




االشكالية:
تزامنــا مــع المناســبة التاريخيــة لالحتفــال بالذكــرى الســتين الســتقالل الجزائــر، تنظــم 
ــز  ــن أحمد والمرك ــد ب ــران أحم ــة وه ــة )HCA( وجامع المحافظــة الســامية لألمازيغي
الوطنــي لألنثروبولوجيــا االجتماعيــة والثقافيــة )CRASC( والمجمــع الجزائــري 
العلمــي ألســماء األعــالم )SASO( ملتقــى علمــي تحــت عنــوان: الجزائــر: مجتمــع، 

ــة 2022. أمــة وتســمية، فــي وهــران يومــي 2 و3 جويلي

ســيتم التطــرق فــي أشــغال هــذا الملتقــى إلــى األطــر المرجعيــة التــي تحــدد الهويــة 
ــام  ــي نظ ــتخدمة ف ــاب المس ــال أدوات األنس ــن خ ــك م ــا، وذل ــرف عليه ــمح بالتع وتس
أســماء األعــام الجزائريــة األســِميّة )nomination( والتســمية)dénomination(. هــذا مــا 
ســيتيح اإلجابــة عــن الســؤال األساســي: َمــن نكــون نحــن كجزائريــات وجزائرييــن؟ َمــن 
نحــن بالنظــر إلــى األســماء التــي نحملهــا )أســماء وألقابــا( وإلــى األســماء التــي تُعيَّــن بها 
ــل والمجموعــات العائلية، أســماء  ــة(، أســماء القبائ ــع الجغرافي األماكــن )أســماء المواق
االنتمــاء والنســب، أســماء الفضــاءات المقدســة )الهاجيونيمات hagionymes(، أســماء 
ــة  ــة(، أســماء الشــخصيات األدبي ــة )األونوماســتية التجاري ــة والحديث المنتجــات التقليدي
الخياليــة )األونوماســتية األدبيــة(، أســماء األحــداث التاريخيــة والسياســية والعســكرية، 
أســماء المؤسســات، والمواقــع اإللكترونيــة، واألشــخاص المعنوييــن )أونوماســتية 

المنظمــات( ...إلــخ؟

أخــرى  بمجــاالت  تتعلــق  إشــكاليات  أيضــا  ذلــك، ســتطرح  إلــى  باإلضافــة  و 
لألونوماســتية الجزائريــة، خاصــة فيمــا يخــص ُهويــة األمــة الجزائريــة وأســمائها 
ودالالتهــا، وذلــك مــن خــال الســعي إلــى فهــم ديناميتيــن همــا خصوصيــة االســتمرارية 
والثوابــت الُمهيِكلــة )الزمــن التاريخــي  temps historique( مــن جهــة، دون تجاهــل 
التفاعــات األجنبيــة للُمتغيــرات )الزمنيــة temporalité، السياســية والثقافيــة( مــن جهــة 
أخــرى . حتــى لــو اعترفنــا أّن مــا يُميِّــز اســم العلــم بصفــة عامــة هــو اســتقراره الوطيــد 

ــي. ــي والدالل ــه المورفولوج ني ــتوى مكّوِ ــى مس عل

إن الرهــان الــذي يجــب تحقيقــه وتحليــل نتائجــه ال يقتصــر علــى التســمية فحســب، 
ــق  ــو يتعل ــة، فه ــة أو جماعي ــده التســمية شــخصية أو ُمشــخَّصة، فردي ــت ه ســواء أكان
 )filiation( بمــا تنــّم عنــه ترتيبــات هــذه الهويــة وتحديــدا تعريفاتهــا فــي ترتيــب البُنــّوة
ونتائجهــا فــي علــم األنســاب وكذلــك عمليــة االعتــراف والشــعور باالنتمــاء إلــى نفــس 

المنطقــة، نفــس المجتمــع، نفــس األمــة.
مــا الــذي تكشــف عنــه األعمــال المتعلقــة باألســِميّة و التســمية وإعادة التســمية ضمن 	 

