


خيطة توضح موقع سلطنة ُعمان الجغرافي 

اككغرويف واككبيفعو يف مية ككلوة اةككتواغ اككتوعويف رعيف ككموقككمويف   ككغ يف وعو شكك موقع ككمون 
اكغرواكد  وركغ ييفلوعويف ط كغتويف روكغ حويف ي كبحوعوقطمقكت يف  غ مويف قديم،و سغ اتون 
يف  كككككككب ويفقديكككككككاويف قكككككككديمو عو كككككككةغهتويفق كككككككديف ويف رغ ييفةكككككككتويف  غقكككككككتو  ككككككك  و

.يفملطمقت
اغررمم يف رغ ييفةتقسرير غنلاناةقةثب  غكغر يفس تقغئةتقسم غ نلان 

اغر، ا بيف  بب، ا بيف  طدحغمل ةطكيف   غ يت  . يف يفلةجن 

قنيف  اغيةعركغر
عيفق يفئميف ب يفد
يف ي بيتيفملال ت
الكر غف يفإلا غ 
. ع  مقنيف  غ م



اككغروعويف  يككع ويف قدياككتو كككغرويفإلرككغ ويف واككبيفعو   
 ةكككوكغيككتورارككدوقككنو ة و،يروككغ حو ككد د غويف ةككع 

فبرككوو  رككاو ة وقسككطد وشككاغالأ،و قككنو ة ويف  ككدو
و  راويف ي بينو

أ
غ لو  ك بيف ويف باكمويف يفك( دملعر)شب غ

اغرويف رغ ييف ّالو  يفويفإل لةمويف وابيفعون  ،و س 
أ
.ةتهباغ

اككغروعوا ل ككغواعيفاكك توسككغ مويفملع ككمويفالسكك يفرةولو   
قنب و  كغ يف ويف  كب ويفقديكاويف قكديم،و ا كموقكنو

اغيةنيوروغ و  سمغ وروغ يني،وف كغيعيفوييكد   رويف   
قغو دي موقنوسلمونربوشكي توقكنويف يفمكعتويفملال ةكت
يف ي بيكككككتو يف ربيكككككت،و يسكككككرع د روقكككككغوي رغاعيككككك و

.  يف سلمويف بيفئوتوعوذ وويف ع ت ي رغا وهري موقنو

التاريخيةخريطة عمان 



(  سنة قبل الميالد60,000)األثري بمحافظة ظفار، سمهرمبمنتزه أنقيطاتموقع 

لوحة افتراضية للمستوطنات الساحلية في فترة العصر الحجري الحديث 

اكغرواة ك توخاللوف ةويف  يبويف  وبحويف قديموكغيكتون 
خييتومليغد ويف اك يف ،و ي كدويفكر كغفوةد يف و وبيكتو

عوقع كككمو( سكككطتو يكككمويفملكككةالد60,000)ر كككعدو  كككاو
و
أ
و يف كك غ

أ
ةيقةمككغ وعوسككا ب واا غففككتوليككغ ود ككةال

ةونلاواديفيغ ويف رعاك وي كعويفملطكغرقويف سكغ لةتوعوفك 
.يف  يبويف  وبحويف قديم

ل ب وقسكرعرطغ وسكغ لةتوا لكعلويف  يكبويف  وكبحو
اكغرو ك كعفويكغر ويف عرةتيف  ديكوقثمو عوشاغلون 

عواطكككعبوناكككغرور كككعدو  كككاويفق يةكككتويف  غشكككبةو يكككمو
كثبوقكنوقغئكتوقع كموةثكبحة  دورمويف    وننويفملةالد،و

اغيةكككتور كككعدو  كككاوفككك ةويف  يكككبو نلكككاويف سكككعيف مويف   
،و يكدلو اكعدوقعيف كمور كعدو  كاوفك ةويف  وبحويف  ديك

يفق يكككنيويف يفكككغقاو يف بيفاكككمو يكككمويفملكككةالدوعوا يكككبةو
اككغرواككدة وقطكك وقيككرية نلككاوةرواككعيفد ويفإلا ككغ وعون 

يف  يبويف  وبحويف  كديك،وقاكغوسكغ موعول كع ويفكغ و
اغرواوطعا غ . لاال تويف ي بيتو امتوشاغلون 



مراحل تصنيع خطافات الصيد الصدفية

رأس الحد، العصر الحجري الحديث 

ةنكغ لورسكريفد و ركاور كّعلويف سك غرو  كاويف يكةدوعيف ركلوكغيكتوةد يف ويف يةدويف ي بحويف رقلةديت
يف ي غ ،وقثموةثقغلويف  يغكو ةيعيفعوقيفرليتوقكنوخمغفكغ ويف يكةدو كط توام وكغ و ةشك غلونديكدة

. يةدوةساغكوكيريةوقثمويف رعيت

جزء من فك سمك الحوت عثر عليه

في موقع السويح 



 يفسريفديف يفكر غفةريف ايفقثبيتيف دالئمر ري•
عيف  ديكيف  وبحيف  يبقط ادةيف ط غ خغ 

اغ ةريفملةالد، يم يف سغد يف سغاميفق يني رن 
ةيف ي رلوقط  يفسريفديفقغر يفمل در  يفنبفت د
 رمع  يفقخبى،يف   غ يف قنقثةالر غقم

اغرعيف ط غ  طغنت ةابحة ي ت ران 
اغيةعرا غرغابيف رليف  غّقتيف روغ يتيف سلم عيف   
ذ و سغنديف س غيةت،يفملورا غ انييف ديفخم
رعلنلايف ي بيتيفملسرعرطغ رمع نلا

