
ابراهيم الزقرطي

ػضٕ انهجُخ انٕعُٛخ 

نألؿًبء انجغغافٛخ



هىاضيع الدورة

هفهىم األسواء الجغرافيت•

أهويت األسواء الجغرافيت•

األسواء الجغرافيتاألهن الوخحدة و•

األسواء الجغرافيتهبدأ حسويت •

األسواء الجغرافيت واللغت العربيت•

الٌقحرة•

األسواء غير العربيت•

حغيير األسواء، وإطالق األسواء الجديدة•



األسواء الجغرافيتهفهىم 

:انجغغافٙ االؿى

 األعض،ؿٕاء ؿغخ ػهٗ يؼهى أ٘ ػهٗ ٚغهك اؿى

  ٕٚنض إط يب، ثغغٚمخ دٙ كبئٍ ْٕٔ ثلغٚب، أو عجٛؼٛب أكبٌ

.ُٚضصغ أٔ َُٚذغف أٔ ُٚغٛغ أٔ ٚزغٛغ، ٔلض إعاللّ، ػُض



1...األسواء الجغرافيتأهويت 

انٕصبئك انلشصٛخ -1

 انلٓبصح ،  انـٕالخ عسصخ ، انلشصٛخ انجغبلخ

  ػمٕص  ، انـفغ جٕاػ ، انؼبئهخ صفزغ ٔانجبيؼٛخ، انًضعؿٛخ

.أنز ...... ، ٔانشبصخ انؼمبعٚخ انًهكٛبد ، انؼٔاط

االػالو ٔؿبئم -2

. انًمغٔء ، انًغئٙ ، انًـًٕع



2...األسواء الجغرافيتأهويت 

ثإَٔػٓب ٔانًجالد انكزت -3

.االسغٖ ٔانؼُبٍٔٚ انجغٚض

انزبعٚز -4

.أنز..... انضٚبَخ ، انهغخ ، انذضبعح

انشغائظ -5



االهن الوتحدة واالسواء الجغرافيت

.انًؤرًغاد •

انهجُخ انٕعُٛخ نالؿًبء انجغغافٛخ•

يذهٛخ-نجُخ انًغكؼ •



لجنة األسماء الجغرافية 

األعضاء هي الوركس )الوركس الجغرافي : األعضاء
(.الجغرافي

الىاجباث:

.فهرست كافت األسواء الجغرافي األردًيت•

فهرست األسواء الجغرافيت غير األردًيت الخي  •
.يحخاجها الوركس في عوله

.ًقحرة األسواء الجغرافيت•

.إداهت األسواء الجغرافيت•

 .إقرار االسن الصحيح للوعلن الجغرافي•



اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية 

حضن أعضاء هي وزاراث وهؤسساث : )األعضاء
(حكىهيت

الىاجباث:

.حىحيد كخابت األسواء الجغرافيت•

.اعخواد ًظام الٌقحرة الوىحد•

.الخٌسيب لرئاست الىزراء باألسواء الوقخرحت والبديلت•

.حىفير بٌك هعلىهاث لألسواء الجديدة أو البديلت•

هخابعت ها يسخجد في الدول العربيت و العالن  حىل  •
.األسواء الجغرافيت



1...هبدأ تسويت االسواء الجغرافيت

انًكبٌ صفبد -1

. ػغاق ، لغٌ ، عٕع ، رهؼخ ، َجض  :رضبعٚؾ

.(انُمٙ انٕٓاء) اٚغؽ ثَٕٛؾ ثبصٚخ،:يُبر

. ( انلًبل ػبصًخ ) ثكٍٛ ، انًغغة  :جٓخ

  . انؼعلبء ، انـٕٚضاء ، االدًغ انجذغ  :نٌٕ

.(انفضخ)االعجُزٍٛ ، انُذبؽ سغثخ ، انظْت ٔاص٘ :يؼضَٛخ صغٔح

. ( ثذغٚخ يـزُمؼبد ) الغٕؽ ، انجذغٍٚ  :يٛبِ



2...هبدأ تسويت االسواء الجغرافيت

  صُٚٛخ  -2 

... صذبثٙ أ لضٚؾ أ ٔنٙ أٔ اهلل انٗ َـجخ

. كًؾ ثٛذ ، انمًغ صٚغ ، اٚم ثٛذ اثبص، اهلل اثبص، اؿالو

 