ــة،  ــماء الجغرافي ــتوطان، األس ــماء اإلس ــمية )أس ــِميّة والتس ــي لألس ــهد المحل المش
األســماء العائليــة(، عندمــا تتــم تعبئتهــا عبــر التاريــخ بشــحنات أنثروبولوجيــة 
ورمزيــة كثيفــة ذات تبعيـّـة، بعــد مقاومــة ثقافيــة ، تــارة عنيفــة وتــارة أخــرى ســلمية 
لينتهــي بهــا األمــر إلــى الدمويــة )كمــا كان الحــال وقــت االســتعمار الفرنســي(؛ وبعد 
ــم الوصــول  ــي االســتيعاب ث ــة، والشــروع ف ــة الهوي مشــروع واســع إلعــادة هيكل
ــك مصطفــى لشــرف «الضــرورة  ــر عــن ذل ــا عبّ ــى حــد االندمــاج األقصــى كم إل

البيولوجيــة للحضــارة وديمومــة الحاجــة الثقافيــة ...».
كيــف تمكنــت األطــر المرجعيــة األونوماســتية فــي الجزائــر، مــن تأســيس مفهــوم 	 

األمــة، كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن المجتمعــات البشــرية، مدعومــة بالشــعور 
ــا  ــة وتمثياته ــا الترابي ــة وبتماســكها االجتماعــي، ووحدته ز للوحــدة الوطني ــّزِ الُمع

ســة وانتقالهــا الشــفوي والكتابــي؟ ــة، وميثياتهــا المؤّسِ الذهني
- كيــف تُحقَّــق الُهويــة األونوماســتية(identité onomastique(  الجزائريــة تاريخيــا 

وكيــف يُعبَّــر عنهــا لغويــا؟

هناك فرضيات عديدة أَّسست لاستخدامات التالية:
األولــى: الوجــود االفتراضــي و/ أو الموثــق لثوابــت ثقافيــة وأنثروبولوجيــة ُمهيِكلــة 	 

تنــص علــى أن الجزائــر كيــان جغرافــي وتاريخــي وأونوماســتي شــامل؛
الثانيــة: يمكننــا أن نفتــرض أّن مفهــوم الجزائريتيــة (Algérianité( هــو ذلك المفهوم 	 

ن للِمخيــال  المركــزي الناجــم عــن ميّــزات أونوماســتية تتعلــق بالمفهــوم المكــِوّ
ــة؛  ــة، اإلســامية، العربي ــية: األمازيغي ــا االساس ــكل عناصره ــة ب ــة الوطني وللهوي
دون إغفــال التأثيــر النســبي للمكونــات األجنبيــة )اإلفريقيــة، الرومانيــة، العثمانيــة، 
إلــخ... ناهيــك عــن اســتعمال وتأثيــر األســماء الجزائريــة فــي البلــدان المتوســطية 

)إســبانيا، البرتغــال، إيطاليــا، فلســطين، مصــر، الــخ...(.



الثالثــة: فــي حالــة مــا إذا تقاســمت األونوماســتية الجزائريــة مــع بيئتهــا اإلقليميــة 	 
)شــمال إفريقيــا، البحــر األبيــض المتوســط، الــدول العربيــة، إفريقيــا( بعــض 
التمثيــات الذهنيــة المتطابقــة، فهــل يمكــن اعتبــار الجزائــر أو المنطقــة المغاربيــة 
بمثابــة وحــدة أنثروبولوجيــة، يمكــن إدراكهــا مــن خــال األنظمــة التســموية ولــو 

ــدة؟ ــة بعي لحقــب تاريخي
ــماء  ــكان وأس ــماء الس ــن أس ــة بي ــات القائم ــي االرتباط ــا ه ــدد، م ــذا الص ــي ه ف

ــك التراكمــات التاريخيــة واللغويــة؟ ــن حســب تل األماك
كيف تُلحق تسمية الفضاء اإلقليمي بتسمية السكان؟	 
ــاء 	  ــة للفض ــرعية التاريخي ــات الش ــي إثب ــموية ف ــز األس ــاهمة الركائ ــي مس ــا ه م

اإلقليمــي؟
ــماء  ــم أس ــاالت عل ــي مج ــة ف ــوث الجزائري ــج البح ــاص لنتائ ــام خ ــيُولى اهتم س
األعــام المجســدة فــي ظــرف عشــرين عاًمــا علــى األقــل؛ إذ هــي مســاهمة تبحــث فــي 
حقيقــة الواقــع علــى أســاس الدراســات المنَجــزة، بعيــدا عــن االختــزاالت السياســوية و/

ــة. أو األيديولوجي

والهــدف هــو تســليط الضــوء علــى وجــود هويــة أونوماســتية جزائريــة أصيلــة، 
تتمحــور حــول التموقعــات التاليــة: 