اغيةتيف سعيف م .يف   

ل فترة لوحة افتراضية لعملية استخراج النحاس في ُعمان خال

العصر الحجري المعدني 



 قط يف  ابيف  ة عيفملسرعرطنييفسريفد
 اطغعيف قيبيفملةالد يميف يفغقايفق  

.يف قعيف ب
ة دقني ديف  حيف  غشت غ بر ي كغيت 

يف سعيف منلا ط  غرميف رليف قعيف ب
اغيةت  ام غا ديف طيفةمس  قنيف   
يف طيفةمةشوغ   غ  يسريفد اغ  يغل،
.يميعيف قغ ب و م

للبان، المصنوع من القصب، متحف أرض االشاشهصورة لقارب 

القاعة البحرية 



اغيةتيف سين اطغ  طغنترمع  •   ا بريةررسرمةميف رليف   
ف ةخالليف قديميف  غ م  غ يف يف ا لع علرعيلتقسغفغ 
.(يفملةالد يمسطت3000-1300)يف رب ي حيف  يب

 نشسين ريطةم ئةسةتقبيفك اإي غ اغشب ديف حكةغر ةغ •
.يفملبيفك      يففدةثغيعيت ةخبىقال ةت

اغرهد • ون 
أ
وقابيف

أ
ويف ي بيت، لاال تروغ يغ

أ
قبيفك ة مقن قبك يف

بفتيف قديم،يف  غ معيف روغ حيف  يع  قبكب  عقوغراغسم ن 
ةح ة م، ي طل(اغر) سيةطت، ر طل(قغ):كلارنيقن

.(قوغرا ب)يفسميف يفلةجنلا ةرلقيف سيةطت، ة م
يف ي بيت، يف روغ ةيفملال تعيفملرابسنييف روغ ف تابح •

اغر يفيدقوت يف ي بيتيف روغ ة فب تيفملوغ  ة،يف   غ يف قمن 
 يفقخرغفغسريفديف يفملعثقت، يف  قعد يفق حيفريفقخرغ  عاعديف  غات
وكغر

أ
ةيفملاة يف  القغ قن ر ديف قديميف  ب   غ يف عشغئ غ

.يف ي ةرلوعيف روغ يت لطفم

خريطة توضح حضارات العالم القديم في منطقة الشرق األدنى 

د ختم عثر عليه في موقع حصن سلّوت األثري، األلف الثالث قبل الميال



قم عحروغ حك لة قوغرق غيتيفمليغد رعثق
غاةط ايف روغ يتفغالريغال يف قديم،يف  غ م  غ يف 
يف رب ي ح،يف  يبف ةع ق د بةقطرفاتكغيت

قن  يف ديفر غ غد يفر غرية تننيف عثغئق ر دثت
سعقبقدر  اريمكغيتيف رلقوغر سينقوغر،
يفمليفرليتيف ي غئمقنكيريةا اةغ ق الت ةكغد
يف   ب،ذ وعااغيفقيد   يفدحقنيف قغدقت
اغيب  اقوغرقعيفيئةر  ا  غفت يف  غج؛ يف ي ت،
تروغ يقبيفك ااثغاتكغيتيفمل لةت، لسلمريديب غ
يفقيد   يفدحقنيف قغدقتيف  ب ةتيف سلم رواةم
يفقسعيف ع رسعيق غرعحي  غ،اإنغدة رقع 

يف ب ال    عليف ي ةدة،يفقسعيف ة يفإل لةاةت،
.قعيفي  غ  ايف يبنعيةتيف ي بيت

العصر خريطة توضح خطوط المالحة البحرية بين حضارات العالم القديم في

البرونزي 

لوحة افتراضية للمالحة البحرية لسفن مجان في العصر البرونزي



اغرقل ت)شاس يفملل ت ّ  ت يفريغ ةت(ن 
2334)نغ يفقكغدحسباعريفمللوقمروغ يت
م،يف  فةيف يغ  القب رّعات،(يفملةالد يم

قنيفيملقتيف رليف روغ يتيف ب ال  الات
اا غ كت  لت34يف بيففديناالد  اقوغر
و5400

أ
يف  ةغرة اةتنلايدلقاغ،فبديف
. يف روغ حيف سةغسل

نلاييعذ ماسطسباعريفمللوخليغ  غ ل
يفمللواةط م قنيف ي بيت،يف روغ ةخمعت
-2306)(Manishtusu)قغي رعسعيفقكغدح

.يفملةالد يمسطت2292
وقوغرسلم  يت

أ
ود  يف

أ
يف روغ ةعكيرييف

انييفسراب يف رليف بيففديناالدقميف ي بيت
.ديفملةال يميف ثغيليفق  ة يفخب رايف مبفني

نقش يصور الرحلة البحرية للملكة شمسه من مجان إلى بالد الرافدين 

اكم مجان دانو حومانوسين حاكم أكاد ناراملوحة افتراضية ألول معركة بحرية بين 

(سنة قبل الميالد2200)



نقيفملر يفيديف ملبيف رغ ييفةتيفمليغد سولت
يف  حيف ليغر،قغدةنلايف قدياتيف   غ يف 
يف مقع ع يفسميمغ نلايفسريفد 
خاللقنيف يبيفنطت  ة رع م  ديف ديطةت،
رقميف رل(ليغ )يف ليغرة ض  ا  الر م

اغراطعبع يف سل ت   نلا ل يعلن 
.يفملقدست

بقيعيف قديات يف  رغاغ يف طيعص ثقت
نيا يف روغ يتيف   غ يتيف  ال غ يف يبنعيةت

اغر يف ب ال خاللقنيف قديات قيبن 
بفر يف رليف ليغرة ض  ايفملقدستيف ي بّيت
ا غ غ يف رلكغ ب لت،(يفإل  ة ض)اك دي م
ةتيف يبنعييفقسبةعخعفعيفقكربيف  ب اغيل

