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ArcMapبرنامج 

المعالجة والتحليل
اسياتاسمنالبياناتوتحليلمعالجةعمليةتعد
لنوعيةوتبعاالجغرافيةالمعلوماتنظم

عملياتاهممنـالتطبيقاواالستعمال
والتحليلواالستعالمالبحثهيالمعالجة

.االحصائي



Selectionالمعالمانتقاء

:هيالبرنامجفيلالختيارطرقعدةهنالك

.البياناتجداولبواسطةالمعالمانتقاء

.أخرىمعالممنموقعهاحسبالمعالمانتقاء

.شكلخاللمناالنتقاء

ArcMapبرنامج 



انتقاء المعالم من جداول البيانات

جدولمنالمعالماختياراالمرهذاخاللمنيمكن

:االتياالمرنختارذلكولعملالبيانات

نختارثمSelectionالقائمةانقر

Select By Attributesاالتيةالشكلفيكما:



انتقاء المعالم من جداول البيانات



من جداول البياناتالمعالم انتقاء 
:االتيةالنافذةلتظهر

معادلة االختيار

اعمدة الجدول

الطبقة

ارطريقة االختي



من جداول البياناتالمعالم انتقاء 
طريقة االختيار

انشاء عملية اختيار جديدة

يإضافة لالختيار الحال

حذف من االختيار الحالي

اختار من االختيار الحالي



من جداول البياناتالمعالم انتقاء 
.مثال انتقاء معلمة او اكثر حسب االسم او المساحة او عدد السكان

.الختيار معلمة حسب اسم المحافظة مثل اختيار محافظة دهوك

"Governorat" = 'Dahok'

ظة دهوك ومحافالختيار معلمة حسب اسم المحافظة مثل اختيار محافظة 

.بغداد

"Governorat" = 'Dahok' OR "Governorat"= 'Baghdad'



من جداول البياناتالمعالم انتقاء 
.مثال انتقاء معلمة او اكثر حسب االسم او المساحة او عدد السكان

.1500000الختيار معلمة حسب عدد السكان مثال عدد السكان اكبر من 

"Pop2012" >1500000

700000الختيار معلمة حسب عدد السكان مثال عدد السكان اكبر من 

.1500000واصغر من 

"Pop2012" >700000 AND "Pop2012" <1500000



من جداول البياناتالمعالم انتقاء 
.مثال انتقاء معلمة او اكثر حسب االسم او المساحة او عدد السكان

.1500000الختيار معلمة حسب عدد السكان مثال عدد السكان اكبر من 

"Pop2012" >1500000

700000الختيار معلمة حسب عدد السكان مثال عدد السكان اكبر من 

.1500000واصغر من 

"Pop2012" >700000 or  "Pop2012" <1500000

700000معلمة حسب عدد السكان مثال عدد السكان اكبر من الختيار 

.في المنطقة الجنوبية1500000واصغر من 

"Pop2012" >700000 or "Pop2012" <1500000 AND "Reg" =

'So'



أخرىالمعالم حسب موقعها من معالم انتقاء 

علىباالعتمادالمعالماختياراالمرهذاخاللمنيمكن

خاللمناليهاالوصولويمكنأخرىمعلمةموقع

:االتي

نختارثمSelectionالقائمةانقر

Select By Locationاالتيةالنافذةلتظهر:



انتقاء المعالم حسب موقعها من معالم أخرى

الطبقة

ارطريقة االختي

يذ الطبقة التي سيتم تنف

االختيار عليها



انتقاء المعالم حسب موقعها من معالم أخرى

.مثال انتقاء معلمة او اكثر حسب الموقع  

.الختيار المحافظات التي على حدود مشتركة مع محافظة بغداد

Select by locationنختار محافظة بغداد ثم نختار االمر 

:ومن النافذة نختار االتي



انتقاء المعالم حسب موقعها من معالم أخرى



انتقاء المعالم حسب موقعها من معالم أخرى

.مثال انتقاء معلمة او اكثر حسب الموقع  

.كم100الختيار المحافظات التي عن أربيل بمسافة 

Select by locationنختار محافظة أربيل ثم نختار االمر 

:ومن النافذة نختار االتي





االنتقاء من خالل شكل 

علىباالعتمادالمعالماختياراالمرهذاخاللمنيمكن

خاللمناليهاالوصولويمكنرسماوبيانيشكل

:االتي

نختارثمSelectionالقائمةانقر

Select By Graphicsبيانيشكليتمانبعد:



تحويل المعالم المختارة الى طبقة 

منطبقةالىالمختارةالمعالمتحويلالمعالميمكن

:االتيةالخطواتخالل

الطبقةاسمعلىاأليمنبالرزالنقر

القائمةمننختار

create layer from selected feature

االتيةالصورةفيكما




