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الجمعية	الليبية	للدراسات	االمازيغية 

مقدمة	1.
بـرزت الـحاجـة لتجـمیع األسـماء األمـازیـغیة لـتكون سھـلة الـمتناول تـوفـر عـلى األبـاء الـوقـت والجھـد. وقـد تـركـز 
الــعمل فــي ھــذا الــكتیب عــلى تــنویــع الــمصادر والــبیئات والــتداول والــمعانــي وتــوضــیح اإلرتــباط بــاألعــالم 
والـشخصیات واالمـاكـن وغـیرھـا كـلما تـسنى ذلـك. یـمكن لمسـتخدم الـكتیب الـتعرف عـلى اسـماء الـذكـور واالنـاث 

بسھولة. تجربة جدیدة ومحدودة لكنھا لبنة في البناء الثقافي والتسھیل على الناس.   

وقـد زاد اإلھـتمام بـاألسـماء االمـازیـغیة ألسـباب عـدیـدة مـنھا الـوعـي بـأھـمیة الـمحافـظة عـلى الـھویـة والـموروث 
الـثقافـي، اسـتشعارا لخـطر اإلنـدثـار مـع غـمرة الـثقافـات األخـرى، ومـنھا انـحسار أزمـة الـمنع الـرسـمي لـلتسمي 
بـاألسـماء األمـازیـغیة وكـذلـك مـاجـّد مـن اتـخاذ الـلغة األمـازیـغیة لـغة رسـمیة فـي الـمغرب والجـزائـر، وكـذلـك تـعلیمھا 

في المدارس بلیبیا. 

وألن الـتسمي بـاالسـماء األمـازیـغیة انحسـر كـثیرا فـي الـقرون الـماضـیة ضـلت حـصیلة األسـماء الـمتاحـة لـإلخـتیار 
منھا من قبل الوالدین محدودوة. 

لـذا رأیـت اإلھـتمام بتجـمیع مـاوصـلت إلـیھ یـداي وكـذلـك اقـتراح بـعض األسـماء مـعتمدا فـي ذلـك عـلى مـاحـسن مـعناه 
ولفظھ. 

حـاولـت أیـضا أن اورد الـمراجـع، كـلما أمـكن ذلـك، بـما یخـدم الـدارسـین والـمطوریـن لھـذا الـعمل مسـتقبال. شـاكـرا 
لـمن جـمع قـبلي ونشـر فـي الـنت ولـم أتـمكن مـن ادراج اسـمھ نـظرا لـعدم تـوفـره او فـقدانـھ لـدي أو ألي سـبب آخـر، 

كما استسمح الجمیع العذر آمال بذلك منھم ان یكونوا جزءا من ھذا العمل الذي یخدم الناس جمیعا. 

أقدم لكم ھذا العمل راجیا عذري وسماحي فیما قصرت بھ أو أخطأت فیھ.   



مالحظات	 قوم	 مكان	 شخصية املعنى التيني تيفيناغ مذكر تيفيناغ مؤنث رقم
	بني

ياجرين
داود	بن	ياجرين 	ⵢⴰⵊⵔⵉⵏ ياجرين	 1

او	ياكرين 	ⵢⴰⴽⵔⵉⵏ ياكرين	 2

	يزليطن	او	يزلينت	
	وهي	االن	زليطن،

مدينة	في	ليبيا

	ابومسور	يصلينت
	النفوسي.	ابومحمد

يصلينت

	ⵢⵚⵍⵉⵜⵏ يصلينت	 3

ادوناط ⴰⴷⵓⵏⴰⵟ ادوناط ⵜⴰⴷⵓⵏⴰⵟⵜ تادوناطت 4

هي	الرحيبات امسني ⴰⵎⵙⵉⵏ امسني ⵜⴰⵎⵙⵉⵏⵜ تامسينت 5

قرية	في	الرحيبات اهل	ِانَْر مسجد	انر 	ⵉⵏⵔ ِانَْر	 ⵜⵉⵏⵔⵜ تينرت 6

تمنكرت ⵜⵎⵏⴽⵔⵜ تمنكرت 7

جانا	التنزغتي ⵜⵏⵣⵖⵜ تنزغت 8

	توجد	منطقة	في
	تازورايت	بيفرن

	تسمى	ؤ	جانا	(تعني
جاني،	ؤ=ياء	النسبة)

جانا	التنزغتي ⵊⴰⵏⴰ	 	جانا 9

ِتونِْزيرَف ⵜⵓⵏⵣⵔⵉⴼ تونزريف 10

ابان	بن	وسيم 	ⴰⴱⴰⵏ ابان	 11

تيري ⵜⵉⵔⵉ تيري 12

	امنزو	تعني	البكر	
	(االبن	االول).	جرت
	العادة	عند	التعريب
	حذف	املتحرك	االول
	من	اللفظ	فاالرجح

