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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 تلمسان _جامعة أبي بكر بلق ايد  
 

 مخبر الذراسات األدبية والّلغوية األنذلسية

 بالتعاون مع

 _ ملحقة تلمسان المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، علم اإلنسان والتاريخ 
 

 ينظم
 

ى  
ى الوطن 

ق    الملت 
 

 األنذلسية الطوبونيميا
أسماء وأماكن من الجزائر

 

 

 :خلفية الملتقى

 ة إلى المساىمة في البحث الطوبونيميراميال رج ىذا الممتقى ضمن الجيوديند
نظرا المستمر،  الدراسة والتنقيب والبحث الدائمالذي يحتاج إلى مزيد من  ؛الجزائرباألندلسي 

لمغنى الكبير الذي خمفتو الشخصّية األندلسّية التي استطاعت مراكمة تجربة كبيرة مشبعة 
بحضارة ضاربة في التاريخ، الشيء الذي كان لو أثر كبير في المساىمة في بناء الذات 

سيرة الثقافية التي مّيزت منطقة المغرب الفردية والجماعية من الناحية الرمزية والمادية، فالم
األوسط عمى امتداد الزمان والمكان كانت وستظل العمود الفقري ليوية ساكنتيا، وليس أّدل 

 .عمى ذلك مّما نتمّمسو من قّوة الروابط الحضارية والّمسانية التي تجمع اإلنسان باألرض
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؛ ذلك الباب الذي من خاللو يمكن الوقوف عمى وعميو يعتبر المدخل الطوبونيمي
اليوية األصيمة بعيدا عن التجاذبات األيديولوجية والتدافعات السياسية، وسبيال لفيم العديد 
ن لم يعد  من الظواىر وحفظ الموروث اإلنساني في تجّمياتو الّمغوية والثقافية والحضارية، وا 

ألماكن، بعدما تغّير الكثير من التسميات من الّسيل في وقتنا الحاضر فيم بعض أسماء ا
ذات المعنى األصمّي تبعا الختالف الظروف من فترة إلى أخرى، ومن بيٍئة إلى أخرى، 
وخصوصا وفق سياسية منيجّية تروم وسم المكان بوسام معّين، بحيث يصبح االسم 

والجغرافية، لتظّل المستخدم في موقع ما غريبا عن أصالة المكان وتجّذره بممّيزاتو الثقافية 
 .عممية الفيم والتفسير مستعصية إلى أبعد الحدود

لذا نجد أن تسمية الفضاءات واألمكنة بأشكاليا المعيودة، ال تعدو أن تكون انعكاسا 
حّيا لتركيب جغرافّي تاريخّي ألسنّي واثنوغرافّي، فالطوبونيميا تبدو اليوم بمثابة األداة الحّساسة 

ية واليوّية الوطنّية، إذ ىي عالمة ترشيد وترميز وأداة إبالغ تدعم الواقع لرسم الذاكرة الجماع
 .والخيال عمى حد سواء

وىذا ما يؤدي إلى القول بأن الدراسة الطوبونيمية ليست مجرد دراسة السم المكان 
وتوضيح معناه أو معانيو بقدر ما ىي عبارة عن نبش في الذاكرة الحضارية والتاريخية 

 _أي مشعوب، التي أصبحت تبحث عن ذاكرتيا الجماعية من خالليا باعتبارىاوالثقافية ل
 واألنثروبولوجيامصدرا غنيا يعتمد عمى مجموعة من العموم كالتاريخ والجغرافيا  الطوبونيميا _
 ...وعمم النباتات

وبناًء عمى ما سبق، تسعى ىذه الفعالية إلى سبر أغوار أسماء المواقع واألعالم 
في الجزائر، كمحاولة إلدراك حقائق الماضي والسعي إلى ترتيب المستقبل وفق األندلسية 

 .منيجية تروم وسم المكان بوسام ينطق بأصالتو

 :يبحث هذا الملتقى في االشكالية اآلتية وبناًء عمى ما سبق،

التي تفصح عنيا ىذه األسماء المواقعية،  الثقافيةماىي جممة الحقائق التراثية والمعاني  _
 وما يتصل بيا من أسماء األعالم؟
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ماىي جممة الوظائف والميام التي تّطمع بيا ىذه األسماء المواقعية إلى جانب وظيفتيا  _
التوطينية والتعريفية؟ ماىي أصوليا الّمغوية والتاريخية؟ وكيف تطورت عبر الحقب المختمفة؟ 

