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 للمؤمتر العلمية اللجنة

 رئيسو  ردينالأ  املليك اجلغرايف املركز امع مدير دادين/ح اكمل عمرم املهندس العميد اللجنة: رئيس 

 الأردن - اجلغرافية للأسامء العربية الشعبة

 السعودية -لأسامء اجلغرافية خلرباء ا د. عبد هللا الوليعي/ انئب اول لرئيس الشعبة العربية 

  جلزائرا -لأسامء اجلغرافية خلرباء ا الشعبة العربيةد. ابراهمي عطوي/ انئب اثين لرئيس 

  قطر –لأسامء اجلغرافية خلرباء ا الشعبة العربيةا. د. محمد املري/ انئب اثلث لرئيس 

  لطنة ُعامنس  -لأسامء اجلغرافية خلرباء ا الشعبة العربيةالس يد يوسف النهباين/ انئب رابع لرئيس 

 .الاردن. - جلغرافيةا لالسامء نيةالوط  اللجنة ضوع ادلرويب/ مسري د. أأ 

 اسامء الوطنية للجنةا رئيس انئب الزقرطي/ موىس ابراهمي الس يد  .الاردن - اجلغرافية للأ

 .سلطنة - قابوس لسلطانا جامعة / جلغرافياا قسم يف مشارك س تاذأأ / العويض يوسف بن طالل د 

 ُعامن.

 لبنان. - خريش مارون الس يد 

 فلسطني - التفكجي خليل الس يد. 

 الاردن. - اجلغرافية لالسامء طنيةالو  اللجنة ضوع ابراهمي/ رمع مرمي الس يدة 

 الأردن. - الطاهر شدير  معر هنادي الس يدة 

 الأردن. - مداانت حسام املهندس 
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 العربية خلرباء الأسامء اجلغرافية لكمة رئيس الشعبة
 حدادين اكمل معمر املهندس العميد

 

ن الأسامء اجلغرافية تشلك راث ثقافيا للشعوب، وهوية اكمةل للمدن والقرى واملعامل الأثرية و  ا  ادلينية والتارخيية، ا 

رة، وهذه فهيي املعطيات الأساس ية اليت حنتاهجا لتعريف الأماكن ومتيزيها عن غريها يف خمتلف أأحناء املعمو 

ْذ أأهنا متثل الهوية واال رث الثقايف ك   الأسامء عىل درجة   والاجامتعي واحلضاري، ويه اليت برية  من الأمهية، ا 

 .ننفتح هبا عىل العامل من حولنا ونتفاعل معه حضارايا 

تس تعمل أأحياان و وتعد الأسامء اجلغرافية عنرصاا أأساس يا من عنارص البنية الأساس ية للبياانت املاكنية لأي بدل، 

محلاية حموراا أأساس يا يف اكنقطة دخول ا ىل قواعد البياانت الأخرى ذات املرجعية اجلغرافية وتشلك أأيضا 

نتاج اخلرائط والأطال س وحفظ حقوق الوطن، خاصة وأأن الأسامء اجلغرافية تدخل يف خمتلف اجملاالت اك 

يي تعكس والتخطيط العمراين ا ىل جانب الاحصائيات وغريها من اجملاالت التنظميية والتخطيطية والأمنية فه 

 .الثقافة والرتاث العريب

م، فأأنشأأت 1959رافية فقد أأولت الأمم املتحدة اهامتماا خاصاا هبذا املوضوع منذ العام ولأمهية الأسامء اجلغ

مهنا العديد من  اجملموعة العاملية خلرباء الأسامء اجلغرافية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجامتعي، مث انبثقت

دلول العربية وتويل الاهامتم من ام،  1971الشعب، ومهنا الشعبة العربية واليت تبلورت يف مؤمترها الأول عام 

نشاء هيئات أأو جلان وطنية تعىن ابلأسامء اجلغر   .افيةيف هذا اجملال ابنضامهما ا ىل الشعبة العربية وا 

اضهيا وحارضها وهكذا فا ن الشعبة العربية خلرباء الأسامء اجلغرافية حترص يف احلفاظ عىل الأسامء اجلغرافية مب

افية عىل أأساس ياا لشعوبنا وبدلاننا العربية، فضالا عن توحيد الأسامء اجلغر  ومس تقبلها اك رث ثقايف حضاري

ء اجلغرافية الصعيد العريب واال قلميي وادلويل، ال س امي وأأن الشعبة لك عامني تنظم مؤمتراا متخصصاا ابلأسام

خيها ومعانهيا، َء واتر وحترَص من خالل هذه املؤمترات عىل دعوة علامَء وابحثنَي خمتصنَي يف جمال مصادَر الأسام

امء موحدَة الكتابة وأآخرين خمتصني ابللغة العربية والصوتيات والعلوم اجلغرافية، ملا يعود ابلنفع بأأمهيَة وجود أأس

 ابلأحرف العربية وما يقابلها يف أأجبدية الرومنة، ووجوِد ُأسس  وقواعَد معمتدة لهذا الأمر.

 وهللا ويل التوفيق،،
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 اجلغرافيةالأسامء  لتطوير معل الشعبة العربية خلرباء يف بعض الرؤى واملقرتحات
 

 عبدهللا بن انرص الوليعي د. أأ.

 ململكة العربية السعودية / انئب رئيس اللجنة الوطنية للأسامء اجلغرافية

http://www.alwelaie.com/ 

 

وهلم مجلع وحفص دعينهتم ؛ اجلغرافيةالأسامء  خرباء عرب يف من املكونة اجلغرافيةالأسامء  الشعبة العربية خلرباء

لأمم املتحدة املعين فريق اخلرباء يف ا واملعامل يف مجيع ادلول العربية، ويه جزء من الأماكنوتوحيد ومعاجلة أأسامء 

ننا نطمح د طيبة تشكر علهيا، ولك م، وقامت جبهو 1971بتدأأ منذ عام ا  ، ولها اترخي عريق ابلأسامء اجلغرافية

لىى  ال بتاكتف امجليع.ا   املزيد اذلي لن يتحقق ا 

ىل  أأن تؤدي ؛ويف هذه الورقة سأأقدم بعض الرؤى واملقرتحات اليت يؤمل يف حال الأخذ هبا شعبة تطوير ال ا 

املركز اجلغرايف املليك  وة يفاجلغرافية، عىل أأننا ال ننّس اجلهود الكبرية اليت قدهما اال خالأسامء  العربية للخرباء يف

عديه، ونشد الأردين يف رعاية هذه الشعبة، وخنص ابذلكر رئيسها السابق اللواء ادلكتور عوين اخلصاونة، ومسا

عده املهندس معمر اكمل حدادين وندعو هل ابلتوفيق، ون العميدعىل أأيدي الرئيس اجلديد للشعبة عطوفة 

 .مجيعهاواليت يه يف الأخري خدمة لدلول العربية  ،معه يف لك ما خيدم أأهدافها نابلتعاو 
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 البحرين مملكة يف اجلغرافيةالأسامء  توحيد حنو
 

 خادل عبد امحليد امحلادي .م

 مكني لالستشارات

 الرئيس التنفيذي

khalidah35@gmail.com 

 

 الطبوغرافية املعاملء أأسام يهالأسامء  صولها كام تويحأأ و  الطبوغرافيةالأماكن أأو الأسامء  أأسامءأأو  اجلغرافية الأسامء
 اللغات يف وأأصولها اجلغرافية املواقع أأسامء توجدو  الأرض سطح عىل واملس تخدمة) املؤهةل واملساحات الأماكنو 

  .العامل أأحناء عمجي يف واجملمتعات الأفراد يس تخدمه همام اا مرجعي اا نظام ومتثل سواء حد عىل واملكتوبة املنطوقة

 عام يف املساحية مسح الأرايض معليات خالل اجلغرافية املعامل أأسامء وتوثيق بتجميع البحرين مملكة قامت
 هيئة" يف السابق معل الباحث فرتة وخالل .الأرايض تسجيل لغرض الهنود املساحني قبل منم  1925
 غري تمبجموعا املتعلقة الصعبة القضااي بعض هناك أأن الواحض من اكن ،"اال لكرتونية واحلكومة املعلومات
بعض اجلهات  هاتبذل  اليت اجلهود يف الازدواجية وبعض، اجلغرافية ابلأسامء املتعلقة اخملزنة البياانت من متسقة

 .احلكومية ذات العالقة

( 1: )ىلا  وهتدف  ،الوطين املس توى عىل اجلغرافيةالأسامء  توحيد ودالةل أأمهية عىل الضوء الورقة هذه تسلط
دارةتبيان  طنية للأسامء اجلغرافية بناء اجلدوى الاقتصادية ال نشاء الهيئة الو ( 2)اجلغرافية، الأسامء  الوضع القامئ اب 
سرتاتيجية اسرتاتيجية، الرشاكة مع ادلول ذات العالقة، اجلاهزية والاس تعداد، الرؤية الا عىل سبيل املثال)

 يف فهيا لنظرا يتعني اليت الرئيس ية والاسرتاتيجيات عياتالتب ( 3)، (التنفيذ، المتويل، بناء القدرات، التوعية
طار نشاء الهيئة الوطنية للأسامء اجلغرافية، ( 4)، التصممي معلية ا  امسة ذلكل التحدايت احل( 5)فوائد جدوى ا 

 .يف مملكة البحرين

نشاء الهيئة الوطنية للأسامء  حةلحلل ؛فيةاجلغرا وتس تنتج ادلراسة عىل حمتية النظر بمتعن لطرح فكرة مبادرة ا 
 التعاون، زتعزيو اجلغرافية يف مملكة البحرين وما يتبعها من تسمية جلنة للأسامء اجلغرافية، الأسامء  مشلكة
رشاك  التابع جلغرافيةا ابلأسامء املعين اخلرباء فريق مع التشاور، وأأخرياا . الآخرين من والتعمل اخلاص، القطاع وا 
نشاء يف للمساعدة (UNGEGN) املتحدة للأمم  الوطنية جابلربام والهنوض للأسامء اجلغرافية،الهيئة الوطنية  ا 

  .اجلغرافيةالأسامء  معايري لتوحيد
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 اجلغرافية وتوثيقها يف اململكة العربية السعوديةالأسامء  مجع
 

 جمدي بن حامد احلريب

 اململكة العربية السعودية /اللجنة الوطنية للأسامء اجلغرافية

mh.alharbi@gasgi.gov.sa 

 

 يفغرافية احلالأسامء  تسعى الهيئة العامة للمساحة واملعلومات اجليوماكنية بصفهتا املسؤوةل عن حرص وتوثيق

ليه ابس تخدام أأحدث ما ،اجلغرافية وحفظهاالأسامء  جاهدة مجلع ،اململكة العربية السعودية التقنية  توصلت ا 

دارة خمتص اجلغرافية يف قاعدة بياانت متخصصةالأسامء  احلديثة من أأهجزة وبرامج. وحتفظ رشاف ا  ة يف الهيئة. اب 

لهيا.  وقد تعزز ذكل بنقل مقر اللجنة الوطنية للأسامء اجلغرافية ا 

ربية اململكة الع أألف امس معمل يف قاعدة بياانت تغطي اكمل مساحة 130وقد حتقق حىت هذه اللحظة توثيق 

ية ووصفها. اجلغراف الأسامء  وحتديد مواقع ،وذكل من خالل العمل امليداين ،راا وما زال العمل مس مت ،السعودية

ضافة ،اجلغرافيةالأسامء  وتقدم قاعدة بياانت ورومنة الامس  ،فيةاجلغرا الامس اجلغرايق امتداد وحدود املعاملا ىل  ا 

احلروف ىل ا   حلروف العربيةا ومتوافق مع النظام العريب املوحد لنقل ،ابلهيئة عن طريق برانمج معد يفاجلغرا

 عىل التصنيف -أأيضا-كام أأن قاعدة البياانت تش متل  .م2017الأمم املتحدة يف أأغسطس عام  واملعمتد منالالتينية 

وامللف  ،لمعملوصورة فوتوغرافية ل ،ومعلومات املناطق اال دارية ة،يع املعامل واال حداثيات اجلغرافيالعلمي مجل 

ي لالمتداد اجلغرافية امللف الرمقالأسامء  حيفظ يف قاعدة بياانت للنطق لغرض الرومنة وغري ذكل. كام يتالصو

 .هاالطبيعي مجليع املعامل عىل اختالف 
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واملشاركة يف جلان معل مجموعة اخلرباء العامليني  تفعيل معل جلان الشعبة

UNGEGN 
 مقدمة من العميد الركن مارون خريش 

 للشؤون اجلغرافية )لبنان(مدير سابق 

 ADEGNرئيس سابق للشعبة العربية 

 )لبنان(    Machvisionرئيس رشكة ماك فيجني 

 

 حتتوي هذه الورقة غىل:

 مقدمة عن بروتوكول الشعبة -1

 ( ورشح هماهما2007املشلكة يف املؤمتر الثالث للخرباء العرب يف الأسامء اجلغرافية بريوت ) تعداد للجان -2

 توحيد الأسامء اجلغرافية العربيةجلنة  -أأ 

 جلنة الأسامء ادلخيةل عىل اللغة العربية -ب

 جلنة معامج الأسامء اجلغرافية -ج

 جلنة النطق ابلأسامء اجلغرافية -د

 جلنة التعلمي والتدريب -ه

 جلنة اال حصاء والمتويل -و

 جلان معل الأنغيغن:  -3

1. Working Group on Country Names  
2. Working Group on Toponymic Data Files and Gazetteers  
3. Working Group on Toponymic Terminology 
4. Working Group on Publicity and Funding  
5. Working Group on Romanization Systems  
6. Working Group on Training Courses in Toponymy  
7. Working Group on Evaluation and Implementation  
8. Working Group on Exonyms 
9. Working Group on Pronunciation  
10. Working Group on Geographical Names as Cultural Heritage  

 

قرتاح قرار لتشكيل اللجان واملشاركة يف أأعامل جلان معل الأنغيغن  -4  ا 
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يف  الشعر العريب: كتاب "عىل خطى  مهنج جديد يف حتديد أأسامء املواقع اجلغرافية

 العزيز املانعاملتنيب" لعبد
 

 الأس تاذ ادلكتور مسري ادلرويب

 عضو مجمع اللغة العربية الأردين

 وأأس تاذ الأدب العريب يف جامعة مؤتة

Ad2008@yahoo.com 

 

ذا الشعر هحيتلى الشعر العريبى منذ أأايم اجلاهلية ماكنة خاصة يف حياة العريب ووجدانه وُهويته، وقد وصف 

ال جزيرة العرب اا من أأسامء املواقع وادلاير اليت سكنوها، وذكر هذا الشعر جببأأنه ديوان العرب اذلي خدلى كثري 

ان، ومواق ع الأايم، والغارات وموارد مياها ومصانعها، وودايهنا وقيعاهنا ا ىل غري ذكل مما هل عالقة ابملاكن والقطى

مكنة واملواقع لواا من ذكر الأ واحلروب والغزوات، وقلىام جند ديواانا من دواوين الشعر العريب قدميه وحديثه خ

 والبدلان.