	يكون	االصل
	االمازيغي	كما	هو

.اللفظ	أمنزو

منزو	ابنة	ابي	عثمان 	ⴰⵎⵏⵣⵓ امنزو	 ⵎⵏⵣⵓ منزو 13

امرساون 14
	زورغ	تعني	الفضية	أو

.الفضة
زورغ	االرجانية ⵣⵓⵔⵖ زورغ 15

خليفة	بن	تازوراغت ⵜⴰⵣⵓⵔⴰⵖⵜ تازوراغت 16

اجالزن 	ⴰⵊⵍⴰⵣⵏ اجالزن	 17
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وادي	ازلجم 	ⴰⵣⵍⵊⵎ ازلجم	 18

ايجيطال 	ⴰⵢⵊⵉⵟⴰⵍ ايجيطال	 ⵜⴰⵊⵉⵟⵍⴰⵜ تاجيطالت 19

ابديالن 	ⴰⴱⴷⵉⵍⴰⵏ ابديالن	 20
	ارجان	تعني	الداموس

(الغار	املحفور)
ارجان 	ⴰⵔⵊⴰⵏ ارجان	 21

قرية	في	الرحيبات تميجار ⵜⵉⵎⵉⵊⴰⵔ تيميجار 22

مصلوكن 	ⵎⵚⵍⵓⴽⵏ مصلوكن	 23

تَيْمتي ⵜⵉⵎⵜⵉ تيمتي 24

	ندباس	اسم	منطقة	
في	يفرن

تندباس ⵜⵏⴷⴱⴰⵙ تندباس 25

تني	بكر 26

اغرمينان 	ⴰⵖⵔⵎⵉⵏⴰⵏ اغرمينان	 27

	اغرم	اسم	قرية	في	
	القلعة	بليبيا.	اغرم

	تعني	قرية	في	مزاب.
	هي	اغرم	نـ	ان	=	قرية

او	قلعة	النفس

اغرم	اينان 	ⴰⵖⵔⵎ اغرم	 		 		 28

توغرمت ⵜⵓⵖⵔⵎⵜ توغرمت 29
	جد	العائلة	املعروفة

	حاليا	بعائلة
	الشماخي

ابويعقوب	التغرميني ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ تيغرمني 30

اشارن 	ⴰⵛⴰⵔⵏ اشارن	 31

	امسراتن	بالعربية
	مسراتة.	حاليا

	مسراتة	ترسم	بالصاد
(مصراتة)

	مسجد	امسراتن.
	مسجد	امسراتن

بجادو

	ⴰⵎⵙⵔⴰⵜ امسرات	 ⵜⴰⵎⵙⵔⴰⵜⵜ تامسراتت 32

ابومحمد	بن	زارور؟ 	ⵣⴰⵔⵓⵔ زارور	 33

ام	زعرور 	ⵣⵄⵔⵓⵔ زعرور	 34
	تلميذ	ابي	عبيدة

البغطوري

	توزين.	ابوالخير	توزين
الزواغي

	ⵜⵓⵣⵉⵏ توزين	 35

ابويالدس 	ⵢⴰⵍⴷⵙ يالدس	 ⵜⴰⵍⴷⵙⵜ تالدست 36
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تندميرت ⵜⵏⴷⵎⵉⵔⵜ تندميرت 37

