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    87عدد السكان للوالیات الكلي ثم بالتفصیل .......     / اناث/ذكور لسنة 
   98/ اناث/ذكور لسنة      بالتفصیل .......   ثم  الكلي للوالیات  عدد السكان 
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    98/2008و الفترة    87/98معدالت النمو للفترة 
 اعطي مثالین لكل فترة طریقة الحساب (المعدل)

 مساحات الوالیة / كلم مربع / ھكتار  
 كل المعلومات المدونة یجب ذكر مصدرھا بدقة  

 

 

 ھذه الخرائط سوف نستعملھا الحقا  

 

 



 COMGEO.maabed مسبقا ھنا نتعامل مع قاعدة بیانات موجودة  

 COMGEO.maabed كمثال موجودة كیفیة فتح قاعدة البیانات  1

كمثال نبحث عن      S.Q.Lفي قاعدة البیانات   code in (x,x1,x1…ex)  والمركب  code=x  البسیط)(كیفیة البحث   2
 . او البحث عن عدة والیات  والیة سطیف 

إقلیم  او عدة والیات نسمیھا مثال   wilaya_de_sétifعنھا ونسمیھا  التي كنا نبحث  كیفیة حفظ قاعدة البیانات الجدیدة  3
 كمثال ....    Haut plateaux Est  الھضاب العلیا الشرقیة.....

  .....وذألك بإضافة وحذف حسب متطلباتنا للعمل    ،  Haut_plateaux_Est  كیفیة تعدیل قاعدة البیانات  4

نتعامل مع الوالیات المعنیة لكن بداخلھا البلدیات ... فیجب دمج البلدیات المشكلة للوالیة لتصبح حیز واحد    فإننا لغایة ھنا 
 وھنا تأتي عملیة دمج المعطیات لكن بطریقة منھجیة ..... 

ي  بإضافة وتعدیل ومح  نتدخل على قاعدة البیانات وطریقة دمج كل البلدیات لكي یصبح الحیز خاص بالمجال الوالئي و
 كما نرید وحسب متطلباتنا).  (أيالحقول 

 وھذه المعطیات في الجدول ھي حقول قاعدة البیانات الموجودة  

 التي ال نحتاجھا إلننا نرید دمج البلدیات لتصبح حیز واحد یشكل الوالیة .....  التدخل بحذف الخانات التالیة  4-1

 MAPINFO_IDحذف  1
 IDحذف  2
 COMMUNEحذف  3
 code_communeحذف   4
 

 الخانات الملونة باألصفر سنحذفھا 
 بعد عملیة الحذف تأتي عملیة الدمج  

MAPINFO_ID ID COMMUNE WILAYA NATURE CODE code_commune pop1987 pop1998 taux_acc 

 ...... البلدیات تقوم باتباع الخطوات جیدا كما ھي موضحة في الفیدیو  بدمج عندما نقوم  1

 بعد ذألك نقوم بحفظ الملف   2

 ......................................... 

المطلوبة منكم في  ونقوم بإضافة الحقول   Haut plateaux Estنتدخل على قاعدة البیانات الجدیدة والتي تحمل اسم  3
 01التطبیق رقم 

 للعمل الحقیقي    ب منكم (الطلبة) المطلو
 التدخل على قاعدة البیانات واضافة الحقول اللزمة التي طلبناھا في التطبیق األول  

 ونقوم بصب المعطیات مباشرة لكل والیة وإلنجاز العمل یجب :  

والعمل علیھا ولكن ال تنسوا االحتفاظ بالملف في جھة وانشاء نسخ   COMGEO.maabedالذھاب لقاعدة البیانات  1
 منھ للعمل حذار من الوقوع في الخطأ. 

 

 

 

 

 

 



   Access) الي ملف اكساس      MapInfo Professionalكیفیة تحویل قاعدة البیانات (الموجودة ببرنامج ماب انفو 5

   Excelللملف اكسال  Access كیفیة تحویل ملف اكساس  6

مرحلة التصمیم         في التطبیق األول ********  وإدخال المعطیات المطلوبة  Excel نقوم بتعدیل ملف اكسال 7
 والتخطیط وصب المعلومات من مصادرھا  

الملف الذي قمنا بصب كل المعطیات حول المنطقة   Excel كیفیة تحدیث قاعدة المعطیات وصب المعلومات من اكسال 8
 انفو بطریقتین:  ....   للقاعدة الموجودة ببرنامج ماب 

 الحفظ   ثم او الخریطة نقوم بصب المعطیات   الخاص بالمعطیات (قاعدة البیانات) الطریقة البسیطة من الجدول 8-1

یات المطلوبة نفتحھ بواسطة البرنامج ثم نقوم بعملیة  الطریقة الثانیة وھي من ملف اكسال الذي یحتوي على المعط  8-2
 .صب المعطیات بطریقة احترافیة 

 موضوعیة بخصوص:  كیفیة اجراء تحلیل بسیط للمعلومات وإخراج خریطة   9

 كمثال   2008خریطة الكثافة السكانیة لوالیات الھضاب العلیا الشرقیة لسنة  9-1

 لوالیات الھضاب العلیا الشرقیة    98/2008و  89/98خریطة معدالت النمو للفترة  9-2

 الخریطة بطریقتین  كیفیة اعداد وتعدیل واجھة  10

 الطریقة البسیطة   10-1

 الطریقة المحترفة   10-2

 النھائیة لكال الطریقتین  اخراج الخریطة في الصیغة  11

 لقد شرحنا بواسطة الفیدیو كل الخطوات بدقة  

 ادخل للملف الملون باألصفر تجد فیدوھات تشرح الطریقة جیدا  
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