الأمصار  ومنذ ظهور ادلعوة اال سالمية وجناهحا يف جزيرة العرب، وما تبع ذكل من فتوحات ا سالمية يف خمتلف

حركة تأأليف  تعددت أأمهية الأماكن ووظائفها ادلينية، والاقتصادية، والس ياس ية، والعسكرية، مما أأدى ا ىل قيام

ىفت عرشات املصنفات يف املساكل واملامكل نشطة دلى اجلغرافني ، ومعامج والبدلانيني والرحاةل العرب، وُأل

 قميهتا البدلان، والرحالت وطرق احلج والربيد، وغريها من املصنفات الفريدة، اليت أأدرك كبار املسترشقني

ن التاسع عرش نذ مطلع القر احلضارية، واللغوية، وادلينية، واجلغرافية، والأدبية، وأأخذوا يف حتقيقها ونرشها م 

 امليالدي.

لعريب، اوهتدف هذه الورقة ا ىل تسليط الضوء عىل مهنج جديد يف حتديد أأسامء املواقع اجلغرافية يف الشعر 

ق جبامعة املكل وصاحُب هذا املهنج هو عبدالعزيز املانع احلاصل عىل جائزة املكل فيصل العاملية والأس تاذ الساب

 سعود.

ن كريس عبدالعزيز عاملانع يف حتقيق أأسامء املواقع يف كتابه املوسوم بـ"عىل خطى املتنيب" الصادر  وقد جتىلى مهنج

آداهبا يف الرايض عام  كتاب الرائد يف م. وقد طبىق املانع يف هذا ال 2017هـ/1438املانع دلراسة اللغة العربية وأ

، أأشهر ش ضافة حقيقية ملكتبة دراسة املتنيبى جلاهيل وحىت عراء العربية قاطبة منذ العرص ااببه، واذلي يعدى ا 

 يومنا هذا، مهنجاا جديداا يف حتقيق مواقع الشعر العريب.
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اجع والبحث ويتضح من خالل ادلراسة الأوليىة للكتاب أأن مصنفه قد قََرن بني البحث النظري يف املصادر واملر 

ضافة ا ىل اال فادة من التقنيات احلديثة يف دراسة امل حداامليداين، ا  ثيات املواقع واقع، ورمس اخلرائط، ورفع ا 

 وتطبيقها عىل اخلرائط.

ىل الكشف عن اال جراءات واخلطوات املهن  جية اليت وتسعى هذه الورقة اعامتداا عىل املهنج الوصفي التحلييل ا 

جنازاهتا يف ميدان حت  ىل التعرف عىل اجلهود والأعامل العلمية اليت أأفاد من ا  أأسامء املواقع  قيققام هبا املانع، وا 

.  اجلغرافية يف شعر املتنيبى
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يف جمال الأسامء  CRASCالاجامتعية والثقافية  اا سهامات مركز الأنرثوبولوجي

 -دراسة ا حصائية وصفية تقيميية  -اجلغرافية 
 

 صاحلي مليكة

 وهران CRASCالاجامتعية والثقافية  االأنرثوبولوجيمركز 

mbenalimalika@hotmail.fr  

 

ن موضوع التسمية الأماكن  نذ القدم قام ف  ،وتأأثريه عىل املاكنلطوبونمي يعترب من أأمه خملفات اال نسان اأأو  يةا 

مه الشفرات أأ كام يعترب الامس اجلغرايف أأحد  ا.وميتلكه احىت يس يطر علهي مابفعل التسمية عىل ماكن اال نسان  

ركز البحث مركز ذلكل اليت يعمتد علهيا لفك الغموض عىل بعض الفرتات التارخيية اليت تفتقر للآاثر املادية، 

بوحدة النظم  يف الأنرثبولوجيا الاجامتعية والثقافية عىل هذا النوع من ادلراسات، وقام بفتح وحدة حبث ومسيت

مليداين اجلزائر، اليت بدورها أأعطت اهامتما لالمس اجلغرايف، ومازالت تنشط وتقوم ابلبحث االتسموية يف 

 .حول املوضوع

رفة الهدف من هذه الورقة البحثية معو وجاء طرحنا حول مدى مساهامت املركز يف جمال الامس اجلغرايف، 

 جلغرايف. الرصيد املعريف، وأأمه الأعامل اليت يقوم هبا املركز يف جمال الامس ا

ىل أأن التسمية الأماكنية يف اجلزائر موضوع مازال البحث فيه جديداا ومتعلقاا ابلل غة العربية، وأأن لقد توصلنا ا 

 مركز البحث يف الأنرثبولوجيا اكن الس بىاق هل.

 

 طوبونمي. –افية مركز البحث يف الأنرثبولوجيا الاجامتعية والثق –أأنوماستيك  –الامس اجلغرايف  لكامت مفتاحية :

  

mailto:mbenalimalika@hotmail.fr
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 موسوعة أأرض ُعامن
 

 يوسف بن حارث النهباين

 الهيئة الوطنية للمساحة

 عضو الشعبة العربية خلرباء الأسامء اجلغرافية

ynabhani@hotmail.com 

 

ن التأأثر أ الف س نة، وخالل هذه الفرتة الطويةل متكنت سلطنة عامن م 8ميتد اترخي سلطنة عامن ا ىل أأكرث من 

لزمين البعيد االيت اكنت سائدة يف تكل الفرتة، كام متكنت سلطنة عامن وعىل امتداد معرها  والتأأثري ابحلضارات

لعامين فأأصبحت من الاحتفاظ ابلعديد من املورواثت، ومهنا أأسامء الأماكن اجلغرافية العامنية اليت ارتبط هبا ا

 جزءاا من هويته، وحافظ علهيا ومتسك هبا عىل امتداد التارخي.

لتارخي واجلغرافيا وحفظ الأسامء اجلغرافية العامنية بطرق ووسائل عدة، من أأبرزها املؤلفات الأدبية يف امت توثيق 

 والشعر واملوسوعات، واملعامج ومن هذه املعامج موسوعة أأرض عامن.

ء يف جمدلين، حيث تضمنت أأسام 2005تعترب موسوعة أأرض عامن أأحد املشاريع الوطنية اليت صدرت يف عام 

ضافة ا ىل الأبراج والبيوت الأثرية والأسوار واحلصون والقالع حسب تبع  املدن  يهتا اال دارية.والقرى العامنية، ا 

، حيث تس تعرض تأأيت أأمهية هذه الورقة يف أأهنا تقدم وتعرف بأأمه اال صدارات الوطنية يف جمال الأسامء اجلغرافية

، كام توحض التفصيل الأسامء اجلغرافية العامنيةأأمهية املوسوعة ودورها كأحد املصادر اليت تناولت بيشء من 

 طريقة توثيق الأسامء اجلغرافية العامنية وعالقهتا ابال نسان العامين.
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 احملور الثاين
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تصور مقرتح ملعجم املعامل اجلغرافية العربية: دراسة حتليلية للرتاث العلمي للمالح 

 العامين أأمحد بن ماجد
 النوفيلد. محيد بن س يف 

 

ن العربية املطةل تصور ملعجم جغرايف للمعامل اجلغرافية بسلطنة عامن وما حولها من الأماك يف تقدمييأأيت التفكري 

 .لعامين املهماوخدمةا للرتاث املاليح  ،ملحةا  ابحمليط الهندي والبحر الأمحر واخلليج العريب ابعتباره رضورةا 

ل الرتاث العلمي وهتدف هذه الورقة البحثية حملاوةل اقرتاح تصور ملعجم أأسامء املعامل اجلغرافية العربية من خال

ا من كتابه املهم "الفوائد يف أأصول  عد" مروراا ابلأراجزي البحر والقواعمل املتنوع للمالح العامين أأمحد بن ماجد بدءا

، جية علميةالحية( اليت وضعها، واليت تؤسس لقواعد املالحة مبهن املطوةل الأخرى والرحامنيات )املرشدات امل

زيد جراء املال  ادلراسني والباحثني  ابال ضافة ا ىل مساعدة وكذكل سد احلاجة لوجود معجم جغرايف متخصص،

 من ادلراسات والبحوث حول جغرافية سلطنة عامن واملنطقة العربية عىل حد سواء. 

اجد اذلي مرتاث العلمي للمالح أأمحد بن صفي التحلييل من خالل الرجوع ا ىل الس تعمتد هذه الورقة املهنج الو 

 الأساس ية يف وضع املعجم املؤمل. صادر واملراجعميثل امل

ا لأسامء البدلان العامنية والعربيتش متل الورقة عىل مقدمة وخامتة وحمورين: الأول  . والثاين: ةيتضمن معجما

ا لأسامء املعامل اجل ها من غرافية الأخرى لنفس املنطقة من جزر وحبار وحميطات وخلجان وغري يتضمن معجما

 .املعامل

عامنية والعربية، لأسامء البدلان واملعامل اجلغرافية المن النتاجئ املتوقعة من هذه الورقة اخلروج بتصور مقرتح 

 دعني العامنيني.وغريه من املبابال ضافة ا ىل اال سهام يف رفع الوعي بأأمهية الرتاث العلمي للمالح أأمحد بن ماجدن 

 .املعامل اجلغرافية– معجم أأسامء البدلان –ث العلمي البن ماجد الرتا :اللكامت املفتاحية
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 دور نظم املعلومات اجلغرافية يف توثيق وحتليل مواقع القرى يف حمافظة املفرق
 

 / الأردن عايد محمد عايد طاراند. 

Taran@aabu.edu.jo 

 

 شاميل فرقامليف حمافظة  ا ىل توضيح أأمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف توثيق مواقع القرى تسعى هذه ادلراسة

يئة نظم وانتشارها من خالل أأدوات التحليل املاكين املتوفرة داخل ب  ،الأردن، وحتليل مواقعها اجلغرافية

 وزيع مواقعهاتيف احملافظة، من حيث  القرىاملعلومات اجلغرافية، وقد اعمتدت ادلراسة املهنج الوصفي يف دراسة 

التوزيع اجلغرايف  وقياس كثافة للقرى،وانتشارها اجلغرايف، كام اس تخدم املهنج التحلييل يف حتديد اجملال اجلغرايف 

دادها وشلك امت ،يف احملافظة القرىاكنية اليت تتخذها للساكن وطبيعة انتشارمه، والكشف عن الأمناط امل

ين وموقع يف موقع الوسط املاك املاكين طبقا لعدد الساكن فهيا، وقد أأظهرت نتاجئ ادلراسة أأن هناك تقارابا 

ع من خالل اختذ المنط املتجم للقرىن منط التوزيع املاكين أأ ، و القرىالوس يط املاكين طبقا لعدد الساكن يف 

 طبقا لعدد اختذ المنط العشوايئ للقرىأأن التوزيع املاكين ا ىل  عامل صةل اجلوار، ويشري معامل مورانتطبيق م

اختذ قد  ؛الساكن يف احملافظة تبعا لعدد القرىالساكن فهيا، كام أأظهرت النتاجئ أأن الاجتاه الفعيل ملوزون توزيع 

 شالك بيضاواي ميتد ابالجتاه الرشيق الغريب.

 

 .، التحليل اجلغرايف، صةل اجلوار، معامل مورانم املعلومات اجلغرافية، القرىنظ :اللكامت ادلاةل

  

mailto:Taran@aabu.edu.jo
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 ابس تخدام تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية الأسامء  توثيقرصد و 
 الأردن-اجلغرافية حملافظة معانالأسامء  دراسة تطبيقية عىل

 

 أأيوب الفناطسة دد. عبد امحلي

 الأردن /جامعة احلسني بن طالل

 عضو هيئة تدريس 

 أأس تاذ مشارك، قسم اجلغرافيا، لكية الآداب

abdalhamed.a.alfanatsa@ahu.edu.jo 

dr_fanatseh@yahoo.com 

 

 يف Geographic Information System اجلغرافية املعلومات نظم اس تخداما ىل  ادلراسةهتدف هذه 

ماكنيةا ىل  ، كام تسعى ادلراسةمعان حمافظةيف  الأسامء اجلغرافية توثيقرصد و معليات  الأسامء  وحرص تسجيل ا 

حداثياهتا، اجلغرافية جلغرافية يف للأسامء ا توزيعية خرائط ومعل ،هبا اخلاصة املاكنية وربطها ابملعلومات اب 

 وقدنت، ومن مث تصممي موقع "ويب" لنرش هذه اخلرائط عىل ش بكة الأنرت  ،اله بياانت قواعد وبناء ،حملافظةا

 جلغرافيةاابلأسامء  اخلاصة املعلومات ربط من يُِمكن ؛اجلغرافية املعلومات نظم عمل أأنا ىل  توصلت ادلراسة

 وقعهام حتديد مع اجلغرافية الظواهر وصف يف كثرياا  هذا يساعدو  دقيقة، بصورة الصحيح اجلغرايف وقعهامب

ماكنية  علوماتمب الاحتفاظ عىلاجلغرافية الأسامء اخلرباء يف  يساعد ما هبا، خاصة بقاعدة بياانت ربطها وا 

دخال مس تقبال وتويص ادلراسة. اجلغرافية عىل شلك خرائط وصور ونصوص املواقع عن تفصيلية  نظم اب 

 .اجلانب هذا يف فائدة من لها ملا وتوثيق الأسامء اجلغرافيةرصد  مراحل يف اجلغرافية املعلومات

 

 : املفتاحيةاللكامت 

 معان. حمافظةاخلرائط الرمقية،  اجلغرافية،الأسامء  اجلغرافية،نظم املعلومات 

  

mailto:abdalhamed.a.alfanatsa@ahu.edu.jo
mailto:dr_fanatseh@yahoo.com
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 ما يلزمنا تغيريه: قياس وتقيمي الأش ياء ذات الأمهية يف حياة الناس اليومية
 

 د. سهيل رسنت 
PhD - McGill, Montreal, Canada 

soheil.rastan@un.org 

 

ية ابال جابة حىت ال نبقى يف اخللف، يلزمنا توفري بياانت عن "ماذا"، و"مىت" و"أأين". هتمت البياانت اال حصائ 
عىل قياس  دساععن "ماذا" و"مىت". أأما البياانت اجليوماكنية، فتعين ب "أأين". هذه الأبعاد الثالثة للبياانت ت 

ص البياانت لأن تفحى  ،تناىم الاهامتم ابلبعد املاكين، "أأين" لال حصاءاتو هتم الناس يف حياهتم اليومية.  مورأأ 
 املرتبطة ابملوقع يوفر لصانعي الس ياسات س ياقا أأفضل يف جداول البياانت والرسوم البيانية. 

ا ن فرق اال حصاءات، ىل هذه اخللفية، فاملرتبطة ابملاكن يف املنطقة العربية. بناء ع تاال حصاءا توفري يزتايد حاليا
آس يا(، ب نشاء وفرق املعلومات، وفريق التكنولوجيا يف اال سكوا )اللجنة الاقتصادية والاجامتعية لغرب أ دؤوا اب 

حصاءات، الهدف هو توسعة بناء اال   "لوحات ال تغفل أأي موقع" من أأجل تدعمي البياانت اجليوماكنية العربية.
مل اخملترب املدن وادلول العربية. يعا ىل  العربية، ووصوال والأحياء اء من الشوارعوحتليلها، وعرضها، ابتد

هامل أأي موقع حصايئ يف دائرة اال حصاءات دلى ا سكوا، ويدمع بلوحة "عدم ا  ىت الآن أأجنز اخملترب حو  ،اجليوا 
حصائية املتوفرة يف اجملاالت العامة 90جتميع وتدعمي أأكرث من  ة املصدر، واملفتوح طبقة من البياانت اجليوا 
حصائية، وجعلها مالمئة جتو أأي ماكن. -واملتعلقة ب "أأي يشء ري مراجعة هذه الطبقات من البياانت اجليوا 

: تاكمل اجملمتع (iSEE)لالس تخدام، ومالمئة للغرض، من أأجل نرش نتاج جديد من مؤرشات "أآييس" 
 والاقتصاد والبيئة.

