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مقدمة

معظتتا التتدو  فتتي العتتالا ةلتتس اهميتتة األستتماء الجغرافيتتة فتتي ما تتيها وحا تترها تنبهتت  •

عيتا  ومستقبلها ، فأولتها العناية الكبيتر  وخصصت  معظتا دو  العتالا لجتان او روابتط او جم

.لتعتني بهذه المسميا  الجغرافية ألهمية المو وع

شتّكل  المملكة األردنية الهاشمية من الدو  العربية السّباقة في هتذا المجتا  ، فقتد توكان  •

ا بموجب قترار صتادر عتن مجلتس التو،راء ، 1984لجنة للنظر باألسماء الجغرافية في العاا 

و،يتتر األوقتتاف : ا وكانتت  مفل تتة متتن1986واستتتمر  هتتذه اللجنتتة فتتي عملهتتا حتتتس العتتاا 

/ ر والشتتفون والمقدستتا  ايستت مية ، و،يتتر األشتتغا  العامتتة ، و،يتتر الوقافتتة والشتتباب وا وتتا

ا وار ، مدير عاا دائر  األرا ي والمساحة ، متدير عتاا المركت، الجغرافتي األردنتي ، منتدوب

(.األردنية ، اليرموك ، مفتة ) عن ك  من الجامعا  األردنية الحكومية 

ن المسميا  القائمة في األردن وفلسطين ، ةظهار الوجه الح تار  لتألرد: وكان  مهامها •

.من خ   و ع األسماء الجغرافية المناسبة



، قتترر المجلتتس ةعتتاد  تشتتكي  اللجنتتة 12/6/2000مجلتتس التتو،راء بتتتاري  وبجلستتة 

:لت ا مختصين ومعنيين وتتألف من مندوبين من 

المركتتتت، الجغرافتتتتي الملكتتتتي األردنتتتتي ، و،ار  الداخليتتتتة ، و،ار  األوقتتتتاف والشتتتتفون 

ا وتتتتار ، و،ار  الشتتتتفون البلديتتتتة / والمقدستتتتا  ايستتتت مية ، و،ار  الستتتتياحة وا وتتتتار

والقرويتتة والبيئتتة ، دائتتر  األرا تتي والمستتاحة ، مجمتتع اللغتتة العربيتتة ، امانتتة عّمتتان 

.، اع تتتتتتاء متتتتتتن القطتتتتتتاع العتتتتتتاا والختتتتتتا ( ا 2003ا تتتتتتي   عتتتتتتاا ) الكبتتتتتتر  

مختصتين ويكون مقرها الدائا في المرك، الجغرافي الملكي األردني ، ويمكنها االستعانة ب

.فتتتي مجتتتا  عملهتتتا، ويوكتتت  ةليهتتتا كتتت  متتتا لتتته ع قتتتة باألستتتماء الجغرافيتتتة فتتتي األردن 

.ويراس اللجنة مدير عاا المرك، الجغرافي الملكي األردني 



اللجنةواجبات 

.توحيد كتابة األسماء الجغرافية في األردن-1

.ةدامة فهرس األسماء الجغرافية األردنية ونشره-2

.التنسيب لرئاسة الو،راء باألسماء المقترحة والبديلة-3

، وفتتا النظتتاا ( الرومنتتة ) اعتمتتاد نظتتاا كتابتتة األستتماء بتتالحروف الرومانيتتة -4

.المعتمد لد  هيئة األما المتحد 

يتتة تتتوفير بنتتك معلومتتا  لألستتماء البديلتتة او الجديتتد  ، ت تتا األحتتدا  التاريخ-5

والشتتتتهداء ولشخصتتتتيا  السياستتتتية واألدبيتتتتة والتتتتتي لهتتتتا دور بتتتتار، فتتتتي الحيتتتتا  