.(الميالدقبلسنة2900-2750)يف بيفا ت

لوحة افتراضية الستخدام اللبان لدى الفراعنة المصريون 

صورة لنقش الدير البحري والذي يوثق رحلة السفن الفرعونية 

إلى أرض اللبان ( سنة قبل الميالد1500)للملكة حتشبسوت 



لوحة افتراضية لصناعة سفينة مجان 

الجنزية، رأس طبعات لحزم القصب التي كانت تستخدم في صناعة السفن التجار

اغريف ريمت يد  يفق يفدح  غ ةقم(قوغر)ن 
ك،يف  دييف  وبحيف  يبف ةقط  ثةقتروغ يتا ال غ 
 يمسطت1900-2600)يف رب ي حيف  يبف ة خالل
اغييف سينفسغ اتيف يال ،رلور  ح (يفملةالد ةتيف   
جيف يفلةقبيفسلانييف روغ يتيف ي بيتيف عسغرتعآي يفك

.يد  يفق يفدح قبيفسل
مسعيف س غر دىق ب فتاغ قغ يفململةتيف قيب عيف ب

اغر ،(يفملةالد يم3400)يفملةالد يميف بيفاميفق  قط ن 
اغرعيف سين طغنت يفسراب  يف  يبف ةخاللن 
غ يف ق  مميف قيبة  قتقنري غ نثب  ديف رب ي ح،

295يقغ بقغقط غ،يف وط  ة عيف سينامنرامليف رل
و
أ
و ع غ

أ
ثغ كيف يفق  قطري   ارغ ييف غي عداغ قغ قملةغ

.يفملةالد يم



خريطة بطليموس لشبه الجزيرة العربية في القرن الثاني الميالدي

  يف  يبف ةخالليف  اغيةتيف ي بيتيفملال تراة
روغ حاط غت(قةالدح525-يفملةالد يم1300)يف  ديدح

يف ي ة   خاللةكد يف قديم،يف  غ م  غ يف قماغ ح
انييف عيفسميفملال ليف ط غتيف قدياتيفقشع يتيف طيعص
اغر رسااكغيتق د بةد  ت ةريف بيففدين، االدن 
اغرقسمقبيفدفت ةي غيف  ب االد ق طغ غ غد،قال ت ن 
يفق  ايفق يةتقطري   ارغ ييف غي عد،(قوغر)يف قديم
 يمسطت640)يفملةالد يميف سغاميف قبريفملةالد يم
.(يفملةالد

يفإلس طدا غ ةقثم يف ب غ تيفملؤ خنيقنيف  ديدذكب 
 يف  رغاغ  يفقح بحيف  اعح يغ ع يفملقد يل
اغريفسم يف ب قغيةتيف ةعيغيةت يف يفبيفئط ميفإل لةنلان 
   يعيفيف  باةتيف و يبةشي قنيف  ب ليف وطعال
اغرقعيفيئعيفملال ةتيف  بكت .يف ي ةرلوخاللن 



خطوط تجارة اللبان بين الشرق والغرب 

اغيليف ليغر يف  غ معيف روغ يتيف سلمةابحقني ديف   
يفملؤ خةكد قغ  عيف  ديدحيف  يبف ةخالليف قديم
 االد»:اقع  (يفملةالد يم448-490) ري درايف ةعيغيل
يعاد  د غ فة غيف وطعب،قنيفمل اع ةي غيتعيف  بب
.«.... يف الدر(يف قبفت) يف ديف سني يفملبيف ليغر

 نن لي كيفقسغرةمر بيويف ليغرنلايف ملبشدةةد
االدنلا  قغيةتا التيفققبيفير اةر  اقيغد  ،
.اغ ي م يفير تيفملةالد يم24نغ عيف  بب

 قن يف ليغريف ييفع ةح"يف مةعب"يفقشع يتيفمليغد ذكب
عةشع مللعكيف  بباالدقنر دىيف رليف ي غئماني

يفإلهبيق كغريفملةالد، يم يف سغاميف ثغقنيف قبيني
ع رقعكيريةا اةغ يف ييفع ا ب يريغ عر يف ب قغر
.يف دفن



خريطة توضح الموانئ العُمانية خالل فترة العصر الحديدي 

 اغيةتيفملعيفيئيفسراب اطيف بيفيف روغ حاط غر غيف   
 يف ابب،يف  ب قعيفيئعيف روغ يتيفملبيفك اني

و كغيت
أ
 ة ا غيف روغ يتيف سلم ريديبقيد يف

ت،يفململعايف روغ يتيفملعيفدةابحة يحيف  حيف ليغر
،اابيففةر غنن كريعيف يف ب قغريف ةعيغر ذكب غ
.يف روغ ح ي غر غ س غي غ،

ة )قغكغقةطغ يف ي ةرلوعيفملعيفيئةابح قن 
 ةانقعش غقةطغ ،( يسع )ة سغ يفقةطغ ،(يف  د

سغ يفاا،ة  اغيغ،ة  يفكرغ،ة اري ،(سا ب )
 ةان،كبييرع ، ل غ قةطغ ،(قيريةا يبة)

قةطغ ،(قسقطقةطغ )قسقمطع ،ةقةثعس غرغ
طغ قة)ا يفسغفغفغ،(داغقةطغ )داغيوع يا  غ ،
.(يف سةب