  كؼٕة أ لجبئم أ ػلبئغ أ اكشبم -3

، انضْٛضى انصٕانذخ، االؿكُضعٚخ، انذـُٛٛخ، انشبنضٚخ، انُبصغٚخ،

. افغبَـزبٌ ، لٛغغـزبٌ ، انضًَبعن ، انؼغثٙ انجذغ



3...هبدأ تسويت االسواء الجغرافيت

 ادضاس -4

... انٛغيٕن ، انمبصؿٛخ

َجبربد ،  دٕٛاَبد -5

.انغيبٌ ، انؼٚزَٕخ ، انًُغح ، االؿض صٚغ ، أثٕظجٙ



األسواء الجغرافيت واللغت العربيت

ُجم األؿًبء انجغغافٛخ فٙ انٕعٍ انؼغثٙ ػغثٛخ  -
.األصم، ٔانجؼء انجبلٙ انٛـٛغ ُػّغة نفظب ٔكزبثخ

:ػُض كزبثخ االؿًبء انجغغافٛخ ٚجت يغاػبح-

لٕاػض انُذ1ٕ.

لٕاػض اإليالء2.

انهٓجبد3.

انزلكٛم4.



قواعد النحو

 فٛٓب ركٌٕ انزٙ انذبالد فٙ انُذٕ لٕاػض أًْٛخ رجغػ•

.انصٕائذ أدض نٛـذ اإلػغاة ػاليبد

:أيضهخ•

ؿؼٛض أثٕ صٚغ:انشًـخ األؿًبء-

دًض ثُٙ ػٍٛ:ثُٙ-

انًٓبجغٍٚ:انـبنى انًظكغ جًغ انًضُٗ،-



قواعد اإلمالء

أؿجبة ػضو انزٕافك•

:أيضهخ•

  انصجٛذٙ صٕٚهخ،:انزؼغٚف أل-

:انٕصم ًْؼح-

  كـغٖ صفب، فغَـب،:انًزغغفخ األنف-

:ٔاثُخ اثٍ أنف-

ْٕنُضا:انًغثٕعخ انزبء-



اللهجات

رؼغٚف•

جغغافٛخ، ؿٛبؿٛخ، ػـكغٚخ،  : انؼٕايم انًؤصغح•
.اجزًبػٛخ

:أصغْب•

(انصٕرٛخ انزجضالد) انذغٔف اثضال:

...(ط-٘) انؼجؼجخ ،(ف-ن) انكلكلخ :أيضهخ-

انكهًبد جًٛغ فٙ نهذغف اإلثضال ٚكٌٕ ال-

اإليبنخ:

