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 الوطني المستوى على التدوين وأهمية الجغرافية األسماء
 

 : يلي ما على العرض يشتمل
 :الجغرافية ياتالمسّم جمع أسس -1

 .الميدان قبل ما مرحلة -
 .الميداني العمل مرحلة -
 .الميدان بعد ما مرحلة -

 :ومنها السعودية العربية المملكة في األماآن أسماء مصادر -2
 .الكريم القرآن -
 .الشريفة النبوية األحاديث -
 .القديمة المؤلفات -
 .الحديثة المؤلفات -
 .والحديثة القديمة أنواعها بمختلف الخرائط -
 .السعودية العربية المملكة في للمساحة العامة للهيئة التابعة الحقلي التحقق فرق -

 .للهوية تأآيدًا المملكة في الجغرافية لألسماء واللغوي والحضاري التاريخي التأصيل -3
 :على وتشتمل السعودية العربية المملكة في الجغرافية المسميات وتوثيق جمع مراحل -4

 .الدعم وطلب المهمة لشرح المحلي ولؤبالمس االتصال -
 .والمعرفة بالخبرة له المشهود المحلي الميداني بالمرشد االستعانة -
 .هإحداثيات لرصد هعلي والوقوف المعلم اسم تسجيل -
 .عنها معلومات من أمكن ما وجمع الظاهرة تصوير -
 .المحلي ولؤالمس قبل من رسميًا وتوثيقها مخصصة قوائم في الميدانية النتائج تدوين -

 :في وتتلخص السعودية العربية المملكة في الجغرافية باألسماء العناية -5
 .وتحديثه ليهإ الرجوع ليسهل آلية بطريقة وحفظة المعلم اسم ضبط -
 .الئقةالغيرو الدخيلة األسماء ونبذ والنطق ةالتهجي مشكالت معالجة -

 .الحرفي النقل برنامج ●
 .الترجمة برنامج ●

 :إلى الطبوغرافية الظواهر تصنيف -6
 ).لخإ... عرق ،جبل (تضاريسية ظواهر -
 ).لخإ...شعيب، سايلة، رجلة ،وادي، بئر (مائية ظواهر -
 ).لخإ...مصفاة، سد ،جامعة، طارم (صطناعيةا ظواهر -
 ).لخإ...هجرة، إدارية منطقة، محافظة، مرآز، إمارة (سكنية مناطق -
 .)لخإ...بحيرة ،فشت ،خليج ،جزيرة( بحرية معالم -

 .المستخدم بمتطلبات لتفي الجغرافية لألسماء البيانات قاعدة وتطوير بناء -7
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