خالل فترة العصر الحديديسمهرمرسم افتراضي لحركة المالحة البحرية في 

صور لقطع السفن الخشبية التي تم العثور عليها في البليد 

اغيةتيفملعيفيئة د(يف  د ة )قغكغقةطغ ي د ةف عيف   
بفتيف قسل تر  نيف سينكغيتيفملي ب،يف  ديدحيف  يب
.ةشع االد  ا(قغكةرغ)قةطغ قنيف رعيفام،قن هري غ

يف  يرية،يف ي بيتيف سينيسرقيم يسع قةطغ كغر
و
أ
  ة رمرليف سين كغيت روغ ر ،يف ليغراريديب ق ب فغ
 يف  غفع ،يف  بيب،ااطسعاغ ق التيف ينيقن غدقت

ةتيف  اغ يفملعساةتاغ بيغحقسر ةطت يف رعيفام، يفملسو،
ييس يفملول ربيقيف  عدة  لتع رسلويف  ب ةت،

.يف  طدهببع(قلاكع م) را
يفمل ةطنلايممقراة ااع مسا ب قةطغ يرارم

وقةطغ أو ي رربيف  طدح،
أ
ليف  غملا د نلايسردلنغملةغ

يفمل ب فيف  غ مكغقمقمي غر سطعيف خاللال ريغر 
غ آسة يف يفلةج ةكسع يف  باةتيف و يبةشي )عآي يفك

.( قيبيفملرعسطيف ي ب قطغرق



صور لقطع السفن الخشبية التي تم العثور عليها في البليد 

رسم افتراضي لمدينة البليد 

رمت ديا قبيفكب سينخ يةتة عيفحنلايف يلةدعنثب
وةا يف  غيفسريفديف 

أ
قط  غ عيف ود يفراطغ عال قغ

نلانثبكاغيف يلةد، اغقميف  ين خغ تيف يلةد
يف  يبقط يفسريفدقتيف  يريةيف سينقبيفسلقنقواعنت
.يف  ديدح يف  يبيف رب ي ح

و ل غ قةطغ ي رم
أ
وقع  غ

أ
وغ ةيف رربيقنلايفس يفرةوةغ

اغرانييف ي بيت،  شب ليف  طدقن كم يف يفلةج،ن 
.يفق اب يف ي بةفبيقةغ

طتسع ل اغيةنييف بئةسليفملةطغ قسقطقةطغ ي ررب
غر  ايف ديفخلةتاغملطغرق لر عيفق اةت ر ان ،180
.يف مةباعحريد يف رليفملعيفيئةش بقن ي د



خريطة توضح دور الرياح الموسمية الشتوية في حركة المالحة البحرية في ُعمان خريطة توضح دور الرياح الموسمية الصيفية في حركة المالحة البحرية في ُعمان 

 اغيةتيفملعيفيئة دى  غ قةطغ  باةتيف يف و يبة اطعب يف ينييف  طدقعيفيئانيرباطيف رليف   
.خال  قن ييد   غ عيي بكغريف ط غ خغ ةريف د يفسغ ةثيرت  دةفبيقةغ، شب 

 قنغ روداغسع  يبرغدناغر،   غ رسلمكغيتيفملةطغ   بيفئبيف   رية،يفملعيفيئقنداغقةطغ
. يفملاببيفمل ب  ة م يف يني يف  طديف سطد



لوحة افتراضية لرسو السفن التجارية العُمانية في الصين 

خريطة توضح الطرق البحرية والبرية لتجارة الحرير والتوابل 

 كغر يف  حيف  بيبيف  غ منرب غريغدل ا بيتابيترب
يفييبداديفيف طيةستيفملطرعاغ قنيّ د يف يني،قيد  
  يف نرباغسريفديفق ،يف يةطةتيفإلقربيفرع يتاالت
قلتيف مبيق ر رربيف سلم،قنيف  ثريةي غي   يف مب  
يف  ب اني امتيف مبيق،  يفقنق اغا  يفيف ي بيت
ريفدقت يف ابب، ا ةكيف رعيفام، روغ ةيفقخصنلا يفس 

.“يف رعيفامرب "يف  غئميفسا غاغ 
نطدقغيف عسمايف قب رقملمعيف  ي ت   رّعس ت

اغيةتيف سينةا ب  يتق ر يفملةالدحيف ثغقنيف قبرقط يف   
قط  يف ريمتيف  طدح،يفمل ةطنرباديدةروغ يتقسغ و
اغريف  نيذ و .ا بيتروغ يتا ال غ  يف ينين 

  عد   غ عيف  بيبرب ربكر يف  حد يفقغيفقكثبيفإل
ريغدل يف اةط غيفمليغدال  رةسري يف   عبيف ثقغفغ رال ل
انليفملاردةيفملدرعنغقبةكغيتيف رل يف ثقغعيف ي بح
.يف مب    رعل



خريطة توضح المسالك البحرية العُمانية إلى الشرق األقصى وشرق أفريقيا 

بريشة البروفسور ( )م1050/هـ441)عام سونجالشيخ عبد هللا العُماني يستقبله امبراطور الصين جن 

( هاربر جونسون

 خاللاغرن وعيف ي بيت يفملال تيف روغ حيف ط غتيفحد غ
اغيةتيف سين كغيتيف ي ة،    يف  طدقعيفيئعربسعيف   

 ا  (سرييالي غ) سبيديب سطاغفع ة،يفمللةيغ ، سغ م
بةا ييفملاليعة خيةم  ايف يطاغل خلةج يف ل غدي يفملغ دي 
 ا يبةةيدقغر ا   طويغ ع  ا  اغ ة ا يبةسعقمبة
اغيليف   ويف ي بحيف ط غت  يفيفقرد  ديف يلةيني، ا  اع يةع،
اغيةعر  م ةطاغ ،يف ينيشاغلة يا  ااارغابر ميف   
 يغكعاالدةي غي رقديف رليف  ةال االد غييعيفقديطت ةك