الطابــع 	  يغلــب عليــه  الــذي  اإلثنولســاني،  للقالــب  البعــد االســتراتيجي  أهميــة 
ــخاص،  ــماء األش ــل، أس ــماء القبائ ــة، أس ــع الجغرافي ــماء المواق ــتي )أس األونوماس
الثقافيــة  التســويقية ...( فــي اســتمرارية الحقائــق  الفنيــة، السياســية،  األســماء 

واالجتماعيــة فــي الجزائــر.
ــف 	  ــي عني ــل تاريخ ــي تسلس ــة ف ــداث: متمثل ــن األح ــة ع ــات المترتب ــم الصدم حج

ــة.  ــع اإلحســاس بالحري لاســتعمار / إنهــاء االســتعمار / اســترجاع األراضــي بداف
« الّشــعب الجزائــرّي  شــعب حــّر، ومصّمم على  البقــاء حّرا. فتاريخــه الممتدة جذوره 
عبــر آالف الســنين  سلســلة متصلــة الحلقــات مــن الكفــاح  والجهــاد،  جعلــت الجزائــر 

ــة، وأرض العــّزة والكرامــة«. )الدســتور الجزائري2020(. دائمــا منبــت الحّريّ
ــة، 	  ــوم االجتماعي ــال العل ــي مج ــتمرارها ف ــباب اس ــة وأس ــة الدالل ــوع أزم ــد ن تحدي

خاصــة فــي ظــل نقــص قــدرة الفاعليــن االجتماعيــن والسياســيين علــى بنــاء أو إعــادة 
بنــاء موضــوع »الجزائــر« مــن خــال ركائــز دالالت الفضــاء اإلقليمــي، اإلســكان، 

الزمــن، واألســمية.



كلمة األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية،

السيد سي الهاشمي عصاد 

- الفتــرات السياســية والعــودة االنعكاســية علــى المفاهيــم العملياتيــة لألنثروبولوجيــا 
االســتعمارية مــن حيــث التســمية واســتمراريتها فــي تأويــات أســماء األعــام 
ــك  ــاد وذل )األونوماســتية onomastique( والتأويــات السياســية داخــل وخــارج الب

ــة. ــي توفرهــا الشــبكات االجتماعي بفضــل التســهيات الت

محاور المؤتمر: 
الجزائريتية: األمة والهوية األونوماستية عبر التاريخ.	 
األونوماستية الجزائرية وتراكماتها اللسانية.	 
األونوماستية الجزائرية ومرجعياتها الداللية.	 
األونوماستية الجزائرية: مجال للتواصل المستمر.	 
األونوماستية الجزائرية إبان الحقبة االستعمارية.	 
األونوماســتية: التمثيــات الذهنيــة والرمزيــة فــي مجال الملكيــة الثقافيــة، التجارية 	 

والرقميــة )األدب، المســرح، الســينما، التلفزيــون، مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
المدونــات والمواقــع اإللكترونية...(.

األونوماســتية الجزائريــة، المصفوفــة االثنوليســانية (ethnolinguistique( ومســألة 	 
. لشفهية ا

األونوماستيةوالتربية الوطنية.	 

لغات المؤتمر: العربية، األمازيغية، الفرنسية، اإلنجليزية.

يســرنا أن نضــع بيــن أيديكــم مطويــة 
عاليــة  أهميــة  ذو  علمــي  بحــدث  خاصــة 
لألنشــطة  الرســمي  البرنامــج  فــي  مــدرج 
مــن   19 للنســخة  والعلميــة  الثقافيــة 
المتوســط   األبيــض   البحــر   ألعــاب 

بعنــوان:   ،)2022 )وهــران 

" الجزائر: مجتمع، أمة وتسمية ".
فــي هــذا الســياق، نتقــدم بخالــص الشــكر للســيد عبــد العزيــز درواز، علــى اســتجابته 
اإليجابيــة لمقتــرح المحافظــة الســامية لألمازيغيــة ، وذلــك بــادراج  هــذا الحــدث العلمــي، 
فــي وهــران يومــي 2 و3 جويليــة 2022. محتــوى هــذا المســعى يهــدف ألبــراز الجزائريتيــة 
األماكــن،  تســمية  مــن  إنتاجاتهــا  أصالــة  ســياق  علــى  التركيــز  مــع  الثقافيــة  ومظاهرهــا 
المجموعات البشرية، المعتقدات، التراث الفني وكل ما يمت بصلة إلى العالم االفتراضي.