لى أّي مدى  يمكن لنظم المعمومات ماىي أوجو النطق الصوتي والفيمولوجي لمتسمية؟ وا 
  الحديثة أن تستفيد منيا؟

ماىي حصيمة المعاجم الطوبونيمية المتخّصصة من األسماء المواقعية األندلسية في  _
حصاؤىا وتصنيفيا؟  الجزائر؟ وكيف تّم جردىا وا 

 :يهدف هذا الملتقى إلى

تفعيل عمم _ مواكبة التحّوالت العممية الحاصمة في ىذا الحقل، وذلك لممضي قدما نحو 
 .الطوبونيميا بَعّده مجاال من مجاالت التنمية الحضرية

_ االطالع عمى توّجو السمطات العمومية الجزائرية فيما يتعّمق بسياسة إصدار أسماء المواقع 
الجغرافية، ومدى مساىمتيا في إعادة االعتبار لمتراث الثقافي األندلسي كمكّون رئيس لميوية 

 .الجزائرية

قة التنّوع الثقافي والتعّدد الّمغوي في الجزائر ناىيك عن كيفية تجاوز ظاىرة _ إبراز حقي
 .التباين الثقافي

)بوصفيا ألسماء المواقع واألعالم األندلسية _ إنشاء ممف أو قاعدة معموماتية وطنية 
 .إشارات تمْوُضع( لتكون أداة عمل الزمة إلدارة الخدمات والمصالح والفضاءات المختمفة

 :المحاور المقترحة

 .المحور األول _ الطوبونيميا األندلسية: مفاىيم ودراسات وتجارب ميدانية

 .الطوبونيميا والتراث األندلسي في الجزائر  –المحور الثاني 

 .التأصيل االصطالحي ألسماء األعالم واألماكن األندلسية في الجزائر  –المحور الثالث 

 .المعرفية ألسماء األعالم واألماكن األندلسية في الجزائرالقيمة   –المحور الرابع 



4 
 

 لمشاركة:اضوابط وشروط   

 :أّواًل: تستقبل األبحاث ضمن الّشروط اآلتية •

 .أن يكون العنوان ضمن المحاور المذكورة آنفاً   _

 .كتابة عنوان البحث بشكل واضح  _

 .( كممة250-200إرسال ممّخص لمبحث عمى أن يكون بين )  _

 يدّون الباحث اسمو أعمى الممّخص، مع ذكر اسم مؤّسسة االنتساب.  _

 (...كتابة معمومات الّتواصل مع الباحث ) البريد اإللكترونّي، ورقم الياتف،   _

 .كتابة ممّخص لمّسيرة الّذاتّية لمباحث _

 :ترسل الممّخصات عمى العنوان اإللكترونّي اآلتي _
malkisamira13@gmail.com 

sbenkaba@gmail.com 

 .يمتزم الباحث بالّتعديالت المقترحة من ِقَبل الّمجنة العممّية المحّكمة قبل إجازة بحثو لمّنشر _

ثانيًا: تراجع ممّخصات البحوث حال وصوليا، ويتّم إعالم أصحاب البحوث المقبولة  •
الممتقى، ويتّم دعوتيم إلنجاز بحوثيم في المواعيد المذكورة في نشرة منيا لممشاركة في 

 .خاّصة

ثالثًا: يرسل الباحث بحثو كاماًل مع ممّخص بالّمغة اإلنجميزّية وفقًا لممواعيد المذكورة  •
 .في الّنشرة

( صفحة بما فييا قوائم المصادر والمراجع 20رابعًا: ُيراَعى في البحث أاّل يزيد عن ) •
 .( صفحة12 يقّل عن )وأالّ 

 ( Simplified ) ونوع الخط ( WORD ) خامسًا: يرسل الممّف مطبوعًا بتنسيق •
 .12، والحواشي 11، والعناوين الفرعّية 11، والعنوان 11قياس 

mailto:malkisamira13@gmail.com
mailto:malkisamira13@gmail.com
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سادسًا: تخضع جميع البحوث الواردة لمّتحكيم العممّي الّسرّي وفقًا لممعايير اآلتية:  •
 .العرض والّمغة، ومدى إسياميا العممّي في موضوع الفعالية( )األصالة والعمق، سالمة

