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التعريف باألسماء الجغرافية العمانية 

 وكيفية توحيدها وأهميتها في المجتمع
 

 

 



 تعريف األسماء الجغرافية

  يستخدم اسم بأنه  Geographical Name) ) الجغرافي االسم المتحدة األمم عّرفت

 إسم أو الطبوغرافي باالسم يعرف ما وهو األرضية الكرة سطح في ما معلم لوصف

 على تعريفه في يقتصر لم الزقرطي إبراهيم أن إال .(Toponym) جغرافي موقع

 أي على يطلق الذي اإلسم بأنه الجغرافية األسماء عرف عندما وخارجها بل فقط األرض

 .(والنجوم الكواكب) وخارجها األرض سطح على معلم

 

 

 من واشتقاقه إشارة، داللة مسمى على دل ما فهو لإلسم واللغوي النحوي التعريف أما

 ، بها فيعرف غيره عن يميزه ما على استفهام عالمة يصير ألنه العالمة وهي السمه

 التسمية من عموما والمقصود ، عليه وضع باعتباره المسمى يعلو اإلسم ألن السمو ومن

  .عليه الموضوع باإلسم غيره عن المسمى تمييز
 

 



 أهمية ووظيفة االسم الجغرافي

 وتراثها هويتها ويعكس أمه أي تأريخ من جزء وه

 والهامه، الحيوية المواضيع من ويعتبر ، وانتمائها

 األسماء بتلك الدول احتفاظ من ذلك على أدل وليس

 والقيام تغييرها عدم على والحرص بل يومنا حتى

 بها المتحدة األمم اهتمت لهذا ، بها والتعريف بتوثيقها

  القرن ستينيات منذ الدورية المؤتمرات لها ونظمت

 . الماضي

  

 

 

 

  



 ؟ماذا هناك –التعريف 

 أين هي؟ –إمتداد الظاهرة 

 (.طبيعية وبشرية)تصنيف الظواهر 

 زيادة إدراك قارئ الخارطة لمحتواها

 الحجــــر الغــــربي 
Al HAJAR   AL GHARBI 

 الحجــــــــر الشــــرقي                               
Al HAJAR   ASH  SHARQI   



 األسماء الجغرافية العمانية



 أسمــاء ُعمــان

 مجـــان 

 مزون

 ُعَمان



  م1154اإلدريسي أشار إلى عمان في خريطته التي رسمها في العام 



The name in       The right 

the map               name

• Dobba Daba

• Sehr bb               Sohar

•Rostak Ar Rostaq

• Moskat Muscat

•Kalhat Qalhat

•Omaun Oman

• Rs el Hhad Ras A Hadd

•Mazeira Masirah

 م1834والتي انتجت في العام  Teesdalفي خرائط تيسدال  OMAUN كتبت ُعَمان ُعَماون 

 