كمــا تجــدر االشــارة إلــى أن البعــد األمازيغــي لــه حضــور بــارز فــي العــروض االفتتاحية 
والختاميــة، وهــذا فــي نســق متوســطي بأبعادهــا العالميــة ،الرياضيــة و الثقافيــة المتعــددة 

التعابيــرو األكثــر خصوبــة.

امتــداد  ذو  واألكاديمــي  العلمــي  اللقــاء  لهــذا  التاريخيــة  الطبيعــة  إلــى  باإلضافــة 
ــا نأكــد علــى أهميــة مرافقــة الجمعيــة الجزائريــة المســماة  جمعــوي و فريــد مــن نوعــه ، فانن
المجمــع الجزائــري ألســماء األعــام كمنظمــة جمعويــة مختصــة فــي مجــال علمــي  يعنــي 
باألونوماســتية )Onomastique(. و يعتبــر هــذا المجمــع العلمــي األول مــن نوعــه فــي 

العالــم العربــي والثانــي فــي أفريقيــا، بعــد جنــوب أفريقيــا.

هــذا المولــود الجديــد، الــذي أصبــح اآلن شــريكا ُمَميَّــزا للمحافظــة الســامية لألمازيغيــة، 
يطمــح فــي تجســيد أول منشــور مرجعــي يتــم إصــداره بصيغــة النشــر المشــترك مــع هيئتنــا  



و مؤسســة اإلذاعــة الجزائريــة ليتــم توزيعــه خصيصــا بمناســبة فعاليــات الطبعــة 19 أللعــاب 
البحــر األبيــض المتوســط - وهــران 2022.  هــذا االصــدار ســوف يفتــح آفاقــا واعــدة 
مكرســة للدراســة العلميــة ألســماء األعــام فــي الجزائــر ، ممــا يوفــر قــراءة أفضــل للتاريــخ 
االجتماعي والثقافي لبلدنا ، في امتداد أراضيه الشاســعة، وتنوع تراثه اللغوي وترســيخات 

هويتــه ، وهــذا منــذ زمــن بعيــد.

فهــذا التعــاون المثمــر، الــذي توســع إلــى جامعــة محمــد بــن أحمــد / وهــران 2 ومركــز 
البحــوث فــي األنثروبولوجيــا االجتماعيــة والثقافيــة )CRASC( يضمــن تحديــد و ضبــط 
المناهــج العلميــة واألدوات المنهجيــة التــي تعمــل فــي اتجــاه التفاعــات بيــن القطــر الوطنــي، 
الســكان، الوحــدة الوطنيــة و التماســك االجتماعــي. كل ذلــك أعيــد النظــر فيــه فــي ضــوء 
القضايــا الجيوسياســية والجيوســتراتيجية التــي لطالمــا ميــزت بادنــا ومنطقتنــا مدعومــة مــن 
الناحيــة الجغرافيــة والتاريخيــة إلــى حــوض البحــر األبيــض المتوســط ككتلــة موحــدة والتــي 

يعــد »ودهــران / وهــران / وهــران / حــوران / وهــران« التعبيــر األكثــر أصالــة عنهــا.

S lferḥ d ameqqran ara nsers gar yifassen-
nwen yiwen n ukaṭalog ulmis, icudden ɣer 
yiwet n tmeskant tussnant ilan azal meqqren, 
yettujerden deg wahil unṣib n tirmad tidelsanin 
tussnanin n teẓrigt tis 19 n Wuraren igrakalen 
(Wehran 2022), yettusemman : « Lezzayer : 
Timetti, Aɣlan d usummed ».

Tisenmar-nneɣ i Mass Ɛebdelɛaziz DERWAZ 
mi yeqbel tiririt ɣef usumer n Usqamu Unnig n Timmuzɣa, i uheggi n 
tmeskant-a tussnant di Wehran ass n 2 d 3 yulyu 2022, ara imeyyzen 
tazzayrit d tmeskanin-ines tidelsanin deg yifuras-ines iẓɣuranen, neɣ 
asemmi n yidigan d yigrawen ilsanen n Lezzayer, imdanen akked tiflas, 
tigemmi taẓurant d yimeɣraden izemranen. Tikkin n tmaziɣt ad d-tili s 
ujerred-ines deg uhanay n tazwara n wuraren d win n taggara, aya deg 
yiwet n tdukkli tagrakalt deg unamek-ines agreɣlan, anaddal, adelsan, 
agerdelsan iǧehden.  