س تطبع و . صبة للتالحق اخملتلط ال حصاءات املنطقة املمكنة ماكنياميثل هذا اخملترب اجليو ا حصايئ أأرضية خ و 
آذار/مارس  س تصدر النرشةو خمرجات التالحق، وتنرش ربعيا، لك ثالثة أأشهر؛  سرتتب و  .2023الأوىل مهنا يف أ

حص ث مضن نرشة ا سكوا اال لكرتونية الرئيسة: أأطلس ا سكوا اجليوا  ايئ للعامل املنشورات الربعية الناجتة، وحتدى
بفضل و ية". العريب. يوفر الأطلس لوحة قيادة لقياس، ومعايرة، وتقيمي "الأش ياء املهمة يف حياة الناس اليوم 

حصايئ ادمع دائرة املعلومات، واالتصاالت، والتكنولوجي يف حمرك  يف اال سكوا، سيمتحور جوهر الأطلس اجليوا 
نعي صية، ومس تجيبة، تتوقع تطلعات صا، وطبيعية، وش حبث ذكية، تتجه حنو حبوث ختاطبيةرافع، ذي أ لية 

حصايئ مع ا سرتاتيجية البياانت للسكرتري العام للأممو الس ياسات واملس تخدمني.   املتحدة يتفق الأطلس اجليوا 
يفاء ابالحتياجات احلالية واملس تقبلية لدلول الأعضاء، الختاذ القرارات اليت تركز عىل املس   تخِدم، واملمكنة لال 

 عىل املعلومات الاكفية.ماكنيا، واملبنية 

من أأجل احلصول عىل معلومات أأكرث عن أأنشطة التجديدات، واحللول، والأحباث، والتطوير، واملسرية للمخترب 
حصايئ دلى "ا حصاءات ا سكوا"، يرىج التواصل مع فريق مرشوع لوحة العامل العريب:   Leave Noاجليوا 

Location Behind - iSEE  
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 اجلغرافية.الأسامء  املعلومات اجلغرافية يف رصد وتوثيقاس تخدام تطبيقات 
 

 م. صفاء البريويت

 الأردن / وزارة الرتبية والتعلمي

 رئيس قسم اخلريطة املدرس ية 

saffoo_2005@yahoo.com 

 

اليت تنظم  دارة البياانت املاكنية يه عبارة عن منظومة تتكون من الس ياسات والتقنيات واملعايري املؤسس يةا  

لهيا الس تخداهما والاس تفادة مهنا يف التطبيقات  ،ياانت واملعلومات املاكنيةالب  اخلدمات و وتسهل الوصول ا 

 وتشمل: حسب الاحتياجات ومضن املزيانية اخملصصة ذلكل. ؛اخملتلفة

 .تبادل البياانت املاكنية .1
 .ملكية البياانت .2
 .هاتعدد مصادر و  دقة البياانت .3
 .القرارحصاب أأ البياانت املاكنية دمع  .4
 .مؤرشات ادلالةل .5
 .مواكبة التوسع املس تقبيل .6
 .ادارة البياانت والعوائد املالية .7
 .موامئة البياانت .8

 د البياانتقواع ،التنظميي هيلكال ، عايرياملسس و الأ  ويمت الأخذ بعني الاعتبار لتحقيق ذكل العمل عىل تنفيذ

  .البعد املايلو  البياانتتبادل قنوات ، حداثياتاال  نظام ، الآداء مؤرشات، هتاهويو 

دا ،تأأسيس البوابة اجليوماكنية اخلاصة دلمع القرار الرتبويب  قامت وزارة الرتبية والتعلمي رة التخطيط مضن ا 

عادة توزيع تقنيات تعىن اب   ةأأداة تتكون من مجموعوالبحث الرتبوي فهيا من خالل قسم اخلريطة املدرس ية، وهو 

ت هذه الأداة والوصول واملساواة بأأقل لكفة مالية ممكنة، وعليه شارك ،املدارس مبا يضمن رفع معدالت الالتحاق

نشاء الأبنية املدرس ية ل حطفال، والعمل عىل أأ وأأجنحة رايض  ،واال ضافات الصفية ،يف حتديد أأولوايت ا 

ة املدرس ي والتخلص من الأبنية ،ة المنو الساكين والطلبة الالجئني(نتيجشألك اكتظاظ الطلبة يف املدارس )م 

 .، ومبا يضمن حق التعلمي النوعي لاكفة املقميني عىل أأرض اململكة وفك نظام الفرتتني ،املس تأأجرة
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 دارس التابعةوامل ،كطبقات املدارس اململوكة لوزارة الرتبية واملس تأأجرة ،كام قامت بتوفري عدة طبقات جغرافية

كومية وزارة الرتبية والتعلمي واملؤسسات احلة، طبقات الأرايض اخملصصة لصاحل للسلطات احلكومية واخلاص

ن مه يف املرتبطة ابلأعامر الساكنية خصوصا م ؛حياء الساكنيةغاايت التخصيص ادلاخيل، طبقات الأ الأخرى ل

ة عىل عدة احلروف الرومانيا ىل  العربيةمعلية نقل أأسامء املدارس من احلروف الوزارة وابرشت  .معر ادلراسة

عداد قاعدة بياانت متاكمةل تشمل البياانت املاكنية والوصفية.ا ىل  مراحل، ليصار  ا 

جراءات  مهنا: ،ولضامن تاكمل الأنظمة فقد قامت الوزارة بعدة ا 

مع  ،اال ساكنو لعامة ا الأشغالالتنفيذ يف وزارة أأو  مبارشة عىل ربط قواعد البياانت للمشاريع قيد التصمميمتت 

مس توى  من خالل مرشوع وطين سابق من نوعه عىل ؛قواعد البياانت اجليوماكنية يف وزارة الرتبية والتعلمي

 تأأكيدا عىل أأمهية تاكمل الأنظمة يف اململكة الأردنية الهامشية. ،ادلول العربية

صص وهو نظام وطين خم، OpenEMISالربط املبارش مع قواعد البياانت اخلاصة بنظام املعلومات الرتبوي 

 راس ية والغياب.والعالمات ادل ،وبطاقات الطالب واملعلمني ،لوزارة الرتبية والتعلمي يشمل مجيع بياانت املدارس

 ،حياء والقرى، والأ حواضافر مجيع بياانت قطع الأرايض والأ الربط املبارش مع دائرة الأرايض واملساحة لضامن تو 

 اخملصصة لصاحل اجلهات احلكومية الأخرى.أأو  ،سواء اخملصصة لصاحل وزارة الرتبية والتعلمي
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Drone Mapping: Techniques, Applications and Accuracy 

verification 
 

 محمد أأمني اجلراح 
 رشكة مزار لأنظمة الروبواتت اذلاتية

 املدير العام و املؤسس
mjarrah@marsrobotic.com 

 

 صهيب أأمين بين معرية
 رشكة مزار لأنظمة الروبواتت اذلاتية

 قسم اجليوماتكس و الاستشعار عن بعد
suhaib@marsrobotic.com 

 
 

دخال  دعت احلاجة ا ىل تطوير معليات املسح، اذا ،ابلنظر ا ىل التطور الهائل يف مجيع اجملاالت العلمية مت ا 

ت مت توفري تقنيات الطائرات املسرية يف جمال انتاج الصور اجلوية املصححة وادلقيقة، ومن خالل هذه التقنيا

 الوقت، اجلهد والتلكفة يف معليات الرفع املسايح ابس تخدام منتجات التصوير اجلوي.

ت مستشعرا تقنيات والأدوات املس تخدمة يف معليات التصوير اجلوي منيف هذه احملارضة سيمت مناقشة ال 

لرشكة، وطائرات، ابال ضافة ا ىل التطبيقات العملية عىل منتجات التصوير اجلوي، وتناقش عينة من مشاريع ا

 وحفص دقة املنتجات ابس تخدام أأهجزة املساحة التقليدية.

  

mailto:mjarrah@marsrobotic.com
mailto:suhaib@marsrobotic.com
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 الأردن -وسطيف الرشق الأ  قاعدة البياانت اجلغرافية للآاثر
 

 مرمي معر ابراهمي 

 دائرة الآاثر العامة/ الأردن 

 رئيس قسم توثيق وادارة الرتاث الوطين/ ميغا جوردن 

mariamomar82@gmail.com 

 

دارة الرتاث احلضاري الأردين م ( ونظاGPSيس تخدم أأنظمة التوقيع العاملي ) ،هو نظام وطين لتوثيق وا 
نرتنت عىل كة اال  وهو متاح عىل ش ب ،(. مصم الربانمج ابللغتني العربية واال جنلزييةGISاملعلومات اجلغرافية )

 العنوان التايل:

 (http://www.megajordan.org الهدف من املرشوع هو بناء قاعدة بياانت جغرافية للمواقع الأث .) رية
للمواقع  ، ال نشاء جسل حمدثJADISاعامتداا عىل قاعدة البياانت القدمية املعروفة ابمس جاديس  ،لأردنيف ا

 الأثرية الأردنية.

 ممزيات الربانمج :

 .للموقع Buffer zonesواحلرم القانويناملوقع دود وعنارص احلقامئة للمواقع تش متل عىل  يوفر .1

دارة للمواقع  ةيوفر أأدوات مراقبة وحامي .2  الأثرية.وا 

دخال الكرتوين من امليدان.......اخل .3   يوفر ا 

الربانمج.  ا ىل وتؤسس الدخالها الكرتونيا ،بطاقات ميدانية لتسهل عىل الباحث مجع املعلومات امليدانية اعدت
تابة وك ، حيث يمت تعبأأهتا ميدانيا ،وبطاقيت رموز مساعدة ،تتأألف هذه اجملموعة من ثالث بطاقات أأساس ية

اضافهتا  تمتذا اكن املوقع هل تسمية ا  أأو  ،اجملمتع احمليلما هو مس تخدم من قبل الامس اجلغرايف للماكن حسب 
 عنرصاا أأثرايا. 53685موقعاا أأثرايا، و  14955مت ا ىل الآن تسجيل  عىل قاعدة البياانت. سابقاا 

حولية دائرة الااثر ها وأأمه  ،يف مجيع منشوراهتا لأردنيةا اثر العامةيف دائرة الآ  للرومنة النظام العريب املوحد يعمتد
آاثر الأردن ابللغ  ،العامة ، وقد صدر العدد يةالعربية والاجنلزي تني ويه جمةل علمية هتمت بنرش الأحباث املتعلقة بأ

جنلزيية للغة الاعدادا حىت الآن، ويمت توثيق أأسامء املواقع الأثرية اليت تنرش اب 60، ومت اصدار 1951الأول عام 
آ جمدل ادلراسات يف اترخي و وتصدر دائرة الآاثر ، من خالل كتابة هذه الأسامء بطريقة الرومنة لأردن منذ ااثر أ

آاثر الأردنل ”الأولادلويل املؤمتر  لرومنة عىل ااجلدير ابذلكر انه مت تطبيق نظام ، ومن  1980عام “ تارخي وأ
 .اللوحات التعريفية واال رشادية للمواقع الأثرية

mailto:mariamomar82@gmail.com
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 اجلغرافية غري العربية يف السودان ابس تخدام نظام الرومنةالأسامء  نظام توحيد كتابة
 

براهمي  د. أأسامء محمد ا 

 مجهورية السودان /جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 لكية اللُّغات /أأس تاذ مساعد

noni.mohmedibrahim@yahoo.com 

 

ابس تخدام  اجلغرافية الأسامء كتابة معيار بتوحيد اجلغرافية، للأسامء القومية اللجنة يف ممثال السودان، اهمتى 

م من قبل الأمم املتحدة 2017 عام اجلغرافيةالأسامء  الشعبة العربية خلرباءمن قبل  اعامتدهاذلي متى  ،نظام الرومنة

 . ابحلروف الرومانية اجلغرافيةالأسامء  ليصبح النظام املعمتد يف ادلول العربية لكتابة

امء الأس واهجت النظام املذكور بعض الصعوابت عند تطبيقه يف السودان، ومن تكل الصعوابت كيفية كتابة

ذ تتوزع ية ومتعددة اللغات أأحادية وثنائ جغرافية اجلغرافية يف السودان يف أأماكن الأسامء  اجلغرافية غري العربية، ا 

نى بعض هذهواللهجات طار وال مس تخدمة يف اال   ،اجلغرافية قد تنمتي للغات ليست مكتوبةالأسامء  ، بل ا 

ضافة   رافية.اجلغالأسامء  غرافية السودانية وابلتايل تنوعتنوع البيئة اجلا ىل  الرمسي يف ادلوةل، هذا ا 

ة ابلأسامء عرض هذه الصعوابت، مث عرض احللول اليت وضعهتا اجلهات اخملتصة املعنيا ىل  تسعى الورقة احلالية

ذا ، مث كشف/تبينياجلغرافية يف السودان  س تقصاء؟للمزيد من البحث والا حتتاجأأو  ،اكنت هذه احللول وافية ا 

ضافهتا  لول احليه وما أأو  ويمالقأأو  عىل املس توى الوطين الصعوابت بصورة فاعةلملعاجلة هذه اليت ميكن ا 

 . وس تتناول هذه الورقة الأمر املعين من خالل احملاور الآتية: ؟ادلويل

 الرومنة. نظام س تخداماب السودان يف اجلغرافية الأسامء كتابة عن مقدمة الأول: احملور

 والسلبيات. اال جيابيات الرومنة، ظامن ابس تخدام لسودانا يف لعربيةا اجلغرافية الأسامء كتابة الثاين: احملور

 والسلبيات. ال جيابياتا الرومنة، نظام س تخداماب السودان يف العربية ريغ اجلغرافية الأسامء كتابة الثالث: احملور

 والتوصيات. املقرتحات الرابع: احملور

  

mailto:noni.mohmedibrahim@yahoo.com
https://adegn.info/
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آفاق التمنيط والتوحيد ية والأسامءالأماكن تطور   اجلغرافية غري العربية ابملغرب وأ

 

 رامو امبارك معر  حسن

 جامعة محمد اخلامس الرابط )املغرب(

 ومتوسطية واال يربوأأمريكية امعي لدلراسات الافريقية والأورأأس تاذ ابحث يف املعهد اجل

Ramou_h@hotmail.fr 

 

حتتفظ  الأماكنء ( ونظرا للتارخي العريق ابملغرب، جند أأن عددا من أأسامالأماكنية )أأسامء الأماكن ابلنظر لطبيعة 

رث  حىت  أأو ،يفينيقال أأو  الروماينأأو  لرتاث الرببري الأمازيغي القدميمر أأساسا ابغري عريب. ويتعلق الأ  ماكيناب 

 س بانية. اال  أأو  بطة أأساسا ابللغة الفرنس يةاملرت س تعامرية كل الأسامء ادلخيةل مع الفرتة اال  ت

ا يتوافق مب ؛بشلك رمسي الأماكنس تقالل عىل تعريب وتمنيط عدد من أأسامء وقد معلت ادلوةل املغربية منذ اال  

يديولوجية ادلوةل خاصة يف فرتة ما بعد الاس تقالل. وابلتايل فا ن هذه احملاوالت تبقى لها د ايديولوجية  الالتمع ا 

 الأمازيغي. أأو  ساليميت العريب اال  برتس يخ البعد الهواي ساساا أأ ة حمضة مرتبطة وس ياس

اوالت ادلوةل ن أ ليات التمنيط والتقعيد اللغوتني تصطدمان بعدة مشألك ثقافية وتقنية وس ياس ية؛ كام ان حمأأ غري 

ع مخاصة  ،غربحىت س ياس ية ترضب يف الصممي هوية املأأو  ،تقنيةأأو  صاحبهتا عدة أأخطاء وجتاوزات لغوية

 .كتابهتا ابحلرف الالتيين.أأو  حملرف من مراكش مثال(ا Maroc -الرمسية )املغرب الأماكنيرتبط برتمجة أأسامء ما 

اململكة  ليل حماوةلمع حت  ،اليوما ىل  ية املغربية املوروثة منذ التارخي القدميالأماكن براز تطور ا  حياول هذا املقال 

 ،لوجيةمع ما صاحب ذكل من مترير لرسائل وخطاابت س ياس ية وأأيديو  ؛الأماكنسامء أأ املغربية توحيد وتمنيط 

 وما تضمنته من أأخطاء لغوية وتقنية.