.يفآلر يف ةغاغر
انييف ي بيتيفملال تي متيفملةالدحيف رغسميف قبرا لعل

اغر يف ي غ ةقنيف  ديديف ي ة   خالل ابح يف يني،ن 
اغيةني / ك133)نغ يف قغسمانهللانيدنيةدةةاعقثميف   

كغيرعر=خغييع) عيفير عقةطغ   ا  ميف  ح( 750
  ميف روغ حيف ريغدل ومةر يقغليف يني،ع(يف  غ ةت
. يف ييفع يف ليغرروغ ة اغقخصذ  ر 

خريطة توضح المسالك البحرية العُمانية إلى الشرق األقصى وشرق أفريقيا 



إلى السواحل األفريقية الجلندىخريطة توضح هجرة أبناء 

لوحة افتراضية لصناعة السفن في ُعمان

اغيةنيق بفت طر مق ّويفملال ةت خربر مةفبيقةغشب سعيف مااطمقتيف   
وقطرفارنياب لرنييف قةغ قن

أ
فاربيعش بعيف سعيف م،رلو  اسطعيغ

يفملبيفك قنيف  ديدي متيفملال ل لط غتيرةوت نغ ،كمقن ةابيم
اغيةتيف روغ يت ي غتذ وقم ر يفقن،ةفبيقةغشب سعيف منلايف   
.يف روغ يتيف سين طغنت

اغيةعرةسا 83)نغ  عيف ليف  وبحيفق ليف قبرة يفخبعالقع قغ ةيف   
تيف طيغ ط د   نطدةفبيقةغ،شب عنباةت قغ ةة ل ر عر،( 702/ ك

اغيةعري  ا غةخبىقال ترمسست،( 1203/ ك599) عيف ل يف   
واطعاد وغد  ة   اشاغالأوَاْبَدفعح ة قن يفقرد اغرلقنيفيملقت

أ
.غ

رم( 851-840/ ك237-226)نغ يف يفب  لاةيبانيفمل طغيفإلقغ ن دع
ق  د  باةتاغ اتثالثاغئتقنير عركيريا بحةسمعلرمسةا
-851/ ك272-237)نغ قغ وانيف يلتيفإلقغ ن د عاغ سالح،

يف رلسقمبىا يبةيفق يغش غام( 878/ ك265)نغ  ع،( 886
اغر،رغا تكغيت وةسمعالأويفإلقغ فو     

أ
ئتقغقنةكثبر ديفد الغ يفاغ

.سقمبى  ب سيةطت



رسم  لمدينة مسقط من القرن السادس عشر الميالدي

اضها خريطة توضح المعارك البحرية التي خ

ن العُمانيون في حربهم ضد البرتغاليي

 مرافيف  ب ،روغ ةنلايف سةمبةعيفال   اةتيفقراغعل ب
ق ب ع ق  ميف  طدح يفمل ةطيف يفلةجقطمقت  ايف ربراغ ةعر
يففسةمب يفملطمقت،عيف د  ةتيف روغ ةال ر غ يف ريغدحيفسر اغ ح

.غ فبيقة شب يف  طدح يفمل ةطيف يفلةج سعيف ميفملال ةتيفملابيف نلا
يفقسمعلقنيفملر ب ينقن هري م يف  ثاغيةعريفملاغ ةو غ ل

عذيف طيقعيفا ت يف يفلةجيفق اب يف ي بيف  طدحيفمل ةطقةغ عيف ربراغ ل
قسغ راةري رماغ ي م،اغ  ااة  غ  ن اال ا دةيف ربراغ ل،
 ة   ايفق اب يف ي بيف يفلةجقنقسغ  غ ر عليف د  ةت،يف روغ ة
نغ  يف  ع طدح 1600نغ قط يف ربيمغيليف عاعد ل بح،يف يغ يف باغ 
1602 .

 اغيةعرر غر  تريف قعى   ييعذقن يفملطمقتاالد م ريفلةصيف   
  افس عيف( 1624/ ك1034)نغ يف ة بالقبشدانيغ بيفالقغ  عيف 

ثيعيفك ،يفق   اةتيف ي بيتيف قعىقميرطغسب عحا بحةسمعلر عين
اغيةتيف سعيف مااةمنلايف ربراغ ةتيفمل غ منلا واغر مقن يف   
آخبقنخبيفا م رمةريف ا(   غ  داغ خع ف غر اليغ  عى)ككككك

اغيليف سغ منلاق غ ل م .( 1650)نغ  قسقطقمبحعيف   



ممباسالعة يسوع في رسمة افتراضية ألسطول ُعمان البحري في معركة تحرير شرق أفريقيا بالقرب من ق

بريشة البروفسور هاربر جونسون ( م1696-1698)

اغيةتيفقسغرةم  يف لت نلايف  طدحيفمل ةطعقال قر ميف   
ربدقنرا طعيف( 1652)نغ  عةفبيقةغ، شب يف  طدسعيف م

اغيةعر ا يف  غ ييا عكل ،يف يفلةجقنيف ربراغ ةني يف   
بةا ية مالسراغثتيفسروغاتةفبيقةغشب   اا بيرغر الرغر
.يف ربراغ ةني د حيويغ اايغ

اغيةعررا ن شب سعيف منلافغحيفر بيبقن( 1660)نغ يف   
ةسمعالأورعا ( 1696/ ك1107)نغ قنقغ  ش ب ع،ةفبيقةغ
اغيل سعع،ي ل تف غ ب يفيف ربراغ ةنيقنقايغسغ ر بيبكيرين 
اغيةعررا ن( 1698/ ك1109)نغ  ع نلايف سةمبةقنيف   