Ɣef zyada n waya, Udem amazray n temlilit-agi tusnant takadimit 
tusligt, iwekked daɣen azal deg tmetti tussnant tazzayrit tanumastikt d 
tuddsa tadelsant yerzan tanumastikt ( tussa n yismawen), ilmend n waya, 
tbedded tuddsa tussnant tamezwarut ɣer waɛraben, tis snat deg tefriqt, 
seld tin n tefriqt n unẓul.

Amaynut-agi d acrik n usaqmu unnig n timmuzɣa, tasegdelt tamenzut 
ara d-yefɣen s lemɛawna n tsudut-nneɣ d Radyu n Lezzayer, ara d-yefɣen 
ilmend n usqamu n tuddsa n wuraren igrakalen di Wehran 2022, ad yeldin 
timuɣliwin nniḍen ilmend n tezrawt tussnant n yisemawen di Lezzayer, 
d-yessebganen azal  n umezruy anmetti di tmurt-nneɣ, d tuggta n tgemmi-
ines tasnilsant d tmagit, d wayen yerzan tamagit d-yellan aṭas aya.

S lemɛawna-ayi iǧehden, yettwawesɛen di tseddawit n Wehran 2 
Muḥamed Ben Aḥmed akk d wammas unadi di tesnalast tamettit tadelsant 
yettɛiwin asbadu n tsenfal d temyidasin tussnanin akk d wallalen 
isnarrayen i ixeddmen di tnila n tegrigawin gar wakal Azzayri d uɣref-
is, d tigget aɣelnaw akk d tdukkli tanmettit. ɛawden-as tamuɣli i wayen 
icudden ɣer temsal tikelsertanin d takrurantin s wacu tettwassen tmurt-
nneɣ d temnaḍt-nneɣ tagenẓut, di tama taseknakalant d tmazrayt, mebla 
ccek deg yilel agrakal sumata, gar-asen Ouadahran /Wahran /Wihran / 
Horan / Wehran d tanfalit yettwassnen.

lezzayerlezzayer
timetti, avlan d yismawentimetti, avlan d yismawen

Awal n mass Si El Hacemi Ɛessad,
Amaray Amatu n Usqamu Unnig n Timmuzɣa



Samedi 02 juillet 2022

Programme برنامج

السبت 02 جويلية 2022

9 سا 30 د: االفتتاح الرسمي لألشغال
مانــع عمــار، أســتاذ كرســي ومديــر مركــز البحــث فــي االنثروبولجيــا االجتماعيــة 

والثقافيــة.
بالسكا سماعين، أستاذ كرسي ورئيس جامعة محمد بن أحمد / وهران 2.

بــن رمضــان فريــد، أســتاذ كرســي، جامعــة محمــد بورقعــة، مديــر بحــث مشــارك 
بمركــز البحــث فــي االنثروبولجيــا االجتماعيــة والثقافيــة ورئيس المجمــع الجزائري 

ألســماء االعــام. 

▪ عصاد سي الهاشمي، األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية.
▪ سعيود سعيد، والي والية وهران. 

▪ درواز عبد العزيز، محافظ الدورة 19 أللعاب البحر األبيض المتوسط.

أسماء االعالم الجزائرية: ترسيخ تاريخي و تطورات لسانية.
رئيــس الجلســة: بالســكا ســماعين، أســتاذ كرســي، ورئيــس جامعــة محمــد بــن أحمــد / 

وهــران 2.

11 سا 00 د: استراحة

12 سا 00 د - 12 سا 30 د: نقاش

11 سا 00 د - 12 سا 00 د: الجلسة األولى:

حــول أصــل وهــران و أســماء األمــكان المشــهورة فيهــا. مــن التاريــخ القديــم إلــى الوقــت 
الراهــن.

ــر بحــث مشــارك بمركــز  ــة، مدي ــد بورقع ــد، أســتاذ كرســي، جامعــة محم ــن رمضــان فري ب
البحــث فــي االنثروبولجيــا االجتماعيــة والثقافيــة  و رئيــس المجمــع الجزائــري ألســماء االعــام.  