ادبير	هو	ذكر	الحمام ادبيرن 	ⴰⴷⴱⵉⵔ ادبير	 ⵜⴰⴷⴱⵉⵔⵜ تادبيرت 38

تمسيانت 	ⴰⵎⵙⵢⴰⵏ امسيان	 ⵜⵎⵙⵢⴰⵏⵜ تمسيانت 39

جبل	ثالكيت ⵜⴰⵍⴽⵉⵜ تالكيت 40

تدينت ⵜⴷⵉⵏⵜ تدينت 41
وزان 42

ام	جلدين.	جلدين 	ⵊⵍⴷⵉⵏ جلدين	 43

	أفالواس	تعني	
	سعيد	بلهجة	آيير	في

النيجر

	
	جلدين	بن	فالوسن.	ابن

	فالوسن 		ⴼⵍⴰⵡⵙⵏ فالوسن		 44

يار	بن	جواد 	ⵢⴰⵔ يار	 45

	اسم	موجود	في	ليبيا	
	االن	كاسم	عائلة

...	في

تني	باماطوس ابن	ماطوس 	ⵎⴰⵟⵓⵙ ماطوس	 46

مانو 	ⵎⴰⵏⵓ مانو	 47
دجي 48

ميال 49
اتلجام 50

تنزغت ⵜⵏⵣⵖⵜ تنزغت 51

ابن	يكوب 	ⵢⴽⵓⴱ يكوب	 52

غار	ن	تكيت ⵜⴽⵉⵜ تكيت 53

306 ابومحمد	ورسفالس 54

تاديوت ⵜⴰⴷⵉⵡⵜ تاديوت 55

	سيل	بن	سنتني
الزواغي

	ⵙⵉⵍ سيل	 56

ⵙⵏⵜⵉⵏ سنتني 57
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	زواغة	اسم	معرب
	لقبيلة	موجودة	حاليا
	في	مدينة	صبراتة.
	وحتى	بداية	القرن

	العشرين	كانت
صبراتا	تدعى	زواغة

ⵜⴰⵣⵡⴰⵖⵜ تازواغت 58

ملي 59
زيد	بن	فصيت 60

306 زمور 	ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ ازمور	 ⵜⴰⵣⵎⵎⵓⵔⵜ تازمورت 61

ارجمان 	ⴰⵔⵊⵎⴰⵏ ارجمان	 62

قصر	اردف ⴰⵔⴷⴼ	 	اردف 63

	ابويوسف	يعقوب	بن
سيلوس

	ⵙⵉⵍⵓⵙ سيلوس	 64

وارجالن 65
	بني

مزغنان
66

قلعة	بني	درجني 	ⴰⴷⵔⵊⵉⵏ ادرجني	 	 	 67
مطكداسن 68

	عبداهلل	بن	مانوج.
ابومحمد	بن	مانوج

	ⵎⴰⵏⵓⵊ مانوج	 69

	من	تاغرويت	(بلدة
قريبة	من	اللوت)

ابو	ويسجمني ⵜⴰⵖⵔⵓⵢⵜ تاغرويت 70

ابو	ويسجمني ⵡⵉⵙⵊⵎⵉⵏ ويسجمني 71

تالت ⵜⵍⴰⵜ تالت 72

	اسم	قرية	بالقرب	من	
اللوت

تاالت ⵜⴰⵍⴰⵜ تاالت 73

	هي	اليوم	تاردية
بالرجبان	في	ليبيا

تارديت ⵜⴰⵔⴷⵉⵜ تارديت 74

اندامر 75

ابوعبداهلل	بن	جلداسن ⵊⵍⴷⴰⵙⵏ جلداسن 76
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	بنو	يّدر	موجودن	اليوم
	في	مسراتة	بليبيا

	وايضا	قصر	يّدر	في
	الرياينة	بليبيا	واسم

عائلة	في	تونس

	يدر	بن	جلداسن.	محمد
بن	يدر

	ⵢⴷⴷⵔ يدر	 77

بنوتيجن 78
	أماّلل"	موجود"	

	كاسم	عائلة	في	يفرن
بليبيا

	بني	مالل 	ⴰⵎⴻ8ⴰⵍ اماّلل	 ⵜⴰⵎ8ⴰⵍⵜ تاماللت 79

اكراين 80
ولون 81

ابناين 82

تنفخست ⵜⵏⴼⵅⵙⵜ تنفخست 83

تندنميرت ⵜⵏⴷⵏⵎⵉⵔⵜ تندنميرت 84

محمد	بن	يفون 	ⵢⴼⵓⵏ يفون	 85

داود	بن	تيتس 	ⵜⵉⵜⵙ تيتس	 86

يوسف	بن	فى 	ⴼⵉ في	 87

تالكيت ⵜⴰⵍⴽⵉⵜ تالكيت 88

ابومحمد	ونتني 	ⵡⵏⵜⵉⵏ ونتني	 89

اجريجن ⴰⵊⵔⵉⵊⵏ اجريجن 90

تبرست ⵜⴱⵔⵙⵜ تبرست 91

تنومات ⵜⵏⵓⵎⴰⵜ تنومات 92

قرية	بالرحيبات اميتيون 93

تندوزيغ ⵜⵏⴷⵓⵣⵉⵖ تندوزيغ 94

تمزدا ⵜⴰⵎⵣⴷⴰ تمزدا 95

توجد	في	ورفلة	ايضا افاطمان 96

مسجد	اجلمم 	ⴰⵊⵍⵎⵎ اجلمم	 97

وارسفالسان	بن	مهدي

	
ⵡⴰⵔⵙⴼⵍⴰⵙ

ⴰⵏ

وارسفالسا	

ن
98

	تُِنني	ازَدرشل ⵜⵯⵏⵉⵢⵏ تُِنني 99
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تونني ⵜⵓⵏⵉⵏ تونني 100