ويف ربراغ ةتيف قعى  اال يف ربراغ ةني، ربديف قل ت
أ
اايغقني غئةغ

. حيويغ  اغرغ كلع 
ورا طعيفكاغ

أ
يف سيننلاا بح يغ فبضع يو عيفيف يغ سل،يفال راللقنيف ي بينر بيبقنةي غ

.يف يغ سةت
اغيةتيف ي بيتةركعااليديفإليولة حيفملؤ خي  ف  عةتةيريع ة ي ت دن بيف ثغقنيف قبراديفيتعيف   

.ةخبىا بيت



رسم افتراضي لألسطول العُماني أثناء عملية تحرير البصرة

اغر يف لت س ةدانة اديفإلقغ ن دعن 
يفققب  ةير غق غير غربسةخ( 1744/ ك1157)

 يفإليولة يتيف  ع طديتيف سلمغ ا ميف  ح
اغيةتاغ سةغدةر  فغر يفرئشعقنكثرينلايف   
.يف  طدح يفمل ةطيف يفلةج

ا يغ يف يب  غ ( 1775- ك1189)نغ ع
قدخمنلا ديديتسلسلت يييعيفيف ييبة
ل غة  يفسرطود  ة ،يف دخعلقنيف سينملطميفملةطغ 
ةسمعلارو ة  غ يف  حس ةدانة اداغإلقغ 
(يف ب اغيل)يف  باةتيفإلقغ سيةطتيرقدق ا بح
يف سالسم مميفسرمغعيف  ح الليفاط اقةغدة

يف  ثاغيةنيكغفم  ديف  يغ ،فو رميف  ديديت
اغر .يف ييبةخبيفجقنردفمسطعيتاا غفمةن 



(  م1856–1804)لوحة افتراضية لإلمبراطورية العُمانية خالل فترة حكم السلطان سعيد بن سلطان 

اغيليفقسمعلة يح يف قبرقنيفق ليف طي خالليف   
ح،يف  طديفمل ةطعا بحةسمعلةكربثغيلن بيف رغسم
ّسم يف ربيمغيل،يفقسمعلا ديف ثغيةتيفملبريتع يمرل

-1804/ ك1273–1219)سلمغرانس ةديف سلمغر
يفقربيفرع يت ة ّعراالد  سلمتييعذخال  قن( 1856

يف سغ منلايف عيف  تيفملطغرقكغفتر ام يفس  ،
ةغقفبيقيف  ب ةتيف سعيف م  ا ليفلةجيف  ب ليف  اغ ل

نقيف  ديد  ااغإل غفت  يف،(حيويغ   انيغ اطد قن)
يف  ببا بع يف عيف  تيف سعيف م    يفمل غذيتيف و  

قعيف د غ رع يف قابا  ة خيةمفة غااغيف  طدح يفمل ةط
.يفال ريغديت



خالل فترة السلطان سعيد بن سلطان رزنجبالوحة افتراضية لمدينة 

لوحة افتراضية لمدينة مسقط خالل فترة السلطان سعيد بن سلطان 

اغيليفقسمعلسيناطغ رم  اطغة عيفضعيف   
اغيةت  ع شطغص،  ع  قسقطقمبحعن 
قن كغر، سع يف اعقيغحقثميف  طديتيفملعيفيئ
اغييفقسمعلقط غير عريف رليف سينةش ب عليف   
 يف رليف سلمغيتيف سيةطت:س ةديف سلمغرن د
ون بام ا تح د 

أ
و312 اع ر غقدف غ

أ
.رطغ



(  م١٨٤٢(رسم افتراضي للسفينة السلطانة وهي ترسو في نهر التايمز، وعلى متنها السفير العُماني

م بريشة 1840لكعبي عام رسم افتراضي لزيارة السفينة السلطانة لنيويورك على متنها السفير العُماني أحمد بن النُعُمان ا

البروفسور هاربر جونسون 

و
أ
اغررباطيف رليف عديتيف  ال غ قمرا ةغ يغ اغ عالن 
طتيف سية   س ةديف سلمغرا كيفققبي ةت،يفملر دة
يةعيع كقةطغ   ا روغ يتدالعقغسةت  لتع

ابيم قنيف ثالثنيعيفملةطغ   ا  لت ةكيفققبي ل
اغرانة اديف  اغيليف سيري غقلت 1840نغ  يف ط   

و ة عريف   يل
أ
يفملر دةيف عاليغ ع   وقاثال

.تيفققبي ة
و

أ
اغرانييف عّديت ل ال غ رعرةديف رمةغ ابيمغين 

در ط  اثغيةت  لتعيف سلمغيتيف سيةطت سغل 
يغ باننلليف سيري نلة غ 1842نغ ع

انس ةديف سلمغر ديفيغ  د يف يعس ةدح،
.ررعيو غااطغسيتف رع يغيفملل ت  اسلمغر



سفينة البوم 

اغرنبفت نلايف سينةيعيفعقنيف  ديدن 
عقيفرليتيفسريفديفقغ   غ كغريف  يع قب

، يف  س بيتيف روغ يتيفقهبيفضقنيف  ديد
يف  غشت غ بيف سينةيعيفعةش ب قن

طت سيةيف سلمغيت يف سيةطتقوغر سيةطت
  غ بيف  ايغ ح سطيع  يف سطيع يف يع 
ارةم  غ بيف  باليف يرةم قبكبيف  ع ح
يف اطوت سيةطتيف يقغ ة سيةطتيف يةد
نيف    ادريف يةد ادريف يالت سيةطت
يف وغ يع  قبكبيف  يف   ت سيةطتيف ي بح
.يف  عنل سيةطت



