
 أسماء األقاليم والمدن الصومالية بالعربية
 

األقاليم الصومالية وأبرز مدهنا )عاصمة اإلقليم )باخلط السميك( واملدن الرئيسية هي أيًضا مراكز جتدون يف اجلدول أدناه أمساء 
 ومقابالهتا باللغة العربية. (ويف القائمة أمساء بلدات أيًضا املقاطعات داخل اإلقليم

 
 جتدر اإلشارة إىل أن األجبدية الصومالية اليت تعتمد احلرف الالتيين وضعت املقابالت التالية ألصوات نعرفها يف اللغة العربية: 
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ذلك هو اتّباع اللفظ باللهجة املصرية عند كتابة االسم بالعريب، ، وتفسري Gيف كثري من النصوص جند حرف "ج" مقاباًل حلرف 
ولكن اللغة الصومالية ، Hوجند أيًضا حرف "ح" مقاباًل حلرف  ،فيما أن املقابل حبسب اللفظ الصومايل هو احلرف العريب "غ"

 . Xأفردت حلرف "ح" احلرف 
 
 

 Awdal -1  أودل -1

 Baqi (Baki)   بكي 

 Borama (Boorama)   مابور   

 Lughaye   لوغهيا 

 Zeylac (Zeila, Saylac)   زيلع 

   

 Woqooyi Galbeed -2  (إقليم الشمال الغربيوقويي غلبيد ) -2



 Berbera (Barbara)   بربرة 

 Bulaxaar   بلحار 

 Gebiley (Gabiilley)   غبيلي 

 Hargeysa   (عاصمة اإلقليم، وعاصمة صوماليالند) هرغيسا 

   

 Togdheer -3  توغطير -3

 Burco (Burao)   برعو 

 Buuhoodle   بوهوديل 

 Oodweyne (owdweyne)   أودويين 

 Sheikh   الشيخ 

   

 Sanaag -4  غسنا  -4

 Baran (Baraan)   برن 

 Ceel Afweyn   عيل أفوين 

 Ceerigaabo (Erigavo)   عيرغابو 

 Laasqoray (laasqori)   السقوري 

 Maydh   ميط 

   

 Sool -5  سول -5

 Caynabo   عينبو 

 Laascaanood   السعانود 

 Taleex   تليح 

 Xudun   حدن 



   

 Bari -6  (إقليم الشرق) باري -6

 Bargaal   بارغال 

 Bender Beila   بندر بيال 

 Boosaaso (Bender Cassim)   )بندر قاسم قدميًا( بوصاصو 

 Caluula   علوال 

 Hurdiyo   هورديو 

 Iskushuban   إسكشنب 

 Qandala   قندال 

 Qardho (Gardo)   قرطو 

 Xaafuun (Raas Xaafuun)   )رأس حافون( حافون 

   

 Nugal (Nugaal) -7  الغنو  -7

 Burtinle (burtiinley)   برتينلي 

 Eyl   أيل 

 Garoowe   غروي 

   

 Mudug -8  مدق -8

 Berdaale   بردايل 

 Gaalkacyo (Galcaio)   غالكعيو 

 Galdogob   غبغلد   

 Garacad   غرعد 

 Hobyo   هوبيو 



 Jariban   جربني 

 Xaradheere   حرر طريي 

   

 Galguduud -9  غلغدود -9

 Cabudwaaq   عابدواق 

 Cadaado   عذاذو 

 Ceel Buur   عيل بور 

 Ceeldheere   عيل طري 

 Dhuusamarreeb (Dhusamareb)   طوسمريب 

 Guriceel   غرعيل 

   

 Hiiran (Hiran) -10  يرانه  -11

 Belet Weyne (Beledweyne)   بلدوين 

 Buulobarde (buulaburte)   بولوبريت 

   

 Middle Shebelle (Shabelle Dhexe) -11  الوسطى يشبيل  -11

 Adan Yabaal (Aadan Yabaale)   يبال نآد 

 Balcad   بلعد 

 Cadale   عذيل 

 Jawhar (Jowhar, Giohar)   جوهر 

 Mahadday Weyne (Mahadaay Weyn)   مهداي 

 Warsheekh   ورشيخ 

   



 Banaadir -12  بنادر  -12

 Muqdisho   )أحياء العاصمة( مقديشو 

 Boondheere    بونطريي  

 Cabdulcasiis    عبد العزيز  

 Dayniile    دينيلي  

 Dharkenley (dharkeeynley)    طركينلي  

 Haliwaa    هيليوا  

 Hawl Wadaag    هولوذاغ  

 Hodan    هدن  

 Kaaraan    كاران  

 Shangaani    شنغاين  

 Shibis    شبس  

 Waaberi    وابري  

 Wadajir    وذجر  

 ورتا نبدا  
 ورطيغلياسم املعروفة سابًقا ب

   Warta-nabada 

formerly   Wardhiigleey 

 Xamar Jajab    محر ججب  

 Xamar Weyne    ر ويينمح  

 Yaaqshiid    ياقشيد  

   

 Lower Shebelle (Shabelle Hoose) -13  السفلى يشبيل  -13

 Afgooye   أفجوي 

 Awdheegle   أوطيغلي 



 Baraawe   براوه 

 Kuntuwaarey   كنتواري 

 Marka (Merca)   مركا 

 Qoryooley   قريويل 

 Sablaale   سباليل 

 Wanla Weyne   ونلوين 

   

 Bakool -14  ولكب  -14

 Ceel Barde   عيل بردي 

 Rab Dhuure   ربطوري 

 Tayeeglow   تييغلو 

 Waajid   واجد 

 Xudur   درح   

   

 Bay -15  باي  -15

 Baidoa (Baydhabo)   هابيدو  

 Bardale   بردايل 

 Buur Hakaba   بورهبكا 

 Diinsoor   دينسور 

 Manaas   سانم 

 Qansax Dheere   قاسحطريي 

   

 Gedo -16  وذـغ    -16



 Baardheere   بارطريي 

 Belet Xaawo   بلدة حواء 

 Ceel Waaq   عيل واق 

 Doolow   دولو 

 Garbahaarey   غرهباري 

 Luuq   لوق 

   

 Middle Juba (Juba Dhexe) -17  جوبا الوسطى  -17

 Bu’aale   بؤالي 

 Giumba (Dajuuma)   دجوما 

 Jilib   بل  ج   

 Saakow   ساكو 

   

 Lower Juba (Juba Hoose) -18  جوبا السفلى  -18

 Afmadow   أفمادو  

 Badhaadhe   بطاطي  

 Bilis Qooqani   قوقاين  

 Buulo Gaduud   بولوغدود  

 Buur Gaabo   بورغابو  

 Dhobley   دوبلي  

 Kamsuuma   كمسوما  

 Kismayo   مايوكيس  

 Jamaame   مجامه  



 Raas Kambooni   رأس كمبوين  

 

 