ⴰⵣⴷⴰⵔⵛⵍ ازَدرشل 101

اتلجام 	ⴰⵜⵍⵊⴰⵎ اتلجام	 102
اغل 103

سنتون 104

ابوعبداهلل	بن	يدويس 	ⵢⴷⵓⵢⵙ يدويس	 105

ابوموسى	يزينت	الناوني 	ⵢⵣⵉⵜⵏ يزينت	 106

	من	فعل	سرغ	بمعنى
	اشعل؟	هل	تعني

شعلة	مثال؟

تني	وسرغني
	سرغني	الجناوني.
جنون	بن	سرغني

ⵙⵔⵖⵉⵏ سرغني ⵜⴰⵙⵔⵖⵉⵏⵜ تاسرغينت 107

	.سرغني	الجناوني ⵊ;ⴰⵡⵏ جناون 108

غار	توكيت ⵜⵓⴽⵉⵜ توكيت 109

	ادرف	تعني	الحر.	
	وهي	ايضا	اسم	قرية

	في	مايعرف	اليوم
بالرجبان	في	ليبيا

ادرف 	ⴰⴷⵔⴼ ادرف	 ⵜⴰⴷⵔⴼⵜ تادرفت 110

تاغما ⵜⴰⵖⵎⴰ تاغما 111

	ابويونس	ابدين
الفرسطاءي

	ⴰⴱⴷⵉⵏ ابدين	 112

تامزاوت ⵜⴰⵎⵣⴰⵡⵜ تامزاوت 113

	ابومسور	يسجا	بن
	يوجني	اليراسني.	يسجا

بن	منصور
	ⵢⵙⵊⴰ يسجا	 114

ابومحمد	يوجني	اليفرني ⵢⵓⵊⵉⵏ يوجني 115

	ابومسور	يسجا	بن
	.يوجني	اليراسني

ⵢⵔⴰⵙⵏ يراسن 116

	ابوصالح	جنون	بن
	يمريان.	جنون	بن

	سرغني
	ⵊⵏⵓⵏ جنون	 117

	ابوصالح	جنون	بن
	.يمريان

ⵢⵎⵔⵢⴰⵏ يمريان 118
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ويجننب 119

اريغ ⴰⵔⵉⵖ اريغ 120

يوسف	بن	توجينت ⵜⵓⵊⵉⵏⵜ توجينت 121

	سوف	تعني	الوادي.	
	في	التنوع	الزناتي

	كثيرا	ماتحذف	االلف
	في	اول	االسم	املذكر.

	االسم	موجدو	في
.ليبيا

سوف 	ⴰⵙⵓⴼ	 	اسوف	 	ⵜⴰⵙⵓⴼⵜ تاسوفت	 122

	ايضا	يوجد	اسم	
	ايدير	وتعني	مفعم

بالحياة

	ابوطاهر	اسماعيل	بن
ييدير

	ⵢⵉⴷⵉⵔ,	
ⵉⴷⵉⵔ

	ييدير،	
ايدير

ⵜⵉⴷⵉⵔⵜ تيديرت 123

العيش	 ⴰⴷⵉⵔ ادير 124

	أو	مدًّور	في	غابة
	ورسطف	بيفرن

ⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔ امدًّور 125

حياة
ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔ

ⵜ
تامدًّورت 126

تادمكت ⵜⴰⴷⵎⴽⵜ تادمكت 127

تسريدين ⵜⵙⵉⵔⵉⴷⵉⵏ تسريدين 128

بنو	وتراتن 129
ويسالن 130

بني	يتينت 131

	تعني	الرجل	الدي	
يتقن	العمل

ماكسن	اباعبداهلل ⵎⴰⴽⵙⵏ	 	ماكسن 132

	تيفاوت	تعني	صبح	
	(مثال	عند	الشلوح
	وفي	مزاب).	ييفاو

	تعني	النور.	في	مزاي
.	ييفَو	تعني	نائر

سعيد	بن	ييفاو 	ⵢⵉⴼⴰⵡ ييفاو	 ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ	 	تيفاوت 133

املعز	بن	تاغرايت ⵜⴰⵖⵔⴰⵢⵜ تاغرايت 134
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	تامنارت	اسم	بلدة	
	في	سوس	باملغرب
	(ص	232.	تدريس

	تاريخ	املغرب
	وحضارته:	حصيلة

	وأفاق.	تنسيق:	محمد
	حمام.	املعهد	امللكي
	للثقافة	االمازيغية.

	2009.	مطبعة
	املعارف	الجديدة.

.الرباط)

عبود	بن	منار 	ⴰⵎⵏⴰⵔ	 	امنار	 ⵜⴰⵎⵏⴰⵔⵜ تامنارت 135

	عيسى	بن	يرزكسن.
	عيسى	بن	يرزوكسن.
	عيسى	بن	يرصوكسن.