 .م1840في العام   Lizar'sُعُمون في خرائط ليزارس  OMMONكما ظهرت ُعَمان باسم •

The name in       The right 

the map               name

• OMMON           OMAN



 ٌعمان اآلثار والمراجع والوثائق التي ورد فيها اسم 

 .ُعمانصلى هللا عليه وسلم عن حديث الرسول   •

 .إبن بطوطة الرحالة العربي المغربي  •

 .اإلدريسي في خارطته التي رسمها للعالم •

 .اإلصطخري في كتابه المسالك والممالك •

 .ماركوبولو •

 . م1914لوريمر في العام  •

 الواليات في عمان عن خريطتين إنتاج تم 1945 العام في•

  1:1.000.000   بمقياس األمريكية المتحدة    

 تضمنتا Salalah))و (Muscat-Masirah) بعنوان    

  العمانية الجغرافية األسماء الكثيرمن



 العمانيةالمحافظة على األسماءالجغرافية الجهود العمانية في 

 .شعر العمانيندواوين  •

 . م1980سلطنة عمان مقدمة جغرافية   •

 .  المرشد العام للواليات والقبائل في سلطنة عمان •

 م1990موسوعة السلطان قابوس ألسماء العرب  •

 . م1996االقتصادي  –األطلس االجتماعي  •

 .  األطلسي المدرسي لوزارة التربية والتعليم •

 م2004أودية عمان أطلس الصور الفضائية  •

 . م2005موسوعة أرض عمان  •

 م2014العمانية الموسوعة •
 



 استخدامات األسماء الجغرافية
 اإلقتصاديـــــــــــــة•

 األمنيــــة•

 التعليميــــة•

 اإلعــــالم•
 المدنية والوثائق الشخصيةاألحوال •
 التخطيط اإلقليمي•
 حماية البيئة•
 سويق المنتجاتت•
 البحث واالنقاذعمليات •
 األطالسإعداد •
 والدراساتالبحوث •
 االتصاالت•
 األزماتإدارة •

 
 



 الهيئة الوطنية للمساحة     واألسماء الجغرافية



 مهام فرع األسماء الجغرافية بالهيئة الوطنية للمساحة

 .تعريب جميع أنواع الخرائط العمانية •

 األسماء جميع المراجعة والتحقق الميداني والمكتبي ل •

 .العمانيةالجغرافية 

 جمع وتحديد مواقع جميع األسماء الجغرافية العمانية الغير  •

 .في الهيئة الوطنية للمساحةوالمراجع لدى المصادر متوفرة 

 وضرورةالمحافظة على هوية االسم الجغرافي العماني وتوحيده  •

 والتحريفبصورة تضمن له عدم التشويه األجنبية نقله إلى اللغات   

 واإلقليمي والدوليالوطني وتحفظ أصالته ويكون متجانسا على المستوى   
 



  جمع األسماء الجغرافية وإدارتها واعتمادها

 .وأهمهاالوثائقية المصادر . 1

 المعاجم الجغرافية. أ

 الخرائط. ب

 واإلحصائيةالتقارير الرسمية . ج 

 السلطانية السامية والقرارات والرسائل الرسميةوالتوجيهات  األوامر. د
 

 :الميدانيالعمل . 2

 المكتبيالتحضير .   أ  

 الميدانيالتحقق . ب  

 بعد الميدانما .    ج  
 



 نموذج االستمارة المستخدمة لجمع األسماء والتحقق منها في سلطنة عمان
 



 إدارة األسماء الجغرافية



 تغيير وتسمية األماكن الجغرافية 

 تاريخية •

 المجتمعمقبولة لدى غير بعض األسماء  •

 واالندماجالتوسع •

 ارتباط اإلسم بعائلة أو قبيلة او شخص معين •

 اقتصادية•

 االستقالل •



 االسم الحالي

Current name 

 

 اإلسم القديم

Former name 

المنطقة/المحافظة  

Governate/Region 

Al Manumah 

 المنومه

Sagrooh + Al Munawmah 

المنومه+ صجروه   

 مسقط

Muscat 

Guzor Al Halaniyat 

 جزر الحالنيات

Guzor Koria Moria 

 جزر كوريا موريا

 ظــفار

Dhofar 

Jabal Harim 

 جبل حارم

Jabal Hareem 

 جبل حريم

 مسنــدم

Musandam 

Al Afifah 

 العفيفه

Al Fasiqah 

 الفاسقـــة

 الباطنة

Al Batinah (Sohar) 

Hayy at    Turath 

 حي التراث

Sayh Alqids 

 سيح الكدس

 الداخلية

Ad Dakhliyah 

(Nizwa) 

Na‘mah 

 نعمــــه

Mkharmah 

 مخـــرمه

 الشرقية

Ash Sharqiyah (Sur) 

Adh Dhalilah 

 الظليلة

Adh Dhallah 

 الظاله

 الباطنة

Al Batinah Al Khaburah 

 في سلطنة عمانتغييرها التي تم الجغرافية أمثلة لبعض األسماء 



 نظام نقل األسماء من اللغة   

 

 العربية

    