.االجتماعية

.يةمتابعة ما يستجد في الدو  العربية والعالا فيما يخ  األسماء الجغراف-6



التدريبيةالدورات 

طاعتا  لغايا  التوعية ونشر  وقافة األسماء الجغرافية ، تا عقد العديتد متن التدورا  لق•

متا مختل ة من موظ ي الو،ارا  والدوائر والمفسسا  ذا  الع قة علس مستو  األردن ، ك

مستة دور  تدريبيتة حتو  األستماء الجغرافيتة علتس متدار خعقد  الشعبة العربية في األردن 

قطتر )متدرباً من دو  عربيتة شتقيقة 15وبح ور 29/3/2018-25اياا، في ال تر  من  

متتان والج،ائتتر والكويتت  وايمتتارا  ة تتافًة التتس األردن وجتتاء  هتتذه التتدور  ،( وستتلطنة عا

 تتمن ةطتتار نشتتاطا  الشتتعبة فتتي نشتتر المعرفتتة حتتو  اهميتتة األستتماء الجغرافيتتة وةكستتاب

العتتاملين فتتي مجتتا  األستتماء الجغرافيتتة متتن األختتو  العتترب والتتوطنيين المهتتارا  العلميتتة 

،والعمليتتة ال ،متتة، وةط عهتتا علتتس كافتتة المستتتجدا  علتتس المستتتويين العربتتي والتتدولي

يتا  وتناول  الدور  عد  موا يع حتو  م هتوا األستماء الجغرافيتة واهميتهتا وع قتهتا بالح

اليوميتتتة ومصتتتطلحاتها، ونظتتتاا الرومنتتتة والعوامتتت  المتتتفور  عليهتتتا، كمتتتا تناولتتت  التتتدور  

ة معلوما  عن النظاا التداخلي لتدورا  األمتا المتحتد  فتي األستماء الجغرافيتة، وعتن الشتعب

افة ةلتس العربية لخبراء األستماء الجغرافيتة، وتجربتة األردن فتي األستماء الجغرافيتة، باي ت

.تدريب عملي علس الرومنة





عقتتتد ورشتتتة تدريبيتتتة فتتتي العاصتتتمة األردنيتتتة فتتتي مجتتتا  األستتتماء •

تحت  2019متارس  / آذار 28-24الجغرافية في ال تر  متا بتين 

مة فتي العاصت"  تطبيتا النظتاا العربتي الموحتد للرومنتة " عنتوان 

اء األردنية عّمان، وشارك في هذه الورشة نخبة من خبتراء األستم

ء الجغرافيتتتة تناولتتت  العديتتتد متتتن الموا تتتيع ذا  الع قتتتة باالستتتما

.الجغرافية 



الدائمالمقر الشعبة العربية في مكاتب 

د فتي األردن وبناء علس قرار المتفتمر العربتي الستادس للشتعبة العربيتة والتذ  عقتقاا •

ةيمانتتتا متتتن الوفتتتود : المقتتتر التتتدائا للشتتتعبة العربيتتتة-11/6فقتتتر )2012عّمتتتان عتتتاا  

  المشتتاركة بأهميتتة وجتتود مقتتر للشتتعبة العربيتتة لكتتي تمتتارس مهامهتتا وواجباتهتتا بالصتتور

ائمتاً األمو  ، فقد اجمع الحا رون علتس اختيتار المملكتة األردنيتة الهاشتمية لتكتون مقتراً د

تتا نقت  المقتر 2018وفتي العتاا (  للشعبة العربية، وبموافقتة المملكتة األردنيتة الهاشتمية

من حترا المفق  للشعبة العربية المستأجر ةلس المقر الدائا في العاصمة األردنية عّمان  ت

متحتتد  التتتابع لألمتتا ال/ المركتت، ايقليمتتي لتتتدريس علتتوا وتكنولوجيتتا ال  تتاء لغتترب آستتيا 