ْٕض: أيضهخ - ُدٕض-َد



(انزجضالد انصٕرٛخ)جضٔل اثضال انذغٔف 



(انزجضالد انصٕرٛخ)جضٔل اثضال انذغٔف 



التشكيل...1

 ٔانضًخ انفزذخ أ٘) انصٕائذ رلًم انذغٔف دغكبد-

 ٔانكـغح انغٕٚهخ ٔانضًخ انغٕٚهخ ٔانفزذخ ٔانكـغح،

.ٔانًضح ٔانلضح ٔانـكٌٕ (انغٕٚهخ

:أًْٛزٓب-

 ثضٌٔ (انكزبثخ) انغؿى َفؾ نٓب جغغافٛخ يٕالغ ٔجٕص -1

:يضبل انهفظ، فٙ رشزهف ٔنكُٓب رلكٛم

ًَََبٌ َثّزٛغ-َثزٛغُػًبٌ،-ػ



التشكيل...2

  نفظب نفظٓب ٚزؼظع نى أٌ ٚصؼت جغغافٛخ أؿًبء ٕٚجض -2

.انَجَُض َجِغٚق ِػِفغٍِٚ، :يضبل ، رلكٛهٓب صٌٔ صذٛذب

  انغٔيبَٛخ، ثبنذغٔف انؼغثٛخ انجغغافٛخ األؿًبء كزبثخ ػُض-3

.انذغف دغكخ يؼغفخ يٍ ثض ال

  ػهٗ ٚـبػض ٔرضجٛزٓب االؿى، يؼُٗ يٍ انذغكبد رغٛغ -4

.نالؿى انصذٛخ انًؼُٗ ٔإصعان يؼغفخ

  صذٛذب نفظب انؼغثٛخ غٛغ انجغغافٛخ األؿًبء نفظ ٚصؼت -5

.انؼغثٛخ ثبنهغخ انهفظ نمٕاػض رشضغ ال كَٕٓب ُرَلَكم، نى إطا



1...النقحرة

.رغجًخ ٔنٛؾ “دغف َمم”-

•Translation-Transliterate

.انكزبثخ اسزغاع يُظ ظٓغد-

 انًٕجٕصح ٔغٛغ يب نغخ فٙ انًٕجٕصح انذغٔف فٙ انًلكهخ-

:أسغٖ نغخ فٙ

...ض ح،•

•P, V, G



Bi r

Bagdād B

Tadmur T

Thādiq Th

Jarash J

Halab H

Al-Khalīl Kh



Dimashq D

Dhamār Dh

Rafah R

Zulaytin Z

Sawākin S

Sharam 

Ash-

Shaykh

Sh



Sūr S

Dibā D

Tarāblus T

Dhafār Dh

‘Ajlūn ‘

Ghazza Gh

Fās F

Al-Quds Q



Al-Kuwayt K

Lībyā L

Misr M

Najd N

Hīt H

Wahrān W

Yāfā Y



االؿى ثبنذغف 

انغٔيبَٙ

 االؿى

ثبنؼغثٛخ

انغٔيبَٙ انغؿى انؼغثٙ انغؿى  انذغكخ

كزبثخ انؼغثٛخ

Qatar َلَغغ A _َ فزذخ

Dubay ُصَثٙ U _ُ ضًخ

Tūnis رَٕؾ I _ِ كـغح

‘Umān ُػًَبٌ Ā َا عٕٚهخ فزذخ

Bayrūt ُْٛغٔد َث Ū ُٔ عٕٚهخ ضًخ

JĪzān ِجٛؼاٌ Ī ِ٘ عٕٚهخ كـغح



االؿى ثبنذغف 

انغٔيبَٙ

 االؿى

ثبنؼغثٛخ

انغٔيبَٙ انغؿى انؼغثٙ انغؿى  انذغكخ

كزبثخ انؼغثٛخ

Nazwā ََْؼٖٔ / ٖ يمصٕعح آنف

Jadda َجَضح انذغف رضؼٛف _ّ انلضح

Al-Qāhira انمبْغح Al أل انمًغٚخ أل

Ar-Rabāt انَغثبط A+رضؼٛف 

 يٍ األٔلانذغف

انكهًخ

أل انلًـٛخ أل

Makka يكخ A ح ـخ   يغثٕعخ ربء

ػهٛٓب يٕلٕف

Madīnat 

Zāyid

ػاٚض يضُٚخ t ح ـخ   يغثٕعخ ربء

 ثكهًخ يزصهخ

ربنٛخ



2...النقحرة

•

Irbid, ‘Irbid

•

ThKhDhShDh

Mut-haf



3...النقحرة

•
TallHaddUmm

  أصليت حروف أي الصىاهج، هي يأحياى•
 وكسرة طىيلت ضوت أي الصىائج، وهي الكلوت، في

.rūS صىر ،Wadi وادي:هثال ،طىيلت

•H

H



1...األسواء غير العربيت

,G :انؼغثٛخ ثبنهغخ ٔيمبثهٓب انؼغثٛخ غٛغ انذغٔف -1 V, P

  يغجؼٛبد فٙ ٚغص كًب انؼغثٙ غٛغ االؿى ثكزبثخ االنزؼاو -2
:االنزؼاو ػضو ػهٗ األيضهخ ٔيٍ انؼاللخ، صبدجخ انضٔنخ