إيوزان، أولمان، كبش األطلس المزخرف ومسائل أسماء االعالم األمازيغية. 
عمارة ايدير، أستاذ الجامعات، جامعة الجزائر 2. 

محاولة تعريف الهوية الجزائرية بواسطة التسميات األنتروبونمية.
المجمــع  وعضــو   RASYD / CRASCمديــرة الجامعــات،  أســتاذة  ورديــة،  يرمــش 

االعــام.   ألســماء  الجزائــري 

أسماء االعالم و االبداعات الفنية.
رئيــس الجلســة: مانــع عمــار، أســتاذ كرســي و مديــر مركــز البحــث فــي األنثروبولوجيــا 

االجتماعيــة و الثقافيــة.

12 سا 30 د - 15 سا 30 د: الجلسة الثانية:

16 سا 00 د - 18 سا 00 د: الجلسة الثالثة:

ــال التلفيزيونــي  ــق بأســماء األعــالم فــي الخي ــداع المتعل الجزائريتيــة )Algérianité(، االب
واألدبــي الجزائــري.

 مجاهــد ليــال ، أســتاذة الجامعــات، جامعــة محمــد بوقــرة بومــرداس، مديــرة بحــث فــي مركــز 
البحــث فــي االنثروبولجيــا االجتماعيــة والثقافيــة وعضــو  المجمــع الجزائــري ألســماء االعــام.  

الجزائريتية )Algérianité( بين الهوية واآلخر، حالة شخصيات سليم: بوزيد و زينة.
غســيل ريــاض، أســتاذ محاضــر، جامعــة محمــد بوقــرة بومــرداس. عضــو المجمــع الجزائــري 

ألســماء األعــام.    
الُهوية األونوماستيكية للمطبخ القسنطيني: أنثروبولوجيا االنتماء.

ــد  ــد الحمي ــة عب ــة، جامع ــوم االجتماعي ــانية و العل ــوم اإلنس ــة العل ــورة ، كلي ــاس، دكت ــدى جب ه
ــنطينة2. ــري - قس مه

األطباق التقليدية ذات أسماء غير مألوفة: مقاربة داللية-بالغية.
RASYD/ ــة مشــروع ــرة، رئيس ــان مي ــد الرحم ــة عب ــتاذة محاضــرة، جامع ــدة، أس مونســى لي

ــام.   ــماء األع ــري ألس ــع الجزائ ــو المجم CRASC و ض
.RASYD/CRASC غاستي سليم، دكتور في األدب العربي، باحث مشارك

ــوب"  ــوات المكت ــي " خط ــم ف ــماء العل ــى أس ــة : معن ــة وتاريخي ــيو- معرفي ــة سوس مقارب
ــح ســباع. ــب راب للكات

بودمــاغ نــور الهــدى، طالبــة دكتــوراه فــي علــوم النصــوص األدبيــة، المدرســة العاليــا لألســاتذة 
.LISODIP بوزريعــة، الجزائــر. مخبــر

15 سا 30 د - 16 سا 00 د: نقاش

أسماء االعالم والمجاالت الطوبونمية. 
رئيســة الجلســة: يرمــش ورديــة، أســتاذة الجامعــات، مديــرة RASYD / CRASC وعضــو 

المجمــع الجزائــري ألســماء األعــام.  

أسماء األماكن كوسيلة للبحث في مجال األمازيغية.
سليماني حكيمة، أستاذة محاضرة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف.

إختيار أسماء األماكن من منطقة أث ورتيالن )شمال سطيف(.
بوخناف كريم، طالب دكتوراه، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية.

ahilahil



18 سا 00 د - 18 سا 30 د: نقاش

10 سا 30 د - 12 سا 00 د: نقاش

دراسة ميدانية حول أسماء األماكن في منطقة إنوغيسن )باتنة(.
بورقبة عبلة، طالبة دكتوراه، جامعة حاج لخضر باتنة1.

إعادة بناء الهوية عبر منح لسماء شوارع وأماكن في مدينة تيزي وزو. 
ــع  ــو المجم ــرداس وعض ــة ، بوم ــد بورقع ــة محم ــاعد/ جامع ــتاذ مس ــة، أس ــرث بوجمع تيمزوي

ــام.   ــماء األع ــري ألس الجزائ
الطوبونيمية في مدينة معسكر: تغيير، حنين إلى الماضي و المرجعيات الداللية.

