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بدأت األعمال المساحية في السلطنة من خالل مصلحة المساحة الحكومية 
تم إنشاء م 1984شهر أكتوبر من عام وفي م 1974التي أنشـأت في العام 

.الوزراءمن مجلس بقرار الوطنية للمساحة الهيئة 









ةالعلمية المعنية باألسماء الجغرافيواالجتماعاتوالملتقيات مشاركات الهيئة الوطنية للمساحة في المؤتمرات 



المتحدةاألمممؤتمرات.

.(نيويورك)م1998يناير22-13منالسابعالمؤتمر•

.(برلين)م2002سبتمبر5-أغسطس27منالثامنالمؤتمر•

.(نيويورك)م2007أغسطس30-21منالتاسعالمؤتمر•

.(نيويورك)م2012أغسطس9-يوليو31منالعاشرالمؤتمر•

-8منعشرالحاديالمؤتمر•

.(عملبورقةالمشاركة).(نيويورك)م2017أغسطس17



:اجتماعات األمم المتحدة

م 1994يونيو 24-13االجتماع السابع عشر من •

(المشاركة بورقة عمل)نيويورك 

.م نيويورك1998يناير23-12االجتماع التاسع عشر من •

.م نيويورك2000يناير 28-17االجتماع العشرين من •

.م نيويورك2007أغسطس 31-20االجتماع الرابع والعشرين •

.كينيا/م نيروبي2009مايو12-5االجتماع الخامس والعشرين •

.النمسا/م فيينا2011مايو 6-2االجتماع السادس والعشرين •

.م نيويورك2012أغسطس 10-يوليو30االجتماع السابع والعشرين •

.م نيويورك2014مايو 2-أبريل 28االجتماع الثامن والعشرون •

.تايالند/م بانكوك2016أبريل 29-25االجتماع التاسع والعشرون •

م نيويورك 2017أغسطس 18-7االجتماع الثالثين من •



باألسماء الجغرافية  والتي أشرفت  عليها األمم المتحدة الخاصة العمل ورشة 

.م2012في أندونيسيا 



مؤتمرات واجتماعات الشعبة العربية لألسماء الجغرافية 

.م بيروت2007مايو 31-30المؤتمر الثالث من •

.م بيروت2010مايو 29-26المؤتمر الخامس من •

(.المشاركة بورقة عمل)م عماًن 2012يوليو 13-10المؤتمر السادس من •

.م عماًن2014نوفمبر 13-10المؤتمر السابع من •

.عماًنم2013أكتوبر 29المؤتمر األول للمساحة واألسماء الجغرافية •

عماًن م2016ديسمبر 8-6المؤتمر الثاني للمساحة واألسماء الجغرافية •

(.المشاركة بورقة عمل)



االجتماعات السنوية والتنسيق الدائم مع دول مجلس 

في مجال الخرائط والمعلومات الخليجي التعاون

. الجغرافية

الخاصة في الملتقيات والمعارض العلمية المشاركة

ونظم المعلومات الجغرافيةبالجغرافيا 



دود بترسيم الحالمختصةللجهات المطلوبهالمشورة جمع األسماء ومراجعتها وتقديم 

.في مايخص األسماء الجغرافيةللسلطنةالدولية



الموسوعة ومسميات األماكن في مراجعة خرائط 

م2009العمانية 



واعتماد مراجعة 

المسميات الجغرافية 

العمانية في جميع 

قبل السلطنةخرائط 

.نشرها









العربيةم باللغتين 2009سنة 75.0000:1إنتاج خريطة مسقط بمقياس الرسم  مشروع 

.واإلنجليزية







وإلنجليزيةالعربيةم باللغتين 2012سنة 20.0000:1إنتاج خريطة صاللة بمقياس الرسم 







م باللغتين العربية واإلنجليزية2013سنة 20.0000:1إنتاج خريطة صحاربمقياس الرسم مشروع 



باللغتين العربية واإلنجليزية. م2015سنة 20.0000:1إنتاج خريطة نزوى بمقياس الرسم مشروع 





ةثالثيالسلطنةخريطةإنتاجمشروع•

45الالوطنيالعيدبمناسبةاألبعاد

1,500.000:1الرسمبمقياسالمجيد

ليزيةواإلنجالعربيةباللغتينم2015سنة



50.000:1الرسـم مـقياس 
خارطة496: عدد الخرائط 

ثنائية اللغة



100.000:1مـقياس الرسـم  خارطة136:  عدد الخرائط 



دة بمقال عن األسماء الجغرافية في سلطنة عمان في دورية األمم المتحالمشاركة •

 INFORMATION BULLETION NO 51)المعنية باألسماء الجغرافية 
NOVEMPER 2016).

غرافية بمقال عن األسماء الجغرافية في سلطنة عمان في مجلة األسماء الجالمشاركة •

.م2017التابعة للشعبة العربية لألسماء الجغرافية العدد الرابع 



شكرا النصاتكم مع تمنياتي 

للمؤتمر بتحقيق اهدافه