  

mailto:Ramou_h@hotmail.fr
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 اللغة العربية والأسامء اجلغرافية
 الاس تاذ ابراهمي الزقرطي

 الأردن /انئب رئيس اللجنة الوطنية للأسامء اجلغرافية

zoqurti@yahoo.com 

 
يه ، وة"الكتابة صورة الصوت، ولكام اكنت أأكرث ش هبا به لكام اكنت أأفضل، هذا ما عَرف به فولتري "الكتاب

 القاعدة اليت تؤكد التوافق بيهنام.

ذ يوجد توافق اتم بني اللفظ والك   تابة، عدا: اللغة العربية من أأفضل بل أأفضل لغات العامل يف هذا اجملال، ا 

 لفظ، ومن مث يَُضعف احلرف الشميس عوضاا عهنا.الـ الشمس َية: تكتب وال ت .1

 لكتابة.االألف املمدودة )ا( والألف املقصورة )ى( يف هناية )الامس( هلام نفس اللفظ وختتلفان يف  .2

 يف الكتابة. التاء املفتوحة حيامن وردت، والتاء املربوطة يف هناية اللكمة، هلام نفس اللفظ وختتلفان .3

 عروفة واملشهورة يوجد هبا: بيامن اللغات العاملية امل

 حروف تكتب وال تلفظ. .1

 حروف خيتلف لفظها وفق احلروف اليت تلهيا. .2

 للفظ الواحد اكرث من منط كتابة. .3

د اللغة العربية اجلغرافية )وغريها(، اعامتالأسامء  وتمتحور القاعدة اليت جتعل اللغة العربية حاضنة للفظ وكتابة

 والالزتام بـ:  الفصيحة، "تفصيح احلرف والبناء،

 قواعد النحو. .1
 قواعد اال مالء. .2
 أأ حبرف ساكن.ال يوجد لكمة )امس(: تبدأأ حبرف ساكن لغوايا، ومن مث ال يوجد يف اللغة العربية لكام تبد .3
 حتييد اللهجات. .4
ذ أأن حركة احلرف جزء ال يتجزأأ منه.الأسامء  تشكيل .5  ا 

 هبا، ومن اللغة العربية، وال جيوز كتابة امس غري عريبالتاء املربوطة يف هناية الامس )اللكمة( من خصائص 

ِب بعضها كتابة ولالأسامء  اجلدير ابذلكر أأن جل فظاا، خاصة وأأن اجلغرافية يف الوطن العريب عربية الأصل، وُعرى

 اللغة العربية )العروبية( تشمل: الكنعانية، الفينيقية، امحلريية.
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ريب: ا طار تطويري من منظور جيوماكين وبيين تقييس الأسامء اجلغرافية يف العامل الع

 للتخصصات 
 

أأ. د.  أأمحد عبد الكرمي أأمحد سلامين   

عود اال سالميةسقسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية/ لكية العلوم الاجامتعية / جامعة الامام محمد بن   

aasulaiman@imamu.edu.sa  

 

 

، ال س امي يف العامل تزتايد احلاجة ا ىل ممارسات أأكرث جودة يف اعامتدية الأسامء اجلغرافية جبميع أأحناء العامل       

يتعلق  العريب حيث تواجه هذه العملية حتدايت كثرية يدركها املامرسون والباحثون، ومن تكل التحدايت ما

. ومن هنا تتبني املعامل اجلغرافية وادامة معلياهتا وفق نظام موحد يف ال ليات واملعايريبتقييس أأسامء الأماكن و 

طار جيوماكين يتاكمل مع العلوم البينية ذات العالقة، مثل علوم اجلغرافيا، واملسا حة، والهندسة أأمهية وجود ا 

 وبولوجيا. والرتمجة، والتارخي والأنرث  (، وعلوم اللغات التطبيقيةGeomaticsالأرضية )

رتح تطويري وما ذكر يلخص املشلكة البحثية اليت تتناولها هذه الورقة، واليت من أأهدافها الرئيسة: تصممي مق

( من املمكن الاس تفادة منه يف Interdisciplinary Geospatial Frameworkال طار جيوماكين بيين )

اتيجي لأمه وصفي التحلييل، عرب التحليل الاسرت معليات ونظم التسمية والرتقمي. وتعمتد الورقة عىل املهنج ال

 لتطويري. ممارسات تقييس الأسامء اجلغرافية ابلعامل العريب، ومن مث التأأسيس عليه يف وضع مقرتح اال طار ا

لأسامء اومن موضوعات الورقة: اال طار املفهويم، ومناقشة قضااي الورقة اخلاصة بتجارب خمتارة حول تقييس 

رص واملهددات ية، واملنظور البيين لعمل الأسامء اجلغرافية، وحتليل نقاط القوة والضعف والفواملعامل اجلغراف 

ن املمكن ماخلاصة مبامرسات التسمية والرتقمي، واال طار التطويري املقرتح، مع بعض التوصيات العملية اليت 

 حتويلها لربامج تنفيذية بواسطة هجات الاختصاص يف العامل العريب. 

 

 لرتقمي. تقييس الأسامء اجلغرافية، النظم اجليوماكنية، العلوم البينية، التسمية وا :املفتاحية اللكامت
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 بنية البياانت املاكنية يف المين
 

 خادل محمد خنربي .د

 رئيس املركز الميين لالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

 مغدان أأمحد الوريق .م

 لالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاملستشار الفين للمركز الميين 

 

ايداا المهية ادى التطور املتسارع لتقنيات الفضاء ونظم املعلومات اجلغرافية اىل تغريات جوهرية وادرأاكا مزت 

ية البياانت البياانت املاكنية دلى متخذي القرار سواءا يف احلكومات او يف جمال الاعامل حول العامل. ان بن 

بكة مجموعة من أأو هيلكية البياانت املاكنية يه ش بكة معقدة لتبادل البياانت املاكنية, تشمل هذه الش  املاكنية 

 الوصول ا ىل التقنيات والس ياسات واال جراءات اال دارية واملس تخدمني اليت تتعاون بشلك فعال فامي بيهنا لتأأمني

املركز الميين  يف المين يعترب من أأمه أأهداف  بنية البياانت املاكنية. ان انشاء البياانت املاكنية بشلك فعال

ة هو توفري الميني بنية البياانت املاكنيةالهدف الرئييس من لالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية. و 

لرمقية مكون شامل و اومتثل قاعدة البياانت الطبوغرافية وعاء مجليع البياانت الرمقية املاكنية للجمهورية المينية. 

زيهنا يف يق مجليع العنارص الثابتة املوجودة عىل سطح الأرض سواء اكنت طبيعية أأو من صنع اال نسان مت ختدق 

 انت املاكنيةبنية البياومتثل خمرجات مرشوع اخلارطة الرمقية املوحدة للجمهورية المينية نواة  هجاز احلاسوب.

نتاج اخلراالمينية. حيث يمتزي مرشوع اخلارطة الرمقية للجمهورية ابس تخ ئط، ومتثل دام التقنيات احلديثة ال 

نتاج خرائطها الرمق  سقاط بياانهتا علهيا وا  ية املتعلقة اخلارطة الرمقية الأساس اذلي س تقوم اجلهات الأخرى اب 

احد و صور جوية تصل دقة وضوهحا ا ىل مرت  ان أأمه مكوانت مرشوع اخلارطة الرمقيةابلتطبيقات اخملتلفة. 

دقة وضوح تصل  صور جوية ذاتو  ورية المينية مبا فهيا مجيع اجلزر المينية واملناطق احلدوديةمجليع أأرايض امجله

نية. ان أ لية لعوامص احملافظات، ابالضافة اىل منوذج ارتفاع رمقي يغطي مجيع ارايض امجلهورية المي  مس 20اىل 

دارة  تشعار عن بعد اذلي  ابملركز الميين لالس المينية تمتثل يف انشاء وحدة مركزية ممثةل بنية البياانت املاكنيةا 

دارة وصيانة وحتديث البياانت. ترتبط الوحدة املركزية مبارشة مع رشاكء اسرتاجتيني تعطى هلم  يتوىل خزن وا 

هيم اكفة صالحيات واسعة لدلخول ا ىل حاوية البياانت وتتوفر دلهيم معظم بياانت مرشوع اخلارطة الرمقية ودل

متثل رافد همم  المينية بنية البياانت املاكنيةاء أأي تعديالت عىل هذه البياانت. ان انشاء الصالحيات ماعدا ا جر 

 واتثريها سوف يصبح ملموساا يف جمال التمنية الاقتصادية. يف انظمة اختاذ القرار
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 (Natural language processing) معاجلة لغات طبيعية
 AROMقاموس 

 

 د. طارق العواودة

 الأردن / الوطنية للأسامء اجلغرافيةعضو اللجنة 

dtarqalwawdt@gmail.com 

 

مم مس تخدمة يف الأ  ذكل يه واحدة من ست لغات رمسيةا ىل  اللغة العربية يه وس يةل للتواصل. ابال ضافة

 الرمغ وعىل ،ادلول الناطقة ابلالتينية املتحدة. ويه مكون من مكوانت احلضارة العربية عىل مر الس نني يف

ال أأنه يتحدث هبا ويت  ،املس تخدمة يف تكل البالد من أأن اللغة العربية ليست من اللغات الرمسية علمها ا 

نه يمت تدريس اللغة العر أأو  جتاريةأأو  لأس باب تعلميية ،الكثريون بية يف عدة معاهد حىت ثقافية. وكام هو معلوم فا 

 متدة عاملياا.مع  ر أأهنا ا حدى اللغات الأجنبية وواحدة من ست لغاتعىل اعتبا ،ادلول الناطقة ابلالتينية ومراكز

 وبناء امجلل يف(Automatic Romanization)  ة ىف الرومنة ال ليةيتعترب قواعد ترتيب اللكامت رضور 

ا وفهامأأ  اللغة املس هتدفة. فباس تخدام الرومنة ال لية يصبح التعامل مع ترتيب اللكامت للغات ابلنس بة  كرث وضوحا

كويهنا دراسة الرتكيب ادلاخيل لللكمة وقواعد ت اليت حتتوي عىل مورفولوجيا _ عمل اللغوايت املسؤول عن

 ،الالتينيةا ىل  من العربية (للرومنة)من نفس اللغة_. أأما ابلنس بة  والطرق اخملتلفة اليت ترتبط هبا بلكامت أأخرى

ا عىل التعام فيجب أأن يكون النظام بية. فرتتيب ل مع ترتيب اللكامت الىت تعرضها اللغة العر الالكرتوين قادرا

 من العربية منةذلا فا ن الرو ،الكتابة ابحلروف الالتينية يف اللغة املس هتدفة ليس مثل لغة مصدر العربية لكامت

احلروف و لالتينية ابحلروف ا هجد ملزامنة اللكامت بني الكتابةا ىل  الكتابة ابحلروف الالتينية حتتاج ابلتأأكيدا ىل 

 خوارزميات ملطابقة القواعد النحوية بني اللغتني.ا ىل   تستنديتالعربية ال

ا يسمى ،يف هذه الورقة تصني ملساعدة اخمل  سيمت تطويره مع مراعاة مصنفات الأفعال، (AROM)نقرتح قاموسا

 عىل حل املشالكت اليت يواهجوهنا يف فهم الكتابة ابحلروف الالتينية.

(AROM) املس تخدمة من اللغة  خملتصني ابلأسامء اجلغرافية عىل حتديث معارفهم ابملصطلحاتيساعد ا سوف

للعالقات ادلاللية بني اللكامت ابللغتني  قاعدة بياانت معجمية يه (AROM)الالتينية يف حياهتم اليومية. 

حيث يمت جتميع مبا يف ذكل املرادفات.  ابلعالقات ط اللكامتبير  ؛(AROM)العربية واحلروف الالتينية. 

ذكل سوف يمت تطبيق ا ىل  مع تعريفات قصرية وأأمثةل لالس تخدام. ابال ضافة املرادفات يف مجموعات مزتامنة
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نتاج قواعد  ،والالتينية العربية تنيللغ  (Context Free Grammar)اخلالية من الس ياق  القواعد النحوية ال 

عادةو  ا عىل حتديد جزء (AROM)الرتتيب للتعامل مع مشألك ادلقة واملطابقة. كام سوف يركز  ا  من  أأيضا

عادة الرتتيب اليت  والتحقق من حصة ،بنية الالتينيةا ىل  الالكم ال عادة ترتيب الغرض من بنية اللغة العربية ا 

سيمت اختيارها عشوائيا اليت  امجلل بأأخذ بعض (AROM)سيمت اختبار  ،أأنشأأها القاموس. ويف حال تطبيقه

حدود قواعد اللغة احملددة. ويف اخلتام نأأمل أأن تكون  من لكتا اللغتني العربية والالتينية اليت س ينتجها النظام يف

عادة ترتيب ومطابقة اللكامت ادلقيقة ملساعدة املس تخدمني (AROM) النتيجة املتوقعة من اس تخدام  ىه ا 

 الالتينية.الصحيحة لللكامت  الرومنةا ىل 
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  اجلغرافيةالأسامء  جيا يف احلفاظ عىلو دور التكنول
 ادلكتور محمد العصريي  

 سورية /عضو الهيئة اال دارية للأسامء اجلغرافية 

muhammedalassiry@gmail.com 

 

ية واخلارطة تطور الصور الفضائ  نتج عنه يفوما ء، خيفى عىل أأحد التطور التكنولويج احلاصل يف جمال الفضا ال

لمسه وهذا ما ن  ،يس تخدم هذه التكنولوجيا بشلك يويماال نسان  واليوم أأصبح ه،رافية للك بدل عىل حداجلغ

يفية ( نالحظ من خالهل ك Google MAPومهنا تطبيق غوغل ماب )  ،من خالل العديد من التطبيقات

 .كتابة ولفظ الأسامء العربية

ء الأسام لوجيا لصاحل احلفاظ عىلو سأأسلط الضوء عىل كيفية التعامل مع هذه التكنمن خالل هذا البحث 

خدام الضوء عىل أأمهية تعريب املواقع الالكرتونية ابس ت وتسليط ،الرومنة وتعريهبا بشلك موحد من خالل

 تجارب هبذا اجملال.ال وس نعرج قليال عىل  ،اجلغرافيةالأسامء  ظ عىلاالرومنة لصاحل احلف

ن اله خنراط اجلغرافية لالالأسامء  وتطوير ،دف من ورقة البحث هذه متابعة أأحدث التطورات التكنولوجيةا 

دد وخاصة مع وصول صور فضائية، وخرائط جديدة من ع ،واقرتاح الطرق املناس بة ذلكل ايهبذه التكنولوج 

 دول وبلغات خمتلفة تفرض علينا التوافق الرسيع عىل الأسامء اجلغرافية العربية.

