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بابٌن، الباب األول ٌضم ثالثة فصول والباب الثانً ٌضم  مقدمة و ٌشمل الكتاب

 فصلٌن وملحق.

ال نستطٌع أن و ،مرت بها الجزائرمتها عدة حضارات ص  مقدمة ضمت أسماء ب  

سماء أسماء المدن واألحٌاء واألشخاص وأنتجاهل هذا التارٌخ ألننا نعٌشه من خالل 

 ...أخرى

األسمر  أسماء من أصول تركٌة مثل اسم "صاري" الذي ٌعنً الرجل الكاتبة عدت

لبلٌدة مدٌنة ا ٌقع فًوهً حً  El Blansa إسبانٌة مثلأسماء و ،األحمرأو األشقر أو 

من أصل التٌنً فقد تحولت عدة كلمات  طوبونٌماتو ن،لٌٌتشٌر إلى السكان األصو

التً تنحدر من  « Maouche »مثل .« ouche » إلى « us » التٌنٌة تنتهً ب

« Marius »  طرقت إلى بعض النماذج القرطاجٌة والبونٌة والبربرٌة وسرد أسماء كما ت

الحقبة عن  أمثلة طوبونٌمٌة ضربتا كم، قبائل انحدرت منها أسماء أشخاص

 ستعمارٌة الفرنسٌة.اال

إلى أصل تسمٌات المدن والبلدٌات  الكاتبة تطرقت :الفصل األول الباب األول:

تسمٌة فً جدول ٌضم الكتابات  34عرضت فً هذا الفصل ووالمحافظات فً الجزائر 

كل اإلضافة إلى مدلول بباللغة العربٌة والكتابة المطابقة لالسم بالحروف الالتٌنٌة، 

 "لة أن تحافظ على شكلها مثلحاو  لفرنسٌة م  قامت به اإلدارة ا اللغوي هذا النقل .تسمٌة

Foundok" "فندق."  
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على الجزائر وافدة الرحالت والغزوات الإلى التسمٌات التً جلبتها كما تطرقت 

لفٌنٌقٌة والالتٌنٌة ما قبل البربرٌة واللٌبٌة البربرٌة وامن مرحلة ها بأمثلة تثرحٌث أ

وهذا تقرٌبا نفس محتوى المقدمة مع اختالف  ؛والعربٌة والتركٌة واالسبانٌة والفرنسٌة

تسمٌة قدٌمة وتسمٌتها الحالٌة والوالٌة  323وعرضت جدول ضم  .األمثلة الطوبونٌمٌة

ثم وضحت معنى كل تسمٌة من هذه التسمٌات القدٌمة ألماكن أنشأتها  ،التً تنتمً إلٌها

 وهً معظمها ألسماء جنراالت وعلماء فرنسٌٌن. ،فرنسا

ى، عرضت فٌه تناولت فٌه أسماء الشوارع واألزقة وأسماء أخر الفصل الثانيأما 

)أي  م2341وبعد  م2341لشوارع الجزائر قبل  اطوبونٌمإسما  272ٌضم ول جد

 . التً باشرتها اإلدارة الجزائرٌة 2333تسمٌات اإلدارة الفرنسٌة( وتسمٌات 

فقد كان الحدٌث فٌه عن التسمٌات فً مجال العدالة والنقود  الفصل الثالثأما 

والحقوق المٌراثٌة ووحدات القٌاس. أما المحكمة فقد تناولت فٌها  أعضاء المحكمة 

والمذاهب األربعة فً القانون اإلسالمً. أما النقود فقد عرضت جدول ضم تسمٌات 

رمز لكل قطعة وقٌمتها بالفرنك، وبالنسبة لوحدات  مع إعطاء م2341القطع النقدٌة قبل 

جدول لوحدات الوزن وما ٌعادلها بالغرام ومقاٌٌس األطوال ومقاٌٌس  فقد قدمتالقٌاس 

وفً النقطة األخٌرة من هذا الفصل تحدثت عن اإلدارة التً كانت  2341ل عة قبالس

 تسٌر علٌها المدٌنة سابقا.

ضم جدول لبعض مختصرات الكلمات القانونٌة قد ف الفصل األولأما  الباب الثاني:

 ق منها المختصر.الكلمة التً اشت   ة فً معظم كتب القضاء والمستعمل

الكلمات الالتٌنٌة المستعملة فً مجال القضاء  فٌه الكاتبة عددت الفصل الثاني: و

 لمعنى.ل إسنادهاوترجمتها حرفٌا مع 

 :أما الملحق فقد ضم

       ة فً الجزائر. دلٌل الهٌئة القضائٌ -2

 نموذج لعقد قدٌم. -3

 جدول أسماء لبعض األماكن فً الجزائر مع أسمائهم األولٌة. -4

 مؤلف لجدول أسماء شوارع الجزائر. -5