	ابويعقوب	بن
يرصوكسن

	ⵢⵔⵣⴽⵙⵏ,	
ⵢⵔⵣⵓⴽⵙⵏ,	
ⵢⵔⵚⵓⴽⵙⵏ

	يرزكسن،	
	يرزوكسن،
يرصوكسن

136

مرصوكسن	الصاويني ⵎⵔⵚⵓⴽⵙⵏ مرصوكسن 137

قصر	وراديرن 138

شاكر	بن	مالول 	ⵎⴰⵍⵓⵍ مالول	 139

	بني
ورتيزلن

140

ينكول	بن	عيسى 	ⵢⵏⴽⵓⵍ ينكول	 141

تجديت ⵜⵊⴷⵉⵜ تجديت 142

	ايجدي	تعني	الدقيق
	في	تنوع	القبايل
	بالجزائر	وتعني

	التراب	في	يفرن	بليبيا
	وتعني	الرمل

تيجديت ⵜⵉⵊⴷⵉⵜ تيجديت 143

اوغالنت 144
بني	ورماز 145

	فران	(من	قرى
			وارجالن)

146
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بني	أّجاج 	ⴰⵊⵊⴰⵊ أّجاج	 147
بنو	غمرت 148

اجلو 	ⴰⵊⵍⵓ اجلو	 149

	محمد	بن	سودرين.
موسى	بن	سدرين

ⵙⵓⴷⵔⵉⵏ,	
ⵙⴷⵔⵉⵏ

	سودرين،
سدرين

150

ابومحمد	بن	زوزرتن ⵣⵓⵣⵔⵜⵏ زوزرتن 151
درجني 152

خليفة	بن	تزراغت ⵜⵣⵔⴰⵖⵜ تزراغت 153
عزون 154

	جماعة
تينوال

155

مسجد	اكلو 156

	ابراهيم	بن	يرموز
الزنزفي

ⵢⵔⵎⵓⵣ يرموز 157

ابديالن 158
	ابوميدول	مصكداسن

الزنزفي
	 	 159

ⵎⵉⴷⵓⵍ ميدول 160

ⵎⵚⴽⴷⴰⵙⵏ مصكداسن 161

يوسف	بن	سهلون ⵙⵀⵍⵓⵏ سهلون 162

يخلف	بن	تمصكويت ⵜⵎⵚⴽⵓⵢⵜ تمصكويت 163

تموسلت ⵜⵎⵓⵙⵍⵜ تموسلت 164

يانجاسن 	يانجاسن	بن	حموا ⵢⴰⵏⵊⴰⵙⵏ يانجاسن 165

ابوويدرن	الفطناسي ⵡⵉⴷⵔⵏ ويدرن 166

ⴼⵟⵏⴰⵙ فطناس 167

بني	ستينت ⵙⵜⵉⵜⵏ ستينت 168
وغالنة 169

بني	تجني 170
تمضنون 171
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	تتكون	من	تيـ	+	نـ	+	با
	+	ماطوس	(تيد	ن	با
	ماطوس)	او	خواص

ابي	ماطوس

تينبامطوس 172

	قصر	بني	ويليل
من	بالد	قفلة	اريغ

ⵡⵉⵍⵉⵍ ويليل 173

ايسلي	هو	العريس تني	يسلى ⵢⵙⵍⵉ يسلي 174

تبغورين	بن	عيسى ⵜⴱⵖⵓⵔⵉⵏ تبغورين 175

بني	يطوفت 176

	سبخة	عبدالسالم
بن	وزجون

	عبدالسالم	بن	ابي
وزجون

ⵡⵣⵊⵓⵏ وزجون 177

يونس	بن	وزجني ⵡⵣⵊⵉⵏ وزجني 178

يخلفنت	بن	ايوب ⵢⵅⵍⴼⵜⵏ يخلفنت 179

	بني
مركاس

ⵎⵔⴽⴰⵙ مركاس 180

تكسينت ⵜⴽⵙⵉⵏⵜ تكسينت 181

	سليمان	بن	مدرار
النفوسي

ⵎⴷⵔⴰⵔ مدرار 182

	مفرد	اينفوسن	
(نفوسة	بالعربية)