.وتأمين المقر بكافة  المواد واللوا،ا واألجه،  ال ،مة 



موقع الشعبة العربية على شبكة االنترنت

األردن وبنتتاء علتتس قتترار المتتفتمر العربتتي الستتادسقتتاا •

:2012للشعبة العربية والذ  عقد في عّمان عاا  

قتتاا: موقتتع الشتتعبة علتتس شتتبكة اينترنتت -9/6فقتتر   )•

( www.adegn.net)العربيةاألردن بإنشاء موقعاً للشعبة 

وهتتتتو بتتتتاللغتين العربيتتتتة واينجلي،يتتتتة وي تتتتا العديتتتتد متتتتن

نبتراً المعلوما  عن الشعبة العربيتة ، ويعتبتر هتذا الموقتع م

ستواء للخبراء العرب لنشر ابحاوها والتواص  بين الخبتراء

ئتة علس المستو  العربتي او علتس المستتو  التدولي ، والهي

د ايداريتتتة للشتتتعبة تهيتتتب بتتتايخو  واألختتتوا  الخبتتتراء برفتتت

.ال ...الموقع وةورائه بالمقاال  واألبحا  واألخبار والكتب 



مجلة األسماء الجغرافية

األردن وبنتتاء علتتس قتترار المتتفتمر العربتتي الستتابع قتتاا •

  متن للخبراء العرب في العاصتمة األردنيتة عّمتان فتي ال تتر

ةصدار مجلتة ) 14/7فقر : 2014تشرين الواني 11-13

 تمن دورية للشعبة العربية علتس موقعهتا علتس اينترنت  تت

هتا اها النشتاطا  التتي تقتوا بهتا التدو  األع تاء وتنشتر في

(مقاال  ومحا را  علمية لمن يرغب من الخبراء العرب 

حيتتتت  صتتتتدر خمستتتتة اعتتتتداد متتتتن هتتتتذه المجلتتتتة الدوريتتتتة .

. بيالمتخصصة والتي تعتبر األولس علس المستو  العر



الخرائط والمخططات

ةنجتتتا، العديتتتد متتتن الختتترائط ذا  المقتتتاييس تتتتا •

ة المختل تتة ولمنتتاطا مختل تتة متتن المملكتتة األردنيتت

الهاشتتتتمية وألغتتتترا  مختل تتتتة ، وتحتتتتو  هتتتتذه 

ا ان الخرائط قاعد  بيانتا  لألستماء الجغرافيتة، كمت

التتبع  منهتتا يحمتت  األستتماء باللغتتة العربيتتة ومتتا 

، ( ابتة ونائيتة الكت) يقابلها في الحروف الرومانيتة 

وتعتبتتر هتتذه الختترائط مرجعتتا مهمتتا وقاعتتد  بيانتتا 

.لألسماء الجغرافية في المملكة



األطالس

المركتتت، الجغرافتتتي الملكتتتي األردنتتتي طبعتتتة انتتتت   •

ا احدهما 2015جديد  من اطلس األردن والعالا عاا 

ت تمن باللغتة العربيتة واألختر  باللغتة اينجلي،يتة ، وي

األطلتتتتس ختتتترائط ومعلومتتتتا  عتتتتن األردن والبلتتتتدان 

العربيتتتتة والعتتتتالا والقتتتتارا  والمحيطتتتتا  ، ويحتتتتو  

األطلتتس صتت حا  عتتن األردن والتتدو  العربيتتة والعتتالا

والمحيطتتا  والقتتارا  والعتتالا ، ومعلومتتا  وجتتداو  ، 

اّنه ومن الجدير بالذكر. واع ا دو  العالا  والتبعيا  

) تتتتا استتتتخداا استتتلوب الرومنتتتة  لألستتتماء التتتوارد  

وفتتتا النظتتتاا العربتتتي الموحتتتد ( النستتتخة اينجلي،يتتتة 

.  للرومنة   



المعاجم والفهارس

ا البلتدان المرك، الجغرافي الملكي األردني واللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية مشروع معجتبني •

معجتا محافظتة)  والجت،ء الوتاني  ( معجتا محافظتة البلقتاء ) األردنية حي  صدر الجت،ء األو  منته 

