذات 

 على منغري اسنجاعل و  ا وحا ا.

ومل اغ   اليناب عذا تلذدام جمم عذل منح عذل ومنياملذل مذا النمذاراا الذيت تغطذا          

لا ل الطرق ا  صا إلل املدروسذل ك الن لإلذ  ا  صذا ا منعذدد املذنغريات، جذا  ععضذها ك        

وجذا  لذهري   ميانا املحاسل دايف   ص   اليناب عغرض ت ضإل  األ يار وامل ا إلم املطرو ل 

 محها ك نهاال ال ص   عغرض االسنمادة والنعمق والنح ع.  

ومب أنحا عيلحا جهدا غري قلإل   يفذرا   ذيا الينذاب ك وضذعا احلذالا  لذد ال ايذ ن        

 ذذيا ال ضذذب  ذذ  األمهذذ . ولذذيا  انذذا نأمذذ  مذذا اللذذرا  أو مسذذنخدما  ذذيا الينذذاب أن ا ا  نذذا 

 سا م ك وحسني مضم ن  يا اليناب.ملي راا مبال ظاتهم وملرت اتهم اليت قد ت



 ط املقدمة 

 

وععد  إنحا نأم  أن اي ن قد قدمحا ععملحا  ذيا  ا ذدة مرجذ ة ملذا الذرا وا هذم العرعإلذل        

لمذذا أنحذذا نذذدع  اهلل علذذى أن  اعذذ   ذذيا العمذذ  ك  ذذ ف  سذذحاتحا اذذ م نللذذاي. واهلل ولذذا     

 الن  إلق.
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