ⴰⵏⴼⵓⵙ انفوس ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ تانفوست 183

بنو	يروتن ⵢⵔⵓⵜⵏ يروتن 184

اهل	تقيوس 185

يوسف	بن	سدميمان ⵙⴷⵎⵉⵎⴰⵏ سدميمان 186

	
	تماوطت.	مسجد

تماوط
ⵜⵎⴰⵡⵟⵜ تماوطت 187

	محمد	بن	يانس
النفوسي

ⵢⴰⵏⵙ يانس 188

عيسى	بن	سجميمان ⵙⵊⵎⵉⵎⴰⵏ سجميمان 189

تباكلت ⵜⴱⴰⴽⵍⵜ تباكلت 190

ابومحمد	كموس ⴰⴽⵎⵓⵙ اكموس 191

	جنون	بن	يمريان ⵢⵎⵔⵢⴰⵏ يمريان 192
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	بني
ويسيان

193

ابوعبداهلل	تامروري 194

ِنزَْورَاس	بن	يوسف 195

تاغيارت ⵜⴰⵖⵢⴰⵔⵜ تاغيارت 196
تفركاتني 197

	ابوسليمان	بن	زمرين،
ابوالربيع	بن	زمرين

ⵣⵎⵔⵉⵏ زمرين 198

يصلن	بن	عبدالرحيم ⵢⵚ= يصلن 199

	ذرية	ييران
	(جمع	ار
=أسد)

ⴰⵔ ار 200

	هل	تعني	سيدة،	
	سيد؟	ام	هي	بامليم
	املشددة	وبذا	تعني

الوسط؟

تاماست 	ⴰⵎⴰⵙ اماس	 ⵜⴰⵎⴰⵙⵜ تاماست 201

ابوعبدالسالم	سمداسن ⵙⵎⴷⴰⵙⵏ سمداسن 202

يحيى	بنويجمن 203

ابوابراهيم	مطكوداسن ⵎⵟⴽⵓⴷⴰⵙⵏ مطكوداسن 204

	.أزقرار	تعني	الطويل ادريس	بن	زكرار ⵣⴽⵔⴰⵔ زكرار 205

عيسى	بن	ياوين ⵢⴰⵡⵉⵏ ياوين 206

اغالن ⴰⵖⵍⴰⵏ اغالن 207
وزعانت 208

اندرار ⴰⵏⴷⵔⴰⵔ اندرار 209

عبداهلل	بن	توسينت 210

امسنان 211
	بني

ورتيزلن
212

تيوراست ⵜⵉⵡⵔⴰⵙⵜ تيوراست 213

ابوموسى	يركوص ⵢⵔⴽⵓⵚ يركوص 214
َمقْريَْت 215
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	يونس	بن	سابال
الواشتي

ⵙⴰⴱⴰⵍ سابال 216

	الشيخ	ساناج	بن
محمد

ساناج	بن	محمد ⵙⴰⵏⴰⵊ ساناج 217

ابوعثمان	بن	تينا 218
تناوت 219

ابوالربيع	بن	يومر السعادة/	الفرحة ⵢⵓⵎⵔ يومر 	ⵜⵓⵎⵔⵜ تومرت	 220

	.الشلوح 	اسم	لقائد	املشهور	ابن ⵜⵓⵎⵔⵜ تومرت 221
علي	ندين 222

تنبطني 223
ابويعقوب	نالوف 224

محمد	بن	بركني 225

ابن	وريازن 226

اللت 227
مسجد	وشيشال 228

مسجد	تكيت ⵜⴽⵉⵜ تكيت 229
	يسيفاو	في	مزاب	
	تعني	أنار	أو	منير.

	الياء	والهمزة	في	اول
	الكلمة	االمازيغية
	صوت	بينهما	ولذا
	يحدث	التباين	في
	كتابهما	بالحروف

	النبطية	ياء	او	همزة

يسفاو	بن	منديل ⵢⵙⴼⴰⵡ يسفاو 230

املنير ⵙⵉⴼⴰⵡ سيفاو 231

يسفاو	بن	منديل ⵎⵏⴷⵉⵍ منديل 232

	معجم	محمد	شفيق 	الجهبذ،	الناقد	العارف	 ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ	 	أموزاي 233
	جائزة ⵉⵔⵡⴰⵏ		 		إروان 234

ايضا	مكان	في	يفرن 	محبّة ⵜⵉⵔⵉⵜ		 		تيريت 235
		عفاف ⴰⵡⴰⵏ		 		أوان 236

			املعتصم ⴰⴼⵓⵍ	 	أفول 237

				تعاضد ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ	 	تياللت 238
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			الشجاع ⴰⵚⴰⵟ	 	أصاط 239

				َعفو ⴰⵙⴰⵔⵓⴼ	 	أساروف 240
ايضا	تعني	الشمس/ 			خيار	الشيء	وصفوته ⵜⵓⴼⵓⵜ	 	توفوت 241

			الحكيم\العاقل ⵓⵏⵥⵉⵥ	 ؤنزيظ 242
			َعالَمة ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ	 	تاماتارت 243