غريات وستتطرق الورقة للأسامء اجلغرافية عىل الأرض، وبعض الأماكن ومنعكساهتا التارخيية وربطها ابلت

الرومنة(، احلاصةل ابلواقع التكنولويج، وبعض الصعوابت اليت تعرتض طريق النظام املوحد للأسامء العربية )

 وحماوةل جتنب هذه اال شاكليات.
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 يف الأردن ثريةت أأسامء املواقع الأ أأصول ودالال

 

 هنادي معر رشدي الطاهر

 املركز الأمرييك للأحباث

 رث الثقايف مبشاركة اجملمتعات احمللية مرشوع اس تدامة اال  

 مدير التطوير املؤسيس/ انئب مدير املرشوع

hanadi.schep@acorjordan.org 

 

ن  نشأأت هذه العالقة من خالل حركةوقد  ،ما بني اجلغرافيا والتارخي والرتاثهناك عالقة وثيقة  عىل  ساناال 

ن وتفاعهل عىل الرقعة اجلغرافية من اال نسان  الرقعة اجلغرافية، فنشاط آت، وفنونا   ،وصناعات شاء عامئر ومنشأ

 وشعائر وطقوس ومعتقدات يعرف ابلرتاث احلضاري للشعوب.

 ملوقع الأثريللموقع الأثري ومدلوالته ال يقل أأمهية عن أأعامل البحث والتنقيب يف ان دراسة الامس اجلغرايف ا  

ويساعد  ،ماكنالرتايث؛ وأأن الفهم الصحيح لالمس اجلغرايف للماكن وتفسريه يسامه يف فهم العمق التارخيي للأ أأو 

 .هتاالباحث يف كتابة قص

ما من ا  متأأت أأو  ولعل أأغلهبا مش تق ،عصور وأأزمان قدمية ا ىل اجلغرافية للمواقع الأثرية والتارخييةالأسامء  تعود

و الطبيعة أأ  ،نسطورة واحلاكية الشعبية السائدة يف املاكو الأ أأ ادلينية اليت مرت علهيا أأو  الأحداث التارخيية

ا د تغري امسهو وظيفهتا واخلدمات اليت تقدهما. وكذكل فا ن الكثري من املواقع قأأ ، الطبوغرافية للماكن والأرض

ة مصادر دراسة تناول يف هذه الورقة العلميأأ سوف و احلايل.  هايف الفرتات التارخيية املتعاقبة حىت وصلتنا بشلك 

 التارخيية وتصنيفها ودالالهتا. الأماكنسامء املواقع و أأ وتفسري 
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 احملور اخلامس
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 املغريب ابجلنوب اجلغرافية الأسامء
 

 اخلرايش ابيب

 اجلغرافية للجنوب املغريبالأسامء  دكتور خمتص يف

babi.elkharrachi@gmail.com  

 

ذ ما يعرف بصيغة أأخرى ابلطوبالأماكن أأو تندرج حتت لواء الرتاث البرشي علوم ش ىت من بيهنا أأسامء  ونمييا. ا 

د جنال ميكن أأن نفصل بأأي حال من الأحوال بني هذه املسميات والأطر الثقافية اليت متخضت عهنا، حيث 

خيية اليت حسب الأحداث الاجامتعية واحلقب التار  بأأسامءمسيت  الأماكنيف الكثري من الأحيان أأن العديد من 

راثا  ،عايش هتا  .حضارايا  وأأهنا حتمل يف داللهتا جوانب تراثية وا 

تعين واليت  Topos واملش تقة من اللكمة اليواننية Toponymie الأماكنعمل أأسامء أأو  املواقعيةأأو  الطوبونمييا

آفاقا ويفتح هذا الع .Toponymesواملعروفة ابلطوبوناميت  الأماكن"، يه العمل اذلي يدرس أأسامء "الامس مل أ

ىل ع، ففي هذه التسمية دالةل أأكيدة أأو الأماكن أأصل تسمية املاكنا ىل  جيدة يف البحث، وذكل ابلرجوع

ن املدن تتلكم لغة مؤسس هيا. واملواقعية عمل لساين هي الأماكن،الشعوب اليت أأنشأأت هذه  مت بدراسة وقد قيل ا 

املاكن والتطورات اليت طرأأت عىل هذا الامس عرب الزمن، فالعالقة بني الامس و  الأماكنمعىن وأأصل أأسامء 

 بذكل املاكن.اال نسان  وتكشف عن عالقة ،أأي ادلال واملدلول تنقل أأحدااث جرت يف املايض

من أأسامء  ابلتطرق عن طريق ادلراسة والتحليل واملقارنة جملموعة ،م من خالل هذه الورقة العلميةذلكل س نقو 

منا كشعبة  واخلروج مبجموعة من اخلالصات الهامة واليت تتطلب ،املواقع اجلغرافية الواقعة ابجلنوب املغريب

فاظ عىل هذا وذكل بغية احل ،فها علمياوحماوةل تصني  الأسامء،عربية للأسامء اجلغرافية رضورة احلفاظ عىل هذه 

 اال رث العريب املشرتك.
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  العربية ادلول بني املشرتكة اجلغرافية الاسامء
 

 اخلرايش ابيب

 اجلغرافية للجنوب املغريبالأسامء  دكتور خمتص يف

babi.elkharrachi@gmail.com  

 

ذ يه نظام متعلق ا  شاسعة شساعة العلوم اليت يعمتد علهيا عمل املواقعية،  أأبعاداا  تكتسب دراسة املواقع اجلغرافية

عبارة  لأماكنالأن تسمية  ؛ابللسانيات اليت تعد علام للغة بصفة عامة، وبصفة أأدق دراسة اترخيية ومقاربة للغات

لفاظ اليت ساعدت ومازالت تساعد عىل تعيني جوانب الطبيعة يف عالقاهت ا مع عن حبث ووصف ورشح للأ

اجملمتع، حيث  الكيان اال نساين، كام تعكس التسمية بوصفها منتوجا اجامتعيا بعض الأبعاد الاجامتعية اليت حترك

افية وأأعرافها تظهر الامنذج التسموية للك حضارة خصوصياهتا وقميهتا الاجامتعية متاما، كام جتسد أأمناطها الثق

جامتعي الأسامء تعكس صورة الزمان واملاكن والتكوين الاوطقوسها وتقاليدها اليت تنفرد هبا عن غريها، ف

ومن  ،ا بطباعهاأأبعاد الثقافة واحلضارة، وتصبغها بصبغهتا وتطبعهالأسامء  والثقايف واملنظور العقيل، كام تظهر

مسوه  فيرتك اذلين ،جانب أآخر ميكننا القول أأن الامس اجلغرايف هو امس يطلق عىل أأي معمل عىل سطح الأرض

 الامس أأبعادا كثرية مبصومة من دالالت تسميته.  بذكل

ذ أأن التسمية قد ترتبط بذكرى ما يف امل متثل جزءاا  الأماكنأأيضا فا ن أأسامء  وتساعد  ،ايضمن ذاكرة الشعوب، ا 

حياء اترخي مىض. ج من من هذا املنطلق ابذلات س نحاول من خالل هذه الورقة العلمية أأن نقدم مناذ عىل ا 

عطاء خالصات وتوصيأأسامء املواقع ا ات هامة توحض لعربية املشرتكة واملتشاهبة نطقا ولفظا ومعىن، مث القيام اب 

طار همام -مدى الرتابط الكبري الثقايف واللغوي العريب بني خمتلف ادلول العربية، مما يتطلب منا دامئا  أأن  -نايف ا 

 حنافظ عىل هذا الزمخ واال رث احلضاري اذلي هيم العرب مجيعا.

 

  



37 

 

  / السودان والية اجلزيرةيف  نظور اجلغرايف لأسامء املراكز العمرانيةامل 
 

آمال جاد الرب عيل  د. أ
 جامعة الزعمي الأزهري
 قسم اجلغرافيا
 أأس تاذ مشارك

 د. خادلة امحد عامثن
 جامعة الأمام عبدالرمحن بن فيصل

 قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية
 أأس تاذ مساعد

kalshigi@yahoo.com 
 

عمل اجلغرافيا  مهنج جديد ىف وهو ،ىف والية اجلزيرةاملراكز العمرانية سامء ااملنظور اجلغرايف ال البحث تناول

هذه  فأأمهيةغريها . والأنرثوبولوجيا واللغوايت و  ،اثرعلوم مثل التارخي والآ مجيع اليكون حقالا للمعرفة تسهم فيه ل 

قافات عديدة ث هنا منذ القدم حمط تاليقولأ  ،يضب زرق والأ يلني الأ توسط بني عوامل الن املنطقة نس بة ملوقعها امل 

 ،حليوية املهمةمن املواضيع ا عداجلغرافية اليت تالأسامء  فهدف البحث معرفةتركت بصامهتا عىل أأسامء الأمكنة. 

يف والية  ميةقرى قدفهيي متثل  ،انوبية وعربية وغريه أأسامءابالمس من  مرتبط عن توثيق لتارخي ربلصلهتا ملا يع

قرى سامء أأ وكذكل  ،املرتكز عىل الأمطار يالرعو  يالزراع نشأأت ىف فرتة الاقتصاد الاكتفايئمجيعها اجلزيرة 

نشأأت بعد  حديثةفالكثري مهنا  يف فرتة الاس تعامر،اال جنلزيية الرتكية و  من اللغة مس متدة الأسامءكثرية من 

تعرب  الىت ،دارة الزراعية والأحداث الس ياس يةا ىل اال   تشري جديدة أأسامءحتمل  م1925عام  مرشوع اجلزيرة

وأأخرى نشأأت  وأأخرى ابلنبات الطبيعي واحليوان، ،مرتبطة مبوارد املياه أأسامءن هناك أأ كام  عن مشاعر التفاؤل.

دارة املرشوع فيمت  ،يةالزراع  فمتزيت أأسامؤها مبا يدل عىل الوظيفة اال دارية ،عىل شلك جتمعات حول مراكز ا 

، واملهنج ينمس تخدماا ذلكل مهنج التحليل املاك، اجلغرافية اخملتلفة الأسامءتناولها بغرض التعرف عىل دالةل 

لكرتونية التارخيي هادفاا لوضع خارطة طريق ميكن أأن تسهم يف وضع معجم وأأطلس وطين، وبناء قاعدة بياانت ا

 تعزز الهوية والانامتء الوطين.   

 حىت يمت توثيقها. هامتم الباحثني لتحليل أأكرث معقاا ودقةايراد منه جذب  رض عامالبحث ع
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 الأسامء اجلغرافية للمعامل البحرية املغمورة 
 املكتب الوطين الهيدروغرايف الُعامين /الس يدة فاطمة بنت مبارك ادلايري 

 

لبحر اال قلميي أأي ل البحرية خارج احلدود اخلارجية ا ن الاهامتم ادلويل لتسمية املعامل البحرية يقترص عىل املعامل 
ظمة ميل حبري من خطوط الأساس اليت حيسب مهنا احلدود البحرية، اجلدير ابذلكر أأن أأمانة املن 12بعد 

ء اجلغرافية الهيدروغرافية ادلولية يف  موانكو  تتوىل مسؤولية توفري قاعدة بياانت املعجم اذلي يضم الأسام
 القاعية. للمناطق البحرية

ن الهدف الرئييس ال نشاء اللجنة الفرعية املعنية بأأسامء املعامل القاعية  اد س ياسة هو احلاجة ال جي SCUFNا 
متسقة  موحدة للتعامل مع الأسامء اجلغرافية وتوحيد أأسامء املعامل حتت سطح البحر، ورضورة حتقيق تسمية

مل املغمورة بتوفري مت اللجنة الفرعية املعنية بأأسامء املعاعىل خرائط الأعامق واخلرائط املالحية، من جانب أآخر هت
ا رمقياا للأسامء حيتوي عىل نوع املعامل البحرية واملوقع اجلغرايف والتضاريس احملددة لل معامل يف قاع البحر معجما

 يعتد به لكونه الفهرس اجلغرايف ادلويل.

توافق مع ت غرافية وجلنة مسميات املعامل القاعية ويتضح جليا أأن هجود املؤسسات املعنية ابملسوحات الهيدرو
اذلي هيدف ا ىل تعيني حميطات  Seabed floor mapping 2030 ٢٠٣٠مرشوع مسح القاع البحري

لعشوائية وغري املنظمة االعامل ابلاكمل. وتربز أأمهية تسمية املعامل البحرية وتقدميها لالعرتاف ادلويل جتنبا للتسمية 
مية، أأو عىل وجودة حتت سطح البحر يف الأوراق العلمية املنشورة يف الكتب واجملالت العل للمعامل البحرية امل

ذا اكنت مت اخلرائط املالحية واليت يمت نرشها دون أأي تدقيق موثق فامي يتعلق مبدى مالءمهتا ، أأو حىت ما ا  
 ابلفعل اكتشاف املعامل البحرية وتسميهتا.

رشادات والس ياسة املتبعة دوليا يف تسمية املعامل القاعية واليت نصت ال  حمتواي عىل ا 6-و قد جاء املنشور ب
عامل البحرية هبا منظمة الهيدروغرافيا ادلولية حيث حيق لأي مؤسسة أأو مركز حبوث أأو أأاي من العلامء تسمية امل

الرجوع دون  6-ميل حبري من خطوط الأساس لدلوةل الساحلية مع تقيدمه مبا جاء مبا املنشور ب 12خارج 
 لدلوةل ذات الس يادة عىل تكل املناطق البحرية.