 الالتينيةإلى اللغة    
 



 مشاركات الهيئة في المؤتمرات واالجتماعات

 اإلقليمية والدولية الخاصة باألسماء الجغرافية 

 مؤتمرات األمم المتحدة.أ

 اجتماعات األمم المتحدة.ب

 العربيهالشعبة العربية لألسماء الجغرافية مؤتمرات واجتماعات . ج

االجتماعات السنوية والتنسيق الدائم مع دول مجلس . د

التعاون الخليجي فيما مجال الخرائط والمعلومات 

 .الجغرافية



 مشاركات الهيئة في المؤتمرات واالجتماعات

 اإلقليمية والدولية الخاصة باألسماء الجغرافية 

المشاريع الوطنية والتي لها عالقة باألسماء . هـ 

 .الجغرافية

مشروع إنتاج خرائط طبوغرافية بمقياس الرسم •

 (.498)تغطي السلطنة وعددها  50.0000:1

مشروع إنتاج خرائط طبوغرافية بمقياس الرسم •

 136)تغطي السلطنة وعددها  100.000:1

 (.  خريطة



 التوحيد في كتابة األسماء الجغرافية

 من اللغة العربية إلى الالتينية 
أن غياب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية باألسماء الجغرافية عند كتابة •

األسماء الجغرافية باللغة الالتينية خاصة على اللوحات اإلرشادية وتتلخص أسبابها 

 :ونتائجها على النحو التالي

 .االعتماد على نظام الترجمة•

 االعتماد في كتابة هذه المسميات على الخطاطين غير الناطقين باللغة العربية•

 وجود عدة صور لكتابة المسمى يؤدي إلى تشتيت وإرباك•

 .وجود عدة صور لكتابة المسمى يؤخر الوصول في الوقت المناسب•

وجود عدة كتابات للمسمى وتعامل الجهات والمؤسسات الحكومية مع المنظمات •

يعني ظهوره بعدة كتابات وبالتالي عدم توحيد هذا الخارجية والدولية والمؤسسات 

  المسمى



Bawshar 

 من اللغة العربية إلى الالتينيةالجغرافية التوحيد في كتابة األسماء 

Bawshar 



Al Murtafaah 

 من اللغة العربية إلى الالتينيةالجغرافية التوحيد في كتابة األسماء 



والتحقق   دور الهيئة الوطنية للمساحة في المراجعة

 من األسماء الجغرافية العمانية

 .التأكد من صحة ومواقع وكتابة األسماء الجغرافية على خرائط األساس-1

 الموضوعيةالتأكد من صحة ومواقع وكتابة األسماء الجغرافية على الخرائط  .2

 الصحيةمراجعة المسميات الجغرافية بمواقع الخدمات . 3

 األطالسمراجعة األسماء الجغرافية في  .4

  قوائم األسماء الجغرافيةمراجعة . 5

 للمساحةوتغذية قاعدة بيانات األسماء الجغرافية بالهيئة الوطنية تحديث 66 

 المالحةمراجعة خرائط األساس في برامج . 7

 .المشورات المتعلقة باألسماء الجغرافية التي تطلب من  الهيئة الوطنية للمساحة .8



 األسماء الجغرافية في 

 وسائل التواصل االجتماعي
 





 الخاتمة

على أصالة توحيد النظام في نقل األسماء الجغرافية من اللغة العربية إلى اللغة الالتينية حفاظاً  -1

 وهوية اإلسم الجغرافي العماني والحد من تشويهه وتحريفه عند كتابته

زيادة التنسيق بين الهيئة الوطنية للمساحة والجهات المعنية باألسماء الجغرافية عند  -2

تغيير وإطالق األسماء الجغرافية لضمان ظهورها في الخرائط عند إنتاج أو تحديث 

  .الخرائط

استعداد الهيئة الوطنية للمساحة لتقديم امكانياتها وخبرتها في مجال . 3 

 األسماء الجغرافية
األسماء الجغرافية جزء من تاريخنا وهويتنا فلنحافظ عليها . 4

 .تأصيال وكتابة وحفظا وانتماءا وال نقلل من أهميتها ودالالتها





 أشكر لكم حضوركم، وأسأل هللا التوفيق لي 

 .غاياته وأهدافَهولكم وللمنتدى تحقيق 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 الهيئة الوطنية للمساحة

 وزارة الدفــاع

 سلطنة عمان

 مسقط 113: ص ب

 100: الرمز البريدي

 الموقع اإللكتروني

www.nsaom.org.om 

 0096824312443:فاكس

 0096824312266: الهاتف

 البريد اإللكتروني

nsaom@omantel.net.om 