البتيل الحربي  السفينة السلطانة سفينة البغلة 



لوحات افتراضية الستخدام العُمانيين ألدوات المالحة البحرية 

اغيةعر لي غ ةكغر  يف د يفيتيف يفربةقنيف   
نلايف ر بفقنقّ ط مقغيفإلا غ اا غ يف 
 ما غ،يفمل ةمت يفمليفغرب يفالروغ غ يفملسغ يف 
 اي رد ريف  حيف ع ةديف د ةم ليف طوع ر ن
  يفئ ت ناق يف ي ب عركغراميف ي بع

و  مكغيتيف مةع  ةيعيفعةساغك 
أ
قؤشبيف

. يفروغ غر مقعيف   م ر ديدقط يسريةد ر



اغيةعركغر ويف   
أ
يفملال ت كغيت قسغ   غيف ي غ نلع ع  يفديف

اغرعيفحد غ  غة جعيف ي بيت يف روغ ة  نيع ف يف خاللن 
ريف  يف رليف رغ ييفةتيف  يفيةغ ةابح   ميف رغ يخ،قنقيفرليت
اغيليفملالح عيف ي غ  نلميفملال تارغ يخيفسا غ انة اديف   
وكغريف س دح،ق ادانقغاد

أ
.يف يلو نلميفملال تايطعرنغملغ

كاغيف يع لت،  بكتقاطغرةسةت ابةة لقغادانة اديفخ ع
 لقغ ةيف  ب ليف سغ ميباطيف  حيف ي بحيف مبيقيفكر  
. اغ   سةالراغ  طديفقفبيقةت

اغيةعريف  لاغ ة مقن ويفملوغل  يفعابح يفيف  ينيف   
أ
يفملالحةي غ

ق دركرغبقؤ  يف يف ع حقس عدانيغ باننللانيغ ب
نلمعيف  غملةتيفمليفمعرغ ة مقن عيف ي غ ،نلمعيفقسبيف 
سوم"عيف عثةقت   د يفج رم  ديف ي بيت، يفملبشديف يف ي غ 
ت يف ثقغف يف  لم ل اةتيفملر دةيفققمقطفات دى"يف  غ مذيفكبة

. 2017نغ يعفاربع(يف ةعيس ع)

لبحار النونية الكبرى وحاوية االختصار في أصول علم ا)مخطوط في علم البحار 

(ألحمد بن ماجد

وريمخطوط معدن األسرار في علم البحار لناصر بن علي بن ناصر بن مسعود الخض



 اغيةتيف ي بيتيفملال تش د ويف   
أ
ويف راغقغ

أ
وي مغنر غكغفتعاغ اغ

أ
فبيف

اغيةتيف سعيف مقرديفدال قطير ت  لكم،3165رع  غييلغيف رليف   
.يف  غملةتيف ي بيتيف روغ ةرب نلا

ق ةق)قثميف  غ معيفملغئةتيفملابيف ة منلايف سلمطتر  بف
اغيةتيف ي بيتيف قعيف  ش د ،( بق  ويف   

أ
،رمع يف

أ
  فةتقسرابيف

 يف  يغ ة،يف رعسم ةكقن يف رمعيبيفال راغ قن يففباطيةب
اغيةتيف سعيف مرعلنلايف ي بيتيف قعيفند ةي  ت  غندةة ا غيف   
  يف بفديفقكغدياةتيفملؤسسغ ي غ   رم،يف ي بيتسلمغرانس ةد
.يف ي بيت غاع يف سلمغرةكغدياةت ةابح غيف وغيب

يفملعيفيئقنيف  ديد رمعيب ي غ   اآخباغيبقنيف سلمطتس ت
و رل بيف ي بيت يفملبيففئ يف يطغنةتيف روغ يت

أ
ود  يف

أ
اةتيف رطعق غقغ

قةطغ )يف  ديثتيف بئةسةتيفملعيفيئة م قن لسلمطت،يفال ريغديت
 قةطغ يف د م،قةطغ    غ قةطغ   ال ت قةطغ  غاع يف سلمغر
قنيف  ديد  ا  غفت،(يفملسغليف مية ل لاغح ل غ  قةطغ خيب
عيف رقلةديتيف سين طغنت   شقبيفك ي غ   يف يةد،قعيفيئ
.  ال   قسقط ع قديطت ة ا غنديدةقطغرق



كموقبام88ةكربوقةطغ و طغنلو قطمقتو بةواسلمطتوناغر،وريلغوقسغ ر و  .
(.الةعرود ال وةقبي ل26)رقد ويفالسرثاغ يف واغملةطغ و عيف لو
قكنويف ي كغئموقلةكعروركن5.8 ويامةكتويف ك و غ يكتو825 كعيف لو2018الاتوقطغ  كتويفملةطكغ و  كغ و

.قنويفملعيفدويف سغئلتقلةعرورن16يف  غقت،و و
ويف سكينويفمل الكتواككو

أ
 غ يكتويامةكت،و  كعونلكاويفسكر ديفدو لر غقكموقككمويف ك و14يطكغ لويفملةطكغ و غ ةكغ
. غ يتويامةتيف  و20يف سينويفمل التواكو

غةوي رككعحونلككاوةكككربوقطمقككتويف ريككغديتواغ  ككب ويفق سككطو ليككطغنغ ويف يفيةيككتو يف ثقةلككتو قيككي
.ريديبوييطو ئةسةتو قواموقر غقموو لي  كةاغ يغ 

كةلعق وقبام188ريلغوقسغ تويفملةطغ و عيف لو.
وقلةعرو3.5امغ تويفسرة غاةتوق و1600ييلغورعلويفملبفمو