اردة يف ومن انحية أآخرى فقد مت تطوير اال رشادات ومنوذج اقرتاح الامس وقامئة املصطلحات والتعريفات الو 
"توحيد أأسامء املعامل البحرية حتت سطح البحر" يف الأصل من خالل التعاون بني "اللجنة  B-6منشور 
هيية عنية بأأسامء املعامل البحرية حتت سطح البحر" ، املعني من قبل "اللجنة التوج امل  GEBCOالفرعية 

رية واملعنية بـ ( ،والفريق العامل املعين ابلسامت البحGGC) "GEBCOلرشكة  IHO-IOCاملشرتكة بني 
رات الأمم مت( ، وفقاا لأحاكم قرارات " مؤ UNGEGN"فريق خرباء الأمم املتحدة املعين ابلأسامء اجلغرافية" )

 (. UNCSGNاملتحدة بشأأن توحيد الأسامء اجلغرافية ")

جراءات تسمية امل نه يتوجب عىل الأفراد واملؤسسات اذلين يقرتحون أأسامء جغرافية  عامل البحريةتتعدد ا  وعليه فا 
عروفة دولياا ، عىل معامل غري مسامة تقع خارج احلدود اخلارجية للبحر اال قلميي الالزتام ابملبادئ واال جراءات امل

. وكذكل جيب تقدمي املقرتحات اجلديدة يف اس امترة "اقرتاح امس املعامل 6-عىل النحو املفصل يف املنشور ب
البحرية حتت سطح البحر" كام هو وارد يف املنشور. ابال ضافة ا ىل ذكل فيجب  حتديد طابع املعامل البحرية 

  .ومداها و موقعها بشلك اكف  لتعريفها
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 تالودالدمية: تسمية القالطرق 
 

 ابمس انيل عليان احملاميد 
 دائرة الآاثر العامة 

 مدير املتاحف والتوعية الأثرية
basemmahamid@yahoo.com 

 

 هنادي معر رشدي الطاهر
 املركز الأمرييك للأحباث
 مدير التطوير املؤسيس

hanadi.schep@acorjordan.org 
 

   
ا يتناسب مع حركة مب هاوتعريف املواقع وتصنيف  ،ادلالةل املاكنية ا ىل قدمياا اجلغرافية  الأماكنالطرق و تسمية  تشري

ن يه طرق اليت تربط بني البدلافأأصبحت ال ،البدلانو ربط بني املدن لل قدميا تشلكت الطرق فقدالساكن، 

 التجاربة للس يطرة الاقتصادية مثل هدافلأ اك ،هداف ووظائف متعددةأأ ولها  ،الساكنساس يف حركة الأ 

رق ت هذه الط، واكتسباري حمدد ونشطجتمنط اكن هلم  اليتمن الطرق  اوغريه طريق البخور وطريق احلرير

راجان تق مثل طري عىل تقدم ادلول لتصبح دليالا هذه الطرق مث تطورت والوظائف. ط امنمن هذه االأ  ءهاسامأأ 

ع حمدد نو ا ىل  ت خمتلفة هتدفالوبعد ذكل تطورت لتصبح ذات دال ،يف ذكل الوقت اا دولي اا واذلي يعترب طريق

وطريق احلج املس يحي. وهنا سوف نتطرق  ،يمامثل طريق احلج الش ،اجات الناسمن النشاط املرتبط حب

اع نو أأ وظائفها و ا ىل  نس بة ؤهااسام تشلكتاليت  القدميةاحلديث عن الطرق ا ىل  يف هذه الورقة العلمية

 وأأسامءها ياا مه الطرق اليت اكنت سائدة يف منطقة الأردن اترخي أأ وس ناخذ مثال عىل ذكل  .النشاطات املرتبطة هبا

توفري ل وكيف تطورت فكرة احلجارة امليلية كدليل عىل تطور حاجة الناس  ،ومعاملمن مواقع  اوما ارتبط هب

رق وسوف نتط. والقالع شادي ملواقع املدن ومصادر املياهر ا   تعريف ووصف ميولتقد ،منالآ  التنقل السهل

وما  ،خرىأأ  حياانا أأ انداثرها أأو  حياانا أأ ن دامل سامه بتطور بعضاذلي احلديث عن طريق احلج الشايم ا ىل  يضاا أأ 

 .نشاءها خلدمة الطريقا  اليت مت واملرافق  ،دمة هذا الطريقخلارتبط به من قالع وحصون بنيت 
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 اجلغرافية، دراسة طوبونميية ، مناذج من البيئات العربية الأماكن لأسامءادلالةل البيئية 
 

 أأ.د عادل معمتد عبد امحليد

 اململكة العربية السعودية -جامعة املكل خادل 

amuatmed@kku.edu.sa 

 

لأسامء  الأنرثوبولويجو  واجلغرايف"بدراسة الأصل اللغوي  Toponymy عالم اجلغرافية )طبونميي(هيمت عمل الأ 

 Topos ؛ الأوليني اال غريقينيقْ الشىِ ا ىل  ويعود أأصل املصطلح ،وتطور هذه الأسامء واملناطق اجلغرافية الأماكن

 . الأماكنويعىن الامس، أأي أأن املصطلح يبحث يف أأسامء Onumua ويعىن املاكن، والثاىن
ذا منذ القرن التاسع عرش ، ويمتثل الهدف الأسايس له ،هذه النوعية من ادلراسات يف فرنساوقد بدأأت 

غرافية ومدى ارتباط هذه التسمية ابخلصائص البيئية واجل ،معرفة أأصل تسمية املاكنىف الصنف من ادلراسات 

 والأنرثوبولوجية للمنطقة املدروسة وساكهنا .

ل ىل تتبع ادلالالت البيئية ملسميات مجموعة من الأماكن من خاليسعى الباحث من خالل هذه الورقة ا  و 

بيا، حيث التطبيق عىل ثالث بيئات عربية ىه : اململكة العربية السعودية ، مجهورية مرص العربية، دوةل لي 

وانت غري هيمت الباحث برصد أأثر مكوانت البيئة احلية اكنبااتت الطبيعية واحليواانت والطيور، وكذكل املك

لعديد من احلية: التكوينات الصخرية، والسامت الطبوغرافية، واخلصائص املناخية، وصفات الرتبة، ىف تسمية ا

 .  املواقع اجلغرافية، بأأسامء اكتسبت دالالت بيئية وجغرافية اس تدعت الاهامتم وادلراسة التحليلية
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 ابذلهنية العربيةملدن والقرى ، اخمليال العريب يف فهم وتفسري وتأأويل أأصول أأسامء ا
 

 أأ . د . عامر عبدهللا اجلَُمييل   

  العراق -معة املوصل جا -مركز دراسات املوصل 

 

هامتم  عناية و شغل موضوع أأصول أأسامء املدن واحلوارض والبدلان والقرى وغريها من املواضع اجلغرافية ، ا 

ون فراحوا يردد ،واملعارصين عىل َحدى  سواء العديد من البدلانيني واجلغرافيني العرب واملسلمني، القداىم مهنم 

احتني أأو الثوار من بيهنا ذات املقوةل  اليت صدرت يف واقعة تأأرخيية ارتبطت هبا تكل العبارة من قبل القادة الف

ة، اذلين اجتازوا هبا واكنت من بني حمطات الطرق اليت وطأأهتا أأرجلهم ، واك ن بعضها مبعثه أأو اخللفاء أأو الوالى

عد يف بعض الأ حاةل  حساس من التطري والفأأل والتشاؤم واال نزعاج، أأو حىت التفاؤل والسَّ حيان ، وشعور وا 

تواترة املستندة كام مل خيُل الأمر من فهمها وفق التفسريات ذات الطابع الأسطوري والشعيب والتقاليد احمللية امل 

وقد مضت ورقيت البحثية هذه ،  ا ىل فهم جامهريي بس يط وساذج ، من قبل ساكن تكل القرى أأنفسهم ،

ية شواهد نصية مس تقاة من مصادر بدلانية وجغرافية وادبية وتأأرخيية وأأدب الرحالت، من العصور العرب 

صف مباكن، واال سالمية الوسطى واحلديثة واملعارصة ، اليت عاجلت عوامل التسمية وأأصولها ، غري أأنه من املن

يراده للرواية اليت يشم مهنا تأأويل أأسطوريأأن بعضاا من أأولئك املصنفني ما يلبث أأ  خيالف العقل  ن يعاود بعد ا 

ت امحلوي واملنطق أأن يتحفظ علهيا ، ويقول : هكذا يقول عهنا أأهل ذاك البدل ، ومن أأولئك املصنفني : ايقو 

 ( . Toponymsوغريه من الباحثني املعارصين من املتعاطني هبذا الشأأن وموضوع )أأصول أأسامء املدن 
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 .سامء الأماكنماكنز عربية لأ يف بناء  املعرفية ا طار مهنجي لتوظيف اللسانيات حنو
 

 د. رضوان منييس عبد هللا 

 لكية الآداب والعلوم - قسم اللغة العربيةحمارض يف 

 ادلوحة -جامعة قطر

rmenisy@qu.edu.qa 

 

متثل واقع؛ حيث وامليف معاجلة أأسامء الأماكن  اللسانيات معوما واللسانيات املعرفية خصوصاا أأمهية ادلراسة تبني 

من اذلاكرة التارخيية، والثقافية، واحلضارية  مكزنا هائال -واملواقع الأثرية والتارخيية وخباصة املدن-الأماكن العربية 

مة العربية، وتعد اللسانيات املعرفية أأداة أأساس ية يف بن طار معريف مامتسك لأنس نة املاكللأ ن وتوصيفه اء ا 

برازه يف خميةل القارئ العريب ووجدانه، وأأيضا يف اختاذ املكوانت اللسانية ج  ا رائقاا توصيفاا دقيقاا وا  ا ومعربا رسا

 لتكثيف املعرفة ونقلها للغات الأخرى وترمجهتا ترمجة ثقافية وحضارية. 

ظمي املعرفة دور اللسانيات املعرفية يف اختاذها وس يةل لتنمي ويؤسس ملدخل النظري: يبني املصطلحات واملفاها

للجغرافيا  اأأساس ي   رشياكا ابلنظر لكوهنا وظيفهتا الأولية ابال ضافة ا ىل اجلغرافية والثقافية وتأأطريها، وتسهيل نقلها 

ال ساليم واال نساين ايف بعدهيا  من هجة، وكذكل والتارخي والثقافة يف بناء الهوية العربية يف بعدهيا احمليل والقويم

 .  مبا متثهل من محوالت اجامتعية وثقافية ومورواثت وتطور حضاري عرب الزمان واملاكن من هجة أأخرى؛

اكن، والثاين: احملتوي التطبيقي: يعاجل أأربعة مباحث؛ الأول: وظائف اللسانيات املعرفية يف معاجلة أأسامء الأم

 مي املوحد  ، والثالث: منوذج العبارات اال شهارية، والرابع: اقرتاح التصممنوذج مس توايت املعاجلة اللسانية

طار نظري مهنجي لوظائف اللسانيات املعرفية يف معاجلة أأسامء الأماكو  ن، وتقدمي أأمثةل النتاجئ املتوقعة بتقدمي ا 

 والقويم. احمليلوتصممي اقرتاح منوذج عريب موحد مرن وقابل للتطوير ويليب احتياجات متعددة عىل املس تويني 
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 لسعودية وسلطنة عامنتوثيق الأسامء اجلغرافية عىل طريق اململكة العربية ا
 

 ادلورسي هللا د. عيل عبد
  للأسامء اجلغرافيةلعضو اللجنة الوطنية  

 اململكة العربية السعودية
 امجلعية اجلغرافية السعودية
aldosari@ksu.edu.sa 

 محمد أأمحد الراشدا. 
 امجلعية اجلغرافية السعودية

 

 

راء الربع منفذ الربع اخلايل نقطة اتصال ومنفذ بري بني اململكة العربية السعودية وسلطنة عامن عرب حص ديع

نة عامن. ومت منفذ رمةل خيةل" بسلط "ويعرف ابمس  ،اخلايل. ويعرف املنفذ ابمس "منفذ الربع اخلايل" ابلسعودية

لريبط  ؛م2021م ومت افتتاحه بهناية عام 2006ام املسافة والتنقل بني ادلولتني ع رالختصانشاءه ا  عىل  االتفاق

. وهتمت هذه مك تقريبا550يف اململكة العربية السعودية و حمافظة الظاهرة بسلطنة عامن بطول  الأحساءحمافظة 

مبا حتتويه  ،ايلاملواقع واملواضع والتجمعات البرشية عىل طول الطريق عرب حصراء الربع اخل أأسامءادلراسة بتوثيق 

 ،طريقعامل طبيعية وكثبان وعروق وشقوق رملية وموارد مائية، مما ميثل مصدر معلومايت ملس تخديم المن م

 .واملهمتني ابدلراسات الطبيعية والبرشية يف منطقة الربع اخلايل ،والباحثني
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متكني اجلغرايف املاكين، وأ لية تطبيق نظام الرومنة يف ال الأسامء اجلغرافية ودورها يف 

 ن الكربىأأمانة عام
 

 حسر انفع اللوزي

 الأردن - أأمانة عامن الكربى

  رئيس قسم التسمية والرتقمي

sahar.l@ammancity.go 

 

، و يحأأ  شارعأأو  منطقةأأو  مس يطلق عىل معملهو ا، واذلي المس اجلغرايفابيتناول حمور ادلراسة التعريف 

 قمي،من خالل تطبيق نظام التسمية والرت  اجلغرافيةالأسامء  هذه اس تخدمتحيث أأن أأمانة عامن الكربى قد 

مياانا مهنا ب ؛مدينة عامنأأحياء ومناطق  ووأأطلقهتا كأسامء لشوارع  اال نسان  حبياة تهوعالق أأمهية الامس اجلغرايف ا 

ناعة اخلرائط وص  ،وابلتارخي ،وابلتعلمي ،سائل اال عالمفاالمس هل عالقة ابلواثئق الشخصية للفرد وبو  ، اليومية

 .د واجملمتع احلياة اليومية للفر والسفر، فهو يدخل يف أأدق الأمور يف الانتقالوسهوةل  ،واخملططات والأطالس

 تابعة يف املناطق ال التسمية والرتقمي نظامطبيق ت ب الس باقة يف اململكة الأردنية الهامشية أأمانة عامن الكربى  وتعترب

ول نظام حيث صدر أأ  ،اخملتلفة من هذا النظام وتطبيقه يف مناطقهاالس تفادة اجلوار لدول لها، أأسوة بتجارب 

 ن ذكلواك ، وأأصبحت جزء من حياهتم الأسامء الشعبية اليت أأطلقها املواطنونال هناء  1965يف اململكة عام 

وينظمها ة بشلك اكمل، ليحمك العملي ة والرتقمينظام التسمي 1987يف عام  لعىِ وقد فُ  ،يف جمال التسمية فقط

، ووضعها عىل خمططات وخرائط توثيق أأسامء الشوارعالرضورية للمواطنني؛ من خالل ويؤدي اخلدمات 

واطن ابس تخدام للمتكني اجلغرايف املاكين، وتثبيت عنوان امل اا أأساسونرشات خاصة ابلتسمية والرتقمي، واليت تعد 

 لتسهيل وصول اكفة اخلدمات للمس تخدم: ،وامس احلي واملنطقة ،وامس الشارع ،رمق البناء

 . املواطنون لالس تدالل عىل العنوان .1
 .خدمة الطوارئ اخملتلفة .2
 .ادلفاع املدين .3
 .اخلدمات الطبية .4
 .مراكز الأمن .5

 .خدمات املواطنني اخملتلفة .6
 .خدمات الربيد .7
 .خدمات املياه والهاتف والكهرابء .8
 .الاجامتعيةاخلدمات  .9

 .خدمات توصيل الطلبات .10

 . GISمضن اس تخدام نظام الأسامء  مت رومنة هذهو

mailto:sahar.l@
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ا ىل  ة مانقل الكتايب لأصوات لكمال  من خالل ،للأسامء اجلغرافية الرومنةنظام  ت أأمهية تطبيقومن هنا جاء

 قة نقل وكتابةيوحد طر تحىت الرومانية) اللغات الأوروبية املتفرعة عن اللغة الالتينية(. ابحلروف نظام الكتابة 

الأصلية  واحدة ابحلروف الرومانية ليك ال تتضمن أأي مشلكة، حبيث تبقى اللكمةا ىل لغة  من أأي لغةالأسامء 

ء اجلغرافية من مما يسهل اس تخدام الأسام املنقوةل عىل وضعها ونطقها ولفظها يف حاةل قراءهتا حبروفها الرومانية

أأو  لبس من دون، اطنني، والزوار، والس ياح من غري الناطقني ابللغة العربية(قبل مجيع رشاحئ اجملمتع)املو 

 . مغوض

جراءات تفعيل نظام رومنة بشلك نظري من خالل جلنةو  للمركز  اجلغرافيةالأسامء  بدأأت أأمانة عامن الكربى اب 

ع أأعضاء مراسالت مجليمعمر اكمل حدادين واليت قامت مشكورة بعدة العميد املهندس  اجلغرايف املليك برئاسة

اليت حتتاج  وارعاجلغرافية ومن مضهنا أأمانة عامن الكربى، وذكل حلرص أأسامء املناطق والأحياء والشالأسامء  جلنة

تمت الرومنة وس  ،)وسط البدل( أأسامء الشوارع يف منطقة املدينة لرومنة، وقد قام قسم التسمية والرتقمي برومنة