عزدين أمينة، أستاذة محاضرة، جامعة  رابح سطنبولي معسكر.
بلعاربي عبيد هللا عابد، دكتور، جامعة رابح سطنبولي معسكر.

Dimanche 03 juillet 2022 األحد 03 جويلية 2022

أسماء االعالم واعادة التسمية.
رئيس الجلسة: عزيري بوجمعة، مدير البحث والتعليم بالمحافظة السامية لألمازيغية.

09 سا 00 د - 10 سا 30 د: الجلسة الرابعة:

األجواد، النبل و أسماء األعالم: أنتروبولوجية التمييز و تأريخ األحداث الكبرى. 
.RASYD/CRASC حاشي ايدير، أستاذ باحث في

تاريخ تسمية الجزائريين تحت تاثير قوانين االندماج.
شاكر كهينة، باحثة في مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية.
تسمية األماكن في مدينة البليدة في الفترة االستعمارية - دراسة تحليلية.

ــة  ــة والثقافي ــا االجتماعي ــي األنثروبولوجي ــز البحــث ف ــي مرك ــة ف ــة دائم ــة، باحث صالحــي مليك
ــران.   بوه

أسماء بلديات ساحل مدينة الجزائر، بين التسمية االستعمارية وإعادة التسمية.
ــة  ــة والثقافي ــا االجتماعي ــي األنثروبولوجي ــز البحــث ف ــي مرك ــم  ف ــد، باحــث دائ ــار بلعي ــن جب ب

.RASYD/CRASC  بوهــران
إختيار االسم الشخصي في جزائر ما بعد االستقالل. حالة والية وهران.

دادوة حضريــة نبيــة، باحثــة دائمــة فــي مركــز البحــث فــي األنثروبولوجيــا االجتماعيــة والثقافيــة 
بوهران.

بومديني بلقاسم، أستاذ كرسي، جامعة رابح سطمبولي معسكر.

أسماء االعالم الجزائرية والتعابير المعاصرة.
ــر  ــة، مدي ــد بورقع ــة محم ــي، جامع ــتاذ كرس ــد، أس ــان فري ــن رمض ــة: ب ــس الجلس رئي
ــة ورئيــس المجمــع  ــة والثقافي ــا االجتماعي بحــث مشــارك بمركــز البحــث فــي األنثروبولوجي

ــام.   ــماء األع ــري ألس الجزائ

12 سا 00 د - 13 سا 30 د: الجلسة الخامسة:

16 سا 00 د - 17 سا 00 د: جلسة اإلختتام

إسم الشركة في الجزائر: أداة تعيين ثابتة  أو أداة شحن الهوية.
ــاعدة .RASYD/CRASC  وعضــو   ــة مس ــي، باحث ــن بوعل ــيبة ب ــة حس ــة،  جامع ــي فاطم العرب

ــري ألســماء األعــام.   ــع الجزائ المجم
الجزائريتيــة )Algérianité( وعالــم االفتراضيــة: حالــة أســماء األماكــن الجزائريــة فــي 

ــادي. ــوح االقتص ــي والطم ــاء التاريخ ــن اإلرس ــاالت. بي ــماء المج ــي ألس ــم الرقم العال
RASYD/ .المدرســة العليــا لألســاتذة مســتغانم، باحــث مســاعد ، A هجــري فريــد، أســتاذ مســاعد

CRASC وعضــو  المجمــع الجزائــري ألســماء األعــام.  

األونوماستية الثورية للجزائر المستقلة. مشروع انجاز قاموس.
مربوح هاجر، أستاذة محاضرة A ،  جامعة بلحاج بوشايب ،عين تموشنت .

بن نفيسة نبيلة، دكتورة في علوم اللغة، جامعة بلحاج بوشايب ،عين تموشنت .
الجزائريتيــة )Algérianité( فــي الكتــب المدرســية االبتدائيــة باللغــة الفرنســية، حالة أســماء 

األماكــن واألســماء العائلية.
بــن عيســى صالحــة، أســتاذ مســاعد « A »، المدرســة العليــا لألســاتذة مســتغانم، وعضــو  

المجمــع الجزائــري ألســماء األعــام.  
آلية توحيد أسماء األماكن في الجزائر: من المرونة إلى االعتماد.

بوهاجر سعاد، أستاذة محاضرة A ، جامعة طاهر موالي، سعيدة.

13 سا 30 د - 14 سا 00 د: نقاش

 تقرير وقراءة التوصيات