Cairoانمبْغح،Tripoliعغاثهؾ

Egyptيصغ،Jordanاألعصٌ

 Nihonانٛبثبٌ،Polskaثٕنُضا

 غٛغ ثبالؿى انشبصخ انؼغثٛخ انهغخ كغٔط ثزغجٛك االنزؼاو -3
 األنف دٛش يٍ ؿبثمب ٔعص كًب انًؼغة أٔ انؼغثٙ

.انًغثٕعخ ٔانزبء انًًضٔصح



2...األسواء غير العربيت

:األؿًبء رغجًخ -4

 رؼمضْب انزٙ انجغغافٛخ األؿًبء يؤرًغاد رٕجٓبد ٚشبنف

:أيضهخ ،األيى ْٛئخ

Coteانؼبط ؿبدم– d’Ivoire

Suid-Afrikaإفغٚمٛب جُٕة–

Deadانًٛذ انجذغ– Sea



3...األسواء غير العربيت

:انًغكجخ انؼبيخ األؿًبء -5

  ٔإٌ أكضغ أٔ يمغؼٍٛ يٍ ٚزكٌٕ انًغكت انؼبو االؿى
  نّ) يكبَٙ يضنٕل نّ نٛؾ ػبو (غبنجب) األٔل انًمغغ
  يضنٕل نّ ٔٚصجخ (ثلغ٘ أٔ جٕٛنٕجٙ أٔ جغغافٙ يضنٕل
 انًمبعغ يٍ (إدضاصٛبد نّ جغغافٙ اؿى أ٘) يكبَٙ

.انز... ججم َٓغ، ثذغ، :يضم انًغافمخ،

Mer (ثذغ) ،ثبنغٔؿٛخ

Sierra (ججبل) ثبإلؿجبَٛخ.



1...تغير األسواء الجغرافيت

األؿجبة  

:أؿًبء يكغعح -1

ثهضح ثبؿى انًُلٛخ يفغصح أٔ إنٗ أؿى آسغ(  16) 

لٛغفخ، ًانًلغفخ أٔ ان(  8) 

.  انًُصٕعح(  6) انٓبكًٛخ ، (  8) 

:االؿى َبثٙ أٔ ٚشضف انظٔق انؼبو -2  

.سُؼٚغِ، أو انكالة، أو انفغبٚؾ



2...تغير األسواء الجغرافيت

.انجفبٚف H5انجفٕع،  H4: اؿى ًٚؾ انلؼٕع انٕعُٙ  -3 

.ػٔال االدزالل أٔ انًُٓٛخ انذضبعٚخ -4 

(.عٔؿٛب سٛغ يضبل ) رغٛغ انظغٔف انـٛبؿٛخ  -5 

. اعرجبط االؿى ثؼبئهخ -6 

.اَضيبط يجًٕػخ يغاكؼ ػًغاَٛخ -7 



إطالق األسواء الجديدة

.كٛذبٌ، انصفبٔ٘: صفخ انًٕالغ أٔ اؿى يؼهى لغٚت•

.جغُٚخ، انضنٛهخ: أدض أجؼاء االؿى انًغكت•

:ربعٚز انًُغمخ•

:يؼبعن ٔ أدضاس ٔعُٛخ•

:يٍ انضغٔع٘•

رجُت األؿًبء انغٕٚهخ، ٔأسظ عأ٘ انـكبٌ، ػضو  ركغاع •
األؿًبء، ٔرجُت انـًبء انزٙ رـجت دـبؿٛخ صُٚٛخ أٔ ػغلٛخ  

.أٔ ػلبئغٚخ