منة ابلتعاون ومت ا صدار أأول نرشة للخارطة الس ياحية ملدينة عامن مرو تباعاا. لبقية مناطق أأمانة عامن الكربى

 قة الحقاا.( منط22مع املركز اجلغرايف املليك، وسيمت رومنة اكفة النرشات التعريفية ملناطق عامن وعددها )

لنرشات ل نرش امن خال ،بتوعية املواطنني بنظام الرومنة ونرشها عىل نطاق واسع تأأمل أأمانة عامن الكربىو

 التعريفية للشوارع والأحياء واملناطق داخل حدود أأمانة عامن عىل موقعها اال لكرتوين.
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الأسامء اجلغرافية ابللهجات احمللية يف حمافظة ظفار ا ىل اللغة العربية  وتوثيق توحيد

 لمتكني دورها اجلغرايف املاكين
 

 محمد زعبنوت بنت أأ.مسية 

 حماد كشوب  بنت أأ. نور

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصالهل 

افظات حمظفار ا حدى حمافظة  أأمهية توثيق الاسامء اجلغرافية ابللهجة احمللية يفهذه ادلراسة سوف نوحض  يف

ية، وتشغل سلطنة عامن واليت تقع يف املنطقة اجلنوبية من سلطنة عامن، والزاوية الرشقية من اجلزيرة العرب 

ر بثلث مس جلغرافية اتعترب الاسامء  ظة.وتعد العامصة اال قلميية للمحاف احة سلطنة عامن اللكية،مساحة تقدى

 اجلغرافية.  ابللهجة احمللية ارث واترخي حبد ذاته ومن الواجب احلفاظ عليه وتوثيقه يف برامج نظم املعلومات

بال ف تضاريسها من ج حمافظة ظفار من الرشق للغرب ومن الشامل للجنوب غنية مبوروث اترخيي عظمي مبختل

ن امه موتالل وسهول وحبريات وعيون وكهوف وغريها من املعامل الطبيعية اليت تش هتر هبا احملافظة. ولعل 

وكتابهتا.  اس باب عدم توثيق هذه الاسامء اجلغرافية هو تعدد اللهجات احمللية يف حمافظة ظفار وصعوبة نطقها

وبنية دميا، غرايف بني القرى واملناطق قحملافظة يعود للبعد اجلان الاس باب الاكمنة وراء تعدد اللهجات يف ا

والرتحال  الزنوح والسفر، ابالضافة اىل التواصل بني شعهبا قدميامن قللت اليت ذات التضاريس الصعبة عامن 

لتطور ان عدم توثيق وتوحيد الاسامء اجلغرافية يف املنطقة يأأثر سلبا عىل اخلدمات وا. من مناطق لأخرى

 ع الس يايح. عمراين لهذه املناطق ابالضافة اىل طمس هوية هذه املواقع واخفاهئا بدل الرتوجي لها يف القطاال

ظة ظفار رصد وتوثيق الأسامء اجلغرافية ابللهجة احمللية يف حمافيف هذه ادلراسة مت معل اس تبيان بعنوان 

س تخدام نظم املعلومات اجلغرافية رفقا مشص مبختلف الاعامر  ۰٥ حوايل عىل. مت توزيع هذا الاس تبيان اب 

 عن ماكن برابط خلرائط جوجل للتأأكد ما اذا اكن املوقع او الامس اجلغرايف موثق ام ال. مت سؤال املتطوعني

  ٪۰٤وايلالوالدة والاقامة واقرب مصدر مايئ او معمل اترخيي ابلقرب من ماكن الاقامة. اكنت النتاجئ ان ح

من  ٪ ۸٣من اماكن الاقامة غري موثقة، ايضا  ٪۸٣من خمتلف اماكن الوالدة يف احملافظة غري موثقة. كذكل 

 فظة غري موثقة. من املعامل التارخيية يف احملا ٪٤٤املصادر املائية يف املنطقة غري موثقة يف اخلرائط، واخريا 

امهها ادخال الاسامء اجلغرافية يف برانمج جوجل بناء عىل نتاجئ الاس تبيان مت التوصل اىل عدد من التوصيات 

ابللهجة احمللية وكتابهتا لتسهيل النطق للغري  املواقع اجلغرافيةتعريب حروف اسامء ايرث ابكرث من طريقة. 

من املواطنني والس ياح. توثيق هذه املواقع يف اخلرائط مع كتابة اترخيها والقصة وراء لك معمل الناطقني ابللهجة 
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تسميهتا هبذه الاسامء ابلتنس يق مع وزارة الس ياحة الس تغالل هذه املواقع والرتوجي لها. تشكيل جلنة  واس باب

من املواطنني ذوي اخلربه هبذه الاماكن واملسميات لتسجيل صويت السامء املواقع اجلغرافية ابللهجة احمللية 

. ادراج اخلرائط املوثقه يف مناجه الطلبة يف املدارس لتثقيفهم وتعلميهم هوية مساحةلل الهيئة الوطنية ابلتنس يق مع 

ان توثيق وتوحيد الاسامء اجلغرافية يف حمافظة ظفار يعزز من هويهتا وميكن دورها اجلغرايف واترخي احملافظة. 

 املاكين الاتحة الفرصة لهذه املناطق ابلظهور وتطويرها من اكفة اجلهات. 
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 يا عمل أأسامء الأمكنةالتوبونمي 
 

 كتور سلطان املعاينالأس تاذ ادل

 انئب رئيس اجلامعة الهامشية/ الأردن

maani@hu.edu.jo 
 

رمزايا، وبواعث تتعلق مبنايح احلياة املرتبطة أأو  مؤولأ، ومعىن مبارشاا أأو  امس املاكن ميثل مدلوالا غائياا مبارشاا 

آة اجلغرافيا، واال نسان، واجملمتع، والثقافة وسلسةل متصةل من الطبقات اللغوية.  ابال نسان اكفة، فامس املاكن مرأ

وارتباطاا بوقائع اترخيية وظواهر اجامتعية متعددة ترتبط بيئتهيا  ،دالالت اش تقاقية ولغوية وتعكس أأسامء الأمكنة

راثا حضارايا أأولئك اذلين خلفا ىل  البرشية والطبيعية، جفذور أأسامء الأمكنة يف دالالهتا واش تقاقاهتا تعود وا ا 

آرامية وعربية، أأسامء جاءت نتيجة الاختالفات أأو  يواننية والتينية،أأو  فاعالا يف املنطقة، فهيي أأسامء كنعانية وأ

وحتليلها واجباا تقتضيه الأسامء  يف حركية املنطقة من القرن الثاين عرش امليالدي وما بعد. ويعد رصد هذه

 لهوية الوطنية.الرضورة العلمية واحلضارية وخصوصية ا

نَّ التغري يف الامس سمية ت صيغته يأأيت اس تجابة للمنطوق الشعيب، واكتساب الرىض العام للساكن مع أأو  ا 

أأش باهه يف  للتفريق املقصود بني املاكن وغريه منأأو  املاكن. ولعهل انعاكس لتعاقب احلضارات وتغري الساكن،

 الامس.

سامء أأ معاين ومدلوالت متعددة تعترب ذات قمية اترخيية هامة، فهيي أأقدم عهداا من  الأماكنتتضمن أأسامء 

رتات فا ىل  يعودالأسامء  الأشخاص، وتعد يف مواضع معينة املصدر الوحيد اذلي يؤرخ لفرتة ما، فكثري من

ها وللماكن ل ادية والثقافية والاقتص ،فتعكس النوايح ادلينية والس ياس ية ،مبكرة اكلكنعانية والآرامية وغريها

الظروف  وقت تسميته، فالأسامء ترتبط ارتباطاا وثيقاا بثقافة الناس، فهم يذهبون ويبقى الامس رمغ تعاقب

ثنية وحىت اللغوية لينا من العرص  املركز املؤايب املهم وصل "أأدرـ "ف .الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية واال  ا 

آنذاك. أأما اللجون اليت تعود الربونزي املبكر يف حني غابت لك الظروف الألف ا ىل  املتعلقة بساكين املنطقة أ

 الثالث قبل امليالد عادت واس توطنت من قبل الرومان حامةل نفس الامس.

ايف، فيصف وحتمل أأسامء املدن والقرى واملناطق اجلغرافية دالالت مادية وجمردة، اكلوصف اجلغرايف والطبوغر 

كه فهيم من مشقة مات املمزية هل. وحتظى املمرات الضيقة ابهامتم الساكن ملا ترت الامس طبيعة املاكن، وأأمه العال

وهنا ابلثَّ   ضيق" مثالا. ة "الطريق ال نِيى ووعورة، وملا تشلكه من عائق طبيعي يف حتراكهتم، ذلكل جندمه يُسمى
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عهل الشعيب وتفا وظواهره التضاريس ية عىل الوجدان ،س يطرة نوع الاستيطان وهيئة املاكنالأسامء  وتعكس

ضفاء ادلالالت والاش تقاقات الواش ية ابلرسائل املضمرة يف الأمكنة ،مع احمليط اجلغرايف ل حمنا مث ،ويف ا 

  .ل"ة"، ومرود"املطاف، ماكن التجوا"اخملمي"، والربة "املدينة الرئيسة، العامصة"، وجمدلني، "القلع

امعات عائالت وجالأسامء ا ىل  وكثرياا ما تنسب هذهأأشخاص وحوادث معينة، ا ىل  وتنسب أأسامء املدن والقرى

دالالت دينية،  أأهنا حتملأأو  واحلس ينية، والعمرية. بعيهنا،مثل: اخلادلية، والعداننية، واملأأمونية، والهامشية،

شارات دينية أأخرى، ومهنا: أأرحيا، وخربة زبدا، وادلأأو  وخصوصاا تكل املركبة مع أأسامء أ لهة ير، واملزار أأية ا 

 اليت ذكرت نويب، ومزار س يدان سلامين، ومقام النيب يوشع. وقد حتمل أأسامء املواقع دالالت جمردة غري تكلاجل 

ري من التحقأأو  ثقافية، فتكون التسمية بدافع الاس تحسانأأو  ،عاطفيةأأو  ،سالفاا فتنطوي عىل فكرة دينية

ربة "املدينة  هذه املضامني وادلالالت: القبل أأانس أآخرين اكجلريان مثالا، ومما يرد من أأسامء املواقع حامةل

لنار امللهتبة"، مركز العداةل والقانون"، ومسعر "اأأو  الرئيسة"، وعزرا "ماكن املعونة، املساعدة"، ومدين "ماكن

دة"، ومؤتة الصداقة"، وخربة احلنو "خربة الرمحة واحلظوة"، وأأدر "املتأألقة، املاجأأو  وايروت "ماكن الرفقة

وغور  ت"، ومؤاب )رمبا من أآب(، وخربة زبدا "هدية الرب"، وبردى "املاكن البارد"، والطيبة،"ماكن املو 

 الصايف.
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 احملور السادس
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 توثيق أأسامء املواقع اجلغرافية يف البادية اجلنوبية الرشقية/ حمافظة معان
 

 د. أأنور دبيش اجلازي

 جامعة احلسني بن طالل

 التارخي واجلغرافيالكية الآداب/ قسم 

anwar_aljazy@yahoo.com 

 

ابدية الأردن  ( املنترشة يفأأودية، جبال، قيعانالطبيعية ) واملعاملاملظاهر  موضوع توثيقتتناول هذه ادلراسة 

ة الس ياحة وكيفية اس تغاللها ال قامة أأنشطهبدف اظهارها حملياا وعاملياا، ، حمافظة معان /اجلنوبية الرشقية

 وحماوةل وضعها عىل اخلريطة الس ياحية.  ،الصحراوية

لهيا، اترخيه ،موقعها اجلغرايف هذه التشكيالت من حيث:وتتضمن ادلراسة اس تعراض   ا،وكيفية الوصول ا 

ة اس تغاللها يف موضوع الس ياحا ىل  مقوماهتا الس ياحية، وهتدف ادلراسة ابال ضافةأأسامءها وتفسريها، 

اسة، لبيئة احليوية من خالل التوصيات اليت س تخرج هبا هذه ادلر الصحراوية؛ رضورة احملافظة عىل هذه ا

قامة محميات طبيعية يف املنطقة وجود هذه  نظرُا للأمهية القصوى يف ،واليت ميكن أأن نذكر مهنا: التوصية اب 

 العنارص الفريدة والنادرة يف الأردن. 

ليت حتوهيا البادية لمظاهر والتشكيالت الطبيعية اعدة مواضيع، مهنا: تناول املواقع اجلغرافية لا ىل  تنقسم ادلراسة

 ابال ضافة اجلنوبية الرشقية، تسليط الضوء عىل العنارص املتوفرة فهيا واليت ميكن أأن تكون جاذبة للس ياحة،

لطبيعية، ا الأماكنتشجيع املواطنني عىل زايرة هذه ا ىل  الاقرتاحات والتوصيات اليت من املؤمل أأن تؤديا ىل 

 حثني وادلارسني يف جمال اجليولوجيا والبيئة. وكذكل البا

 وحتليلها، ابال ضافة اعمتدت ادلراسة عىل املهنج التارخيي القامئ عىل مجع املعلومات من املصادر واملراجع التارخيية

واقع أأسامء املالبحث امليداين اذلي أأجراه الباحث يف منطقة ادلراسة، ذلكل ستتضمن ادلراسة توثيق ا ىل 

ها وتصويرها من وصف ا ىل  ابال ضافة ،من خالل املصادر التارخيية املتوفرةة يف البادية اجلنوبية الرشقية اجلغرافي

  خالل البحث امليداين.
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 بعض مدن العراق لأسامءادلالالت اجلغرافية والاجامتعية 
 

 د. حسني عليوي انرص الزايدي ا.
 العراق  - ية الآدابلك  –جامعة ذي قار 

hhuusseei@gmail.com 

   م. د. حسام صبار هادي
 العراق  - ية الآدابلك  –جامعة ذي قار 

 
 

الساحل  ةوبيئ ،وابا هوار جن، وبيئة الأ فهناك البيئة اجلبلية يف الشامل ،تمتزي البيئة العراقية بتنوع فريد من نوعه

رى وأأحياء اجلغرافية من مدن وق الأماكنأأسامء  والبيئة الصحراوية يف الغرب، ذلكل تباينت ،قىص اجلنوبيف أأ 

مل تطلق لأسامء ا كبرية، لأن تكلودالالت جغرافية قمي اترخيية واجامتعية  الأسامءولهذه  ،وأأهنار وحبريات وجبال

ن للك امس سبباا   دث اجامتعيحا ىل  قصة، وغالباا ما تشري هذه الأس بابأأو  حاكيةأأو  عىل مسمياهتا عبثاا، بل ا 

املاكن  خصوصية اجامتعية، وهذه الأس باب جممتعة تشلك هويةأأو  بيئيةأأو  مسة  جغرافيةأأو  اترخييحادث أأو 

رخيه، ومما واترخيه وانتسابه، ونتيجة ذلكل ال يس تطيع أأحد أأن يدعيه لنفسه ما دام الامس يدل عىل هويته وات

رحالت يف كتب الأأو  ،أأمثال  أأو  يعزز هوية املاكن ونسبته لأههل ورود امسه يف مصادر تراث أأههل من شعر  

 .واجلغرافيا والتارخي وغريها

ذه الأسامء العراق؟ وهل له بعض املدن يف لأسامءمتثلت مشلكة البحث بسؤال مفاده: مايه ادلالالت اجلغرافية 