 .سابعًا: يمكن لمباحث أن يشارك في الممتقى عن طريق االّتصال المرئّي)عن بعد( •

 :مزايا المشاركة

 الحصول عمى اإلعاشة واإلقامة في غرفة مزدوجة. _

 .نشر البحث في السجل العممّي الخاص بأعمال الممتقى _

 :هاّمة  مالحظات

  .المرافق غير المشارك غير معنّي بمزايا المشاركة _

 .ال تتحّمل الجية المنظمة مصاريف الحصول عمى غرفة مستقّمة _

 _ يمتزم الباحث بشروط الّسالمة العاّمة، والبروتوكوالت الّصحّية  بشأن جائحة كورونا.

 مواعيد الفعالية:

 م2021/  12/  20بدء استقبال ممّخصات البحوث: _

 م2022/  01/  20انتياء استقبال ممّخصات البحوث: _

 م2022/  02/  20آخر موعد الستقبال البحوث: _

 م2022/  02/  21إبالغ الباحثين بقرار لجنة الّتحكيم والّتعديالت الاّلزمة: 

 :موعد انعق اد الملتقى

 م2022 مارس 10 الخميس

  مكان إق امة الفعالية:

  _ إمامةركز الدراسات األندلسيةم محقة تممسان،بم
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 :والتنظيمي   ة العلمي     ة لّلجن      ةا
 

  :المضيف
 أ. د. مغاشو مراد / مدير جامعة تممسان رئيس الملتقى الشرفي: _

 -2-جامعة وىران كمية الّمغات األجنبية_ د. مالكي سميرة_ رئيس الملتقى: _

 -2-جامعة البميدة _كمية اآلداب والّمغات محمد_د. بن كعبة سيدي  _ رئيس الّلجنة العلمية:

 :الّلجنة العلمية
التقني لتطوير المغة العربية_ وحدة مي و _ أ. د. عبد الرحمن خربوش_ مركز البحث العم

  تممسان
 كمية اآلداب والّمغات_ جامعة تممسان ساّلمي_ عبد القادر ._ أ. د

 كمية العموم االنسانية واالجتماعية_ جامعة سيدي بمعباس أ. د. خالد بمعربي__ 
 كمية العموم االنسانية واالجتماعية_ جامعة سيدي بمعباس أ. د. حنيفي ىاليمي__ 
 _ وىرانالمركز الوطني لمبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية _مولوجي صورية .د _
المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ، عمم اإلنسان د. عباس رضوان_  _

 _ ممحقة تممسان والتاريخ
المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ، عمم _ حاج بن عمو نور الديند. _ 

 _ ممحقة تممسان اإلنسان والتاريخ
المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ، عمم اإلنسان _ يخمف الحاجد. _ 

 _ ممحقة تممسان والتاريخ
المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ، عمم اإلنسان _ ميداني قدورد. _ 

 _ ممحقة تممسان والتاريخ
 _ د. عمي عشي_ كمية العموم االنسانية واالجتماعية_ جامعة باتنة

 كمية العموم االنسانية واالجتماعية_ جامعة تممسان _ د. باألعرج عبد الرحمن_
 كمية اآلداب والّمغات_ جامعة تممسان سميمة دالي_ _ د.
 كمية اآلداب والّمغات_ جامعة تممسان ي_اليادي شريف _ د.

 كمية اآلداب والّمغات_ جامعة تممسان _ د. ىشام بن سنوسي_
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 :الّلجنة التنظيمية

 كمية اآلداب والّمغات_ جامعة تممسان أ. بن معّمر سوعاد__ 

 1كمية اآلداب والّمغات_ جامعة الجزائر_  أ. بوصافي خالد__ 

 محمد                               _ بربار لطفي _ لعمراوي

 _ ماحي وسام                                                           _ حاج سميمان حسين

 _ بوسعيد حسين          _ بغدادي بشرى                    

 _ مصطفى حنان          _ سعيداني محمد                   

 _ بن برنو اسماعيل        سنوساوي عمارية                   _ 

 _ فالح سفيان                              _ مرسمي فاروق