أ
. غ يتويامةتوسطعيغ

ق 300ييلغورعلوقبفمويف ي غئمويف  غقتو.
ت،ويف  سك بييف لعاةسكرةتيعادواغملةطغ وقبفكمو لا كغدرو قبفكمو لكطيطو يف سكعيفئم،و قبكك و ليفكدقغ و

.  عضواغف،و قةطغ و ةدوسا ل

ريلغ،يف  غملةت لروغ ةيف وطعاةتيف سلمطت اعيفاتيفملطمقتع يف ي غئميف  غ يغ ق مغ ة مة د 
.كم10.71 عيف ليف  بةيفملطمقتقميفملةطغ قسغ ت

يف  غ معقةطغ قحةسيعننية يغ اا دل– ةسةغة  اغ   اربيفي يتق متة ببي د.
يامةت غ يتقلةعر3.4قنةكثبقميفملةطغ ر غقم2018نغ ي غيت را.
ويف ي غئمقنرنقلةعر75قنةكثبيف ي بحيف   ني غدل

أ
.سطعيغ





:رمعيبو يفا توقغئةتونلاوقسرعىونغملل

يقموعويفملطمقتويف رغ ييفةتويف سةغ ةتوملسقط.
ة  يتو لسينويف سةغ ةت.
يوع ،وقغ يطغ4 و5فطغد و.
ة و ليةغدين،و سع و لساو،و سع و  

.رغ ييفل
قمغنمواوغيبويف ي بو ققغ لو ق ال وروغ يت.
 قبيففقويفملؤرابيف و يف  يال.
قطرومو  لونغمللويفملسرعى.
ق غربو ربفة و قبيففقوثقغفةت.
ييفتوفغخبو  غ بوقغ يطغ.
ةتشققوس طةتوفطد ةتوا القغ وروغ يتور اةل.
شققو لايردئنيو يفمل  ينوق لوقبة.



اغرارغ يخيف ريغ أو مطتيف سل  عقتةنلطتيف  بيقيف ي بحن 
ق ب ععر غ ي اغنن 2008نغ عسطاغفع ة  عقت 
ثبيف  حيفالسر  غفنقبيف   غ ح  يفإل  يف ةغ إل نلة ن 
سيةطت يقغيغ 1998نغ اميد يةسةغالةرطجا يبةسغ مع

اغيةت م ريفملةالدح،يف رغسميف  وبحيف ثغ كيف قبر  ار عدن 
اغيةتيف   ويف سينر ي سيةطت ر ةةد رياةميف يفمط  م
ادة ةش ب،سي ت ا د 2010فربيفيب ع.يف رغسميف قبرع

يف روغ ةرب اغريغعيف رغ ييفةت  لر غقسقطاع بةسيةطت
و138ا د ريمسطاغفع ة  اقسقطقنيف قديات

أ
  ايعقغ

  غاعيف سلمغراال تقنسطاغفع ة   بك ديت،سطاغفع ة
واغنريغ  غيفمل فم،س ةدان

أ
يتيف روغ يف مب   ةغ نلاشغ ديف

 كبق يفق سطاغ  ب آسةغرباطكغيتيف رليف قديات
. سطاغفع ةاغرن واني ليديف ت

سفينة جوهرة مسقط



 رغ ييفةتاب لت)يف سالقتفلو(يف سلمغيليف ةيفت غ
انييف  عيف د  ب"نطعيفرر تيف ةعيس عيفار غ

قغ    را 1990ةكرعابقنيفق لعادة "يف   غ يف 
وكم٢٧٠٠٠نلايباعقغيف ب لت     م ت ،1991

أ
قناد يف

عة سغكغقديطت  ا  عالأو يمغ ةغعيف يطد ةتقديطت
وقةطغ أو٢٧ حيف  يف ةغاغر،

أ
يف  بيبربيقيفقرديفدنلارغ ييفةغ

و٤٥ نغ م۱۰۰ي عقرط نلاي اميف ي بح،
أ
۳٤قن  يةغ

و
أ
.يف  لاةتيف ب لت   ع لا غ كتالديف

ةكةفبيقةغ؛شب د لا ض  اا بيتاب لت غ كاغ 
 غاع يف سلمغرقةطغ قن 2017ةكرعاب5عتيفيملق
ا دف، قايغسغيف سال  ديف حيويغ قنكمقعيفيئ  يغ ة
لواريف سلمطترباطيف رل يفمل يتيف يديف تة يف بر  ي 
.يف د ل

نقيف  ديدا يغ ة(يف ي غ حيطت)يف سلمغيةتيف سيةطت غقت
 كر غق غ  ااغإل غفت يفق   اةت يفآلسةعيتيف  باةتيفملعيفيئ
يف يديف تة يف ب ر  ي يف د  ةتيفمل غفمقنقواعنتع

اغرسلمطترباطيف رل يفمل يت .يف د لارلون 

رحلة فلك السالمة

رحلة زينة البحار



اغركغيت و الحيف تن 
أ
ويف ي بيت لاال تق ديف

أ
يف   عب واةم يف يديف ت يف عئغ  يفمل يت لسال  ة  غ

يفمل فمس ةدان غاع يف سلمغريف وال ت غ بن دعذ و َراّثم يف ثقغع،يف   غ حيف رعيف مع يفققم

ايف ي بيترقع  ةكخغ ت،ة اةت يف سال يف   غ حيف ي دذ وة  ا يف  ح،-يفمليغ كتيف ط  تنيب- غيةتيف   

اتقسرل يف ي بيت،يفملال تعيف   غ حيف د   روسةد يفسر اغلر  ي ع يف  ةعيتيف ي بيتق غق غامديف 

.يف  قغرنربيف ي بيتيفملال تعيف  اغيةعريف ب يفدد  