 ج الوصفييف الكشف عن اجلوانب التارخيية واملزية النسبية لهذه املدن، وقد اعمتد الباحثان عىل املهن دور

تعكس  لعراقيةاملدن ا أأسامءن ، وقد تبني من خالل البحث أأ ثبات فرضيتهالتحلييل يف بيان مشلكة البحث وا  

يف تعزيز  الأماكنء الأمهية الكبرية لأساما ىل  ونظراا  ،جزء من اترخيهياطبيعهتا اجلغرافية أأو هويهتا الثقافية، أأو 

ة أأس باب دراسا ىل  الباحثني لتوجيهدلوةل اهامتماا تويل ا نفقد أأوىص الباحثان أأ هوية املاكن وحقوق أأههل، 

حملافظة ا ، فضالا عنلأن ذكل يكشف جوانب من التارخي الس يايس والتارخي الاجامتعي للماكن ؛الأماكنتسمية 

سقاط هذهالأماكنالرتاثية لهذه الأسامء  عىل سقاطاا لعنرص همالأسامء أأو  ، لأن ا  بدالها ميثل ا  م من عنارص ا 

ن  .ه اجلديدجانب امسا ىل  اكن ال بد من تغيري امس املاكن فال بد من الاحتفاظ ابالمس الأصيل هل هويهتا، وا 

 تسميات مدن العراق ادلالالت واملضامني اللكامت املفتاحية:
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 دور منظومة اخلدمات اجليوماكنية يف نرش الأسامء اجلغرافية ابملناطق احلرضية
 

 عيل بن حسن خبيت املهندس

 الشؤون البدلية والقروية واال ساكنوزارة 

 اململكة العربية السعودية /عضو اللجنة الوطنية للأسامء اجلغرافية

ahbakheet@momrah.gov.sa 

 

واذلي يسهم  يعترب اتساع الرقعة اجلغرافية للمملكة العربية السعودية العبا أأساس يا يف التنوع الطبيعي لها،

يعة غري أأن هناك أأعرافاا وتقاليد خاصة بلك منطقة تنعكس عىل طب بدوره بشلك كبري يف تشكيل ثقافهتا، 

ال يتجزأأ من هذه  املاكنية ميثل جزءالأسامء  احلياة الاجامتعية للساكن بلك تفاصيلها، وبطبيعة احلال فا ن انتقاء

لهيا ساكن  زاخرة ابلكثري من الأحداث اليت ؛الثقافة الأصيةل، ومن هنا فقد اكنت اخلارطة اجلغرافية للمملكة جلأأ ا 

 املناطق يف كثري من احلاالت خالل معليات التسمية. 

واال حصائيات  اجلغرافية يف التوثيق والتخطيط وبرامج التمنيةالأسامء  اليوم وقد أأصبح امجليع عىل عمل بأأمهية

طار اجل  ود الوطنية هللساكن والتعداد، فهيي توفر مزااي اقتصادية واجامتعية وثقافية، ومن هذا املنطلق، ويف ا 

لكة العربية ترشف علهيا اللجنة الوطنية للأسامء اجلغرافية ابملم ؛اجلغرافية ابململكةالأسامء  حلفظ وتوثيق

طار اخلطوات التنفيذية اليت تقوم هبا اجلهات ذات العالقة البدلية  ومهنا وزارة الشؤون ،السعودية، ويف ا 

ء عىل ات يف هذا اجملال، فا ن هذه الورقة ستسلط الضو والقروية واال ساكن، مع ما دلهيا من همام واختصاص

 احملاور التالية:

لتوثيق املاكين مبا يراعي ا ،حياء والشوارع وامليادين يف املناطق احلرضية: اجلهود املبذوةل يف تسمية الأ أأوالا 

المات مرتبطة عمتثل أأو  ،الأحداث املهمةأأو  للأسامء اجلغرافية يف تكل املناطق واملرتبطة ابلأحداث التارخيية،

والترشيعات  ابلطبيعة اجلغرافية للماكن وتضاريسه، وبصفة عامة سيمت يف هذا احملور تسليط الضوء عىل الأنظمة

 واحلومكة ل لية اختيار أأسامء تكل املعامل احلرضية اليت حتدد الضوابط الوطنية يف هذا اجملال. 

تبطة ابملعامل احلرضية، يف النرش اجليوماكين للأسامء اجلغرافية املر  اثنياا: تفعيل التقنيات احلديثة والاس تفادة مهنا

ة عن لك مع نبذة قصري الأسامء  كأسامء الأحياء والشوارع وامليادين، حيث يشمل هذا النرش عىل تعريفات تكل

  ابال ضافة ملواقع تكل املسميات مع معلومات تفصيلية عهنا. ،امس
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اجلغرافية، وربط الأسامء  ة التفاعلية، وأ ليات التاكمل اجليوماكين فهيا معاثلثاا: عرض ملنصة اخلرائط احلرضي

مضن منظومة خدمات القطاع البدلي الأسامء  مع خمتلف طبقات اخلرائط، هبدف توثيق هذهالأسامء  تكل

مزودي دلى أأو  يف الصكوكالأسامء  والسكين ابململكة، ابال ضافة لبقية اخلدمات املقدمة من الرشاكء، كتوثيق

يف هذه اخلرائط الأسامء  خدمات املرافق العامة اكملياه والكهرابء واالتصاالت والربيد وغريه، وابلتايل أأمهية تاكمل

وما تلعبه من دور حيوي وهام يف تسهيل معليات الاس تدالل والوصول للمواقع، ابال ضافة دلورها  ،التفاعلية

  . القرار احملوري يف دمع اختاذ
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 الكوارث  الناحجة للأزمات والتعامل مع دارةاال  اجلغرافية يف سامء توحيد الأ دور 
 

  محمد بالطية لبىن شويق

 املركز اجلغرايف املليك الأردين/ الأردن

 فين رمس خرائط

lblatiah@gmail.com 

 

 يُعتربذاكرة فهو ،كبرية أأمهية   هل لطبوغرايفا اال مس منوما حيمهُل من صفة  خاصة مين اجلغرايف مبفهومه الضى  مسالا

 تبواملاك ،اال عالم ووسائل ،واحلضارة خيوالتار ،الشخصية اكلواثئق ؛به واحضة صةل   وهل ،وهويته املاكن

ُ  وقد نطالقها عند فيودلُ  وغريها، واخلرائط العقارية  يندثر. حىت أأو يُغريَّ  أأو يتغريى

 ميكن ؛رةمصغى  بياانت قاعدة وه اكمل امس لك أأنى  ابعتبار ،دلراس ته يسري  ت  هو الاكمةل هبيئته اال مس أأمهيةو 

 ملنطقةا ذلات اخملتلفة الكتاابت وتوحيد ،جغرافية منطقة لك يف صياغته كيفية نع جداا  ميةق  معلومات اس تنباط

 املنطقة حسب مصنف ذهه البياانت لقاعدة لاكملا والرسد جملاورة،ا جلغرافيةا ابلنطاقات اارتباطه حيث من

 وحدة. لك يف الأسامء عدد كذكل ومبنيى  ،اجلغرافية

نى   كأمهية هام دور   هل يةاجلغراف  رصاالعن أأسامء مكعلومات ملعلومات املاكنيةيف ااجلغرافية الأسامء  اس تخدام ا 

 الوطين، دلفاعا وبناء العلمي، بحثالاقتصادية،وال  نشطةوالأ  ،الاجامتعية واال دارة ،للبالد الطبيعية واردامل

 حلياة.ا منايح باكفة وثيقاا  ارتباطاا  ترتبط ويه

ثة اجلغرافية ملعلوماتا دماتخ تعزيز ويعترب دة احملدى  فع ،الهام الوطين البناء أأساس العامل دول ىتى ش  يف واملوحى

ات وجود  هنام فتُصنَّ  اليتو  ،ةيطبيع  أأو س ياس ية اضطراابت وأأ  ،اا معراني اا تطور اكنتأأ  سواءا  عديدة متغريى

ىل التكيىف عتتجاوز قدرته  ،اجملمتع حياةف حتديدا ابأأهنا اضطراابت خطرية يف تُعرى  حيث ،والكوارث اخملاطر

أأو  اخيةنامل يوفزيايئية أأو اكجل  ،بأأنواعهابسبب الأخطار الطبيعية  حدوهثاميكن و  ،ابس تخدام موارده اخلاصة

تؤثر عىل  تكنولوجية، وتكل اليت من صنع اال نسان، فضالا عن العوامل اخملتلفة اليت اا أأخطار أأو بيولوجية، ال 

ضه للخطر.  ضعف اجملمتع وتعرى

 ،أأشاكلها بش ىتى  املوارد محلاية رضورايا  وادلولية احمللية واملامرسات الس ياسات رمس يف التخطيط يكون هنا ومن

طار مصدر عىل الاعامتدو دارة مع للتعامل الرضورية املعايري من يعترب ،واحد مرجعي وا   ،الكوارث تكل ا 

 .اجملاالت خمتلف يف اجلغرافية املعلومات وتوظيف دلمع احلديثة املعلومات تكنولوجيا عىل عامتدوالا

mailto:lblatiah@gmail.com
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ثة جلغرافيةا املعلومات توظيف أأدى قدو  جيابياا  دوراا  املوحىدةو  احملدى  يف املثال سبيل عىلف ،اجملاالت خمتلف يف ا 

 املليك جلغرايفا ملركزا سامهو  ؛(19-)كوفيد ملس تجدا كوروان فريوس رانتشا من حلدى ا ا ىل أأدى الصحي اجملال

منل الوطين للمركز جليوماكنيةا املعلومات قدميت يف الأردين دارة لأ  والبحث ،التفاعلية اخلرائط ونرش ،الأزمات وا 

جراءو  انتالبيا قواعد يف  ،املطلوبة ابلرسعة القرار حصابلأ  املناس بة النتاجئ ظهارال   اخملتلفة تفساراتالاس   ا 

 الوابء. هذا حتواءال قليلني ووقت وجبهد

 للوقاية، التحضري تشمل اليتو الطوارئ، حاالت يف لتخطيطا ال دارة خطوة خذيتى  أأن جممتع للك جداا  املهم منو 

دراك ،املوارد كلت محلاية الكوارث من والتعايف والاس تجابة، والتخفيف،  منوذجية وجهييةت مبادئ ا ىل احلاجة وا 

دارة خطط ال عداد  من املعامل تكل مهلحت ما ولك ،ومعامل رواحأأ  من أأمكن ما ىلع احلفاظ يف تُسامهل  ؛الطوارئ ا 

ىة  اجلغرافية. الأسامء توحيد لخال من ذكل ويتأأتى  ،واس مترارية هوي
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 مدينة حصار عىل ثرهاوأأ طبيق نظم العنونة س تفادة من ت جدوى الا
 

 املهندس يعقوب الهندايس

 بدلية حصار، وزارة ادلاخلية، سلطنة عامن

YaqoobAlhandasi@gmail.com 

 

رصمة. حيث يشهد العامل تطورا مطردا ،ومزتايدا، يف البىن التحتية، والعمران عىل مدى العقود الأخرية املن
ا يسهم ذكل يتسم زمننا هذا اذلي نشهده اليوم ،برسعة التطورات، واملتغريات يف العمران والبىن التحتية .مم

براز مدن واعدة، ومس تقبلية  ة املس تدامة من أأهداف الأمم املتحدة يف التمنيمع الهدف احلادي عرش  تتواءميف ا 
آمنة وقادرة عىل ال 2030حبلول عام  صمود م عىل أأن تكون " املدن واملس توطنات البرشية شامةل للجميع وأ

الومس تدامة"، فال يتحقق ذكل الهدف  نونة ، يف املدن ويه نظم الع ومتينة، رصينةبوجود قواعد أأساس ية  ا 
 رجاء ابملدينة.التسمية للمباين ، والطرقات، لغاية حتقيق الوصول لاكفة الأحياء، والأ واملمتثةل يف الرتقمي ، و 

قد متزيت بعض مدن العامل بتطبيق نظم العنونة خالل الس نوات املاضية، وأأبرزها مدينة حصار، حيث تفردت 
 2001قات منذ س نة تسمية وترقمي املباين والطر  واملتضمنةمدينة حصار بشامل السلطنة بتطبيق نظم العنونة 

التنوع اجلغرايف ،وعدم توثيق ،  وأأبرزهام والزالت تصارع الزمن للتغلب عىل بعض التحدايت ،واملعوقات ، 
 اجلغرافية. الأسامءوتوحيد 

ن تطبيق نظم العنونة بشلك فعال سيسهم من خالهل دلفع جعةل التمنية، وجعل مدينة حصار يف مصاف  ملدن اا 
براز نظم العنونة الشامةل، ،وادلامعة للحياة البرشية. كام ن املتقدمة حول العامل، وذكل من خالل ا  تطبيق نظم  ا 

لعمل، وابلتايل اخلدمات الرئيس ية مثل التعلمي، واتسمية، وترقمي املباين، والطرقات، يسهم يف الوصول ا ىل اكفة 
رعة يف حتقيقها من أأهداف التمنية املس تدامة واليت عىل مدن العامل املسا الأولفا ن لها صةل غري مبارشة ابلهدف 

الطرقات و ذكل سيسهم ذكل النظم يف تقس مي القرى  ا ىل ابال ضافةم وهو )القضاء عىل الفقر( ، 2030حبلول عام 
حياة القاطنني  خلدمات وفق التنوع الساكين مما هل الأثر البالغ يف اختيار الطريقة املثىل الختيار منطواكفة ا

 م.2040مع رؤية السلطنة حبلول عام  يتالءمابملدينة مبا 

ة اليت تعيهنم وقد يسهم تطبيق نظم العنونة يف تزويد صناع القرار واحلكومات بأأحدث القراءة واملعلومات الرمقي
م يف التقليل القدرة عىل حتليل منط حياة الساكن، واختاذ القرارات الصائبة، خللق مدينة ذكية مس تدامة تسهيف 

اكفة  ا ىلمن اس هتالك الطاقة، وانبعاث الغازات ادلفيئة، واحلد من التلوث البييئ وذكل من خالل الوصول 
 اخلدمات بسهوةل ويرس.
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 لهتويد احلّسى للأسامء اجلغرافيةا
 

 خليل التفكجي

 مجعية ادلراسات العربية 

 فلسطني /مدير دائرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية

toufakji@hotmail.com 

 

 ةامء جديدووضع أأس ،العربيةالأسامء  قتالعليت تقوم هبا سلطات الاحتالل من اساليب اتركز احملارضة عىل الأ 

رتباطاا لكياا ابلتوراة أأ اجلديدة ترتبالأسامء  ن هذها  ليس لها عالقة ابالسامء القدمية، بل  شخاص و الأحداث والأ ط ا 

 الاعالمية بنقل ، وتقوم ال ةلتعلق بدوةل الاحتالل، لتسجيلها عىل املواقع اجلغرافيةي  الذلين هلم حداثا اترخياا 

دون  لأسامءاجنبية والعربية بنقل هذه س، وتقوم الأهجزة اال عالمية الأ عاملياا مضن برانمج مسيى الأسامء  هذه

ىل العربية عىل االتحقق  قع جغرافية عربية عتبار أأهنا أأسامء موامن أأصولها، ال بل تقوم برتمجة الأسامء العربية ا 

عىل  الأماكن أأسامء هذهلكن يف احلقيقة يه ترجامت لهذه املواقع العربية لتضليل احلقيقه وهتويد قدمية، أأصلية 

 . "نتلكم عربية بلسان عربي" بوضعنا احلايل وهو ما حيدث الآن ،املدى الطويل
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