( .جرش

دنيتة تا ةنجا، فهرس المواقع األردنية  لغايا  و ع مرجعية لكافتة المواقتع فتي المملكتة األركما •

القتر  الهاشمية ، وتا ترتيبه وتبويبه وفا اللوحا  وكذلك وفتا الحتروف الهجائيتة ، لكت  المتدن و

والتجمعتتا  الستتكانية والختترب واألوديتتة والعيتتون والجبتتا  والتتت   والستتهو  والمنتتاطا ، متتع ذكتتر

، وم حظتتا  تو تتيحية  (JTM) ايحتتداويا  الجغرافيتتة وايحتتداويا  حستتب تربيتتع فلستتطين وتربيتتع 

تعام  مع اخر  للموقع ، وي ا هذا ال هرس اكور من و وة عشر  الف ماسّمس  ، ولغايا  تسهي  ال

تتا تو،يعته وتعميمته .   Accessوفتا برمجيتة (  CD) هذا ال هرس تا ةعداده علس قر  مدم  

بية داخ  األردن علس جميع الو،ارا  والمفسسا  ذا  الع قة كما تا تو،يعه علس معظا الدو  العر

.لتعميا ال ائد    

در فهرستتاً اهتتتا األردن ومنتتذ فتتتر  طويلتتة بالق تتية ال لستتطينية وباألستتماء ال لستتطينية فأصتتكمتتا •

.للمستوطنا  ايسرائيلية في فلسطين وكذلك اطلساً للق ية ال لسطينية



المنشورات والمطويات

ة األردن وبنتتاء علتتس قتترار المتتفتمر العربتتي الستتادس للشتتعبقتتاا •

:2012العربية والذ  عقد في عّمان عاا  

ة ولنشتتر التتوعي بأهميتتة األستتماء الجغرافيتتة ، فقتتد عملتت  رئاستت•

متتن الشتتعبة علتتس ت عيتت  التوعيتتة عبتتر عتتد  وستتائ  منهتتا التوعيتتة

ختت   وستتائ  ايعتت ا المختل تتة المقتتروء  والمرئيتتة والمستتموعة 

مجلتة وايلكترونية ، فإ افة ةلس مجلتة األستماء الجغرافيتة فهنتاك

لكتي التتي يصتدرها المركت، الجغرافتي الم( نصتف ستنوية) المقياس

ارير األردني وينشر من خ لها العديد من المقاال  واألبحا  والتقت

( ا  مطوي) المختصة باألسماء الجغرافية ، ا ف ةلس ذلك ةصدار 

.تعري ية في األسماء الجغرافية وعددها عشر مطويا 



المشاركة في المؤتمرات والندوات 

تتي األردن منذ ومانينا  القرن الما ي في جميع التدورا  والمتفتمرا  الشارك •

ا  عقدها خبراء األما المتحد  لألسماء الجغرافيتة وكتذلك فتي االجتماعتا  والمتفتمر

يتد متن العربية التي عقد  في هذا المجا  وكتان لتألردن دوراً فتاع  فيهتا  وقتّدا العد

األبحا  واوراا العم  ، كما شتارك األردن فتي متفتمر استماء البحتار وبحتر الشترا 

.علس مد  العديد من السنوا   وغيرها من المفتمرا  المتعلقة بهذا المو وع 



عقتتتد االجتماعتتتا  الشتتتهرية للجنتتتة الوطنيتتتة •

.لألسماء الجغرافية األردنية

ن مشتتاركة رئتتيس الشتتعبة فتتي متتفتمر فلستتطي•

والتتتذ  عقتتتد فتتتي " التتتدولي األو  لألرا تتتي  

ديستمبر عتاا 14-13فلسطين في ال تتر  متن 

2018.

اعا  ةصدار كتيب عن نتائ  وتوصيا  االجتم•

غاية والمفتمرا  العربية لألسماء الجغرافية ل
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