			عالم ⴰⵎⴻⵙⵙⴰⵏ	 	أمّسان 244

			عون ⵜⴰⵍⵉⵍⵜ	 	تاليلت 245
		الغزال	قبل	بروز	القرون ⴰⵡⵣⵉⵎ	 	أوزيم ⵜⴰⵡⵣⵉⵎⵜ	 	تاوزيمت 246

املكافأة ⵉⵔⵡⴰⵏ ئروان 247

	من	فعل	يمدا	بمعنى 			كامل ⴰⵏⵎⴷⵓ	 	أنمدو 248
			كوكبة	نجوم ⵜⴰⵢⵎⵎⵓⵏⵜ	 	تايّمونت 249

			الصيت	واملكانة	الرفيعة ⴰⴷⴷⵓⵔ	 	أّدور 250

				وجدان ⵜⴰⵎⴻ;ⴻⴼ

ⵔⴰⵢⵜ	
	تامنّفرايت 251

املوازر ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ	 	أماواس 252

		وسيم ⴰⵎⵓⵙⵖ	 	أموسغ 253

		واصف ⴰⵙⵏⴰⵎⴰⵍ	 	أسنامال 254

وعد ⴰⵎⵉⵔⵓ	 	أميرو 255

		رفيق ⴰⵙⵎⵓⵏ	 	أسمون 256
		ظهور	\\والدة ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ	 	تاالليت 257

		وافي ⴰⵏⴱⵍⴰⵍ	 	أنبالل 258

			أكيد\شديد ⵓⵏⵜⵉⵎ	 	ؤنتيم 259

		أكيد ⵓⵍⴽⵉⵏ	 	ؤلكني 260

ياسمني ⵉⵎⵙ ئمس 261

في	تنوع	التارقية السالم ⵎⴰⵏⵓⵢⵏ			 262			مانوين
التأني ⵙⵓⵍⴰⵏ			 263			سوالن

	تامونت	بنت	سير	من 	ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ			 264			تامونت	
	فانو	بنت	الوزير	عمر	بن ⴼⴰⵏⵓ	 	فانو 265

	 حجلة	 ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵓ تاسّكورت 266
متميز	 ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⴰ تافرارا 267
	اليمامة ⵜⴰⵎⴰ8ⴰ	 	تاَماّل 268
اليمامة ⵜⴰⵎⵉ8ⴰ	 	تاِماّل 269
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تصالح	 ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ تيفرات 270
	هوسي	او	هوسكي	 ⵜⵉⵀⵓⵙⴽⵉ تيهوسكي 271

حرية	 ⵜⵉⵍⴻⵍⵉ تيللي 272
التي	فاتت	القمر	 ⵜⵓⴼⵜⴰⵢⵓⵔⵜ توفتايورت 273

زهرة	 ⴰⵣⴷⵊⵉⴳ ازدجيگ 274

	احد	اسماء	امللكة	 دفء	 ⵜⴰⴽⴰⵎⴰ تاكاما 275
	تـا	+	نـ	+) 	ذات	السالم	 ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵓⵢⵜ	 	تانتالويت 276

(تـا	+	نـ	+	تانفلست)	 	ذات	الثقة	 ⵜⴰⵏⵜⴼⵍⵙⵜ	 	تانتفلست 277
(تـا	+	نـ	+	و	+	فاّل)	 	ذات	العال	او	ذات	السيادة	 ⵜⴰⵏⵓⴼⴻ8ⴰ	 	تانوفاّل 278
	اغنا	(تـا	+	رـ	+	غنا) 	عديمة	البؤس	 ⵜⴰⵔⵖⵏⴰ	 	تارغنا 279

	تـا	+	س	+)	
	گمو	تعني	.(سگمانت

املنّمية،	املزّكية	 ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ		تاسگمانت		 280

نجمة	 ⵜⴰⵜⵔⵉⵜ	 	تاتريت 281

نجمة ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ تيتريت 282

	من	الفعل	"مسل"	 	قوية	البنية	 ⵜⵓⵎⵙⵉⵍⵜ	 	تومسيلت 283

	من	الفعل	"انهال"	 مسهلة	 ⵜⵓⵏⵀⵉⵍⵜ	 	تونهيلت 284

دعوات
ⵜⵉⵡⴰⵜⵔⵉⵡ

ⵉⵏ
تيواتريوين 285

ⵜⵍⴰⵢⵜⵎⴰⵙ	 	تاليتماس 286

	بن	تاهيا	 حسناء	 ⵜⵉⵀⵢⴰ تيهيا 287

اسم	ملكه	امازيغية ⵜⵉⵏ	ⵀⵉⵏⴰⵏ تني	هينان 288

اسم	امازيغي	 ⵜⵎⵉⵎⵜ تميمت 289
محبوبه الحب،	محبة ⵜⴰⵢⵔⵉ تايري 290

النجوم ⵉⵜⵔⴰⵏ ايتران 291

الحياة ⵜⵉⴷⴷⴰⵔⵜ تيدارت 292

االمل ⵜⵓⵏⴰⵔⵓⵣ	\	
ⵜⵉⵏⴰⵔⵓⵣ

	توناروز	/
تيناروز

293

الشمس ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ,	
ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ

	تافوكت،
تافويت

294

الغزالة 	ⵜⵣⵔⵣⵔⵜ تزرزرت	 295

صغير	الغزال ⴰⴼⵔⵉⵏ	 	افرين 296
اإليقاع	املوسيقي ⴰⵏⵢⴰ آنيا 297
	فتاة	رائعة	حسنة اسم	مملكه ⴽⵏⵣⴰ	 	كنزا 298

ⵎⵉⵔⴰ		 		ميرا 299
نوع	من	االزهار ⵜⵓⵙⵎⴰⵏ توسمان 300

الشعله املضيئة ⵜⴰⵙⴰⴼⵓⵜ تاسافوت 301
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منيرة النور ⵜⴰⴼⴰⵜ	 	تافات 302
الصحراء ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ	,	 	تينيري	او 303

ام	االمهات ملكة	أمازيغية ⵎⴰⵜⵢⴰ	 	ماتيا 304

	مفتاح أسطورة ⵜⴰⵏⵙ تانس 305

الواحة ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ	 	تافياللت 306
	البياض	الناصع	، ،	العلم ⵎⴰⵔⵏ,	 	مارن، 307

/نوع	من	الورد 	ملكة	امازيغية	فى 			 ⴰⵔⵉⵏⴰⵙ اريناس 308
اسم	امازيغى	قديم ⵜⵍⴰⵙⵉⵏ	 	تالسني 309

ⵜⴰⵔⵖⵉⵏ	 	تارغني 310
الصخور	امللسا 	اسم	جبال ⵜⴰⵙⵉⵍⵉ	 	تاسيلي 311

النجمة ⵜⵓⵜⵔⵓⵢⵏ توتروين 312

القمر ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ تازيري 313

ربيعة ⵜⴰⴽⴼⴰⵜ	+	 	تاكفات	+ 314
شديدة	البياض ⵜⴰⵎⵓⵍⵜ	 	تامولت 315

ⵜⵓⵙⵉⵜ	 	توسيت 316

ⴽⵉⵏⴰⵏ	 	كينان 317

ⴷⴰⵏⴰ	 	دانا 318

ⵜⵓⵙⵉⴽ	 	توسيك 319

ابنة	شيشنق ⵎⴰⵔⴱ	 	مارب 320

	املنبع ينبوع	املاء ⵜⴰⵍⴰ تاال 321

ابنة	الكاهنة ⵏⴼⵣⵜ نفزة 322

زهور	الزيتون 	 ⵏⴰⵜⵉⵔ ناتير 323

اسم	قديم ⵜⵖⵍⵉⵙ	 	تغليس 324

		أسم	مملكة ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ	 	نوميديا 325
منارة	العلم	واملعرفه نوع	من	الورد ⵏⵓⵎⵏⵙⴰ	 	نومنسا 326

سد	قوي ⵜⵉⵡⴰ	 	تيوا 327

أسم	حضارة ⵛⵔⵡⴰⵙ شروس 328

الفتاة	الرقيقة	الرشيقة مملكة	أمازيغية ⵎⴰⵙⵉⵍⵢⴰ ماسيليا 329

	العليا متعالية ⵙⴰⵍⵉⵙ ساليس 330
قبيلة	أمازيغية ⵜⴰⵣⴰ تازا 331
قبيلة	أمازيغية ⵎⵊⵔⵉⵙ مجريس 332
قبيلة	أمازيغية ⵙⵉⵍⵉⵏ سيلني 333
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املناضله 	ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ	 	تامغناست	 334
	نوع	من	املعادن ⵜⵓⵣⵔⵜ	 	توزرت 335

	اسم	مدينة	في 	ⵜⵓⵊⴰⵏ توجان	 336
	اميرة	ليبيه	حكمت ⴰⵍⵉⴷⵢⴰ اليديا 337

النعامة ⵜⴰⵙⵉⵍⵜ تاسيلت 338
عامله	من	جبل	نفوسه ⵜⴰⴱⵔⴽⴰⵏⵜ تابركانت 339

نوع	من	االزهار ⵔⴰⴷⵏⴰ رادنا 340
التي	تتقن	العمل ⴰⵎⴰⵔⵉⵙ	=	 	اماريس	= 341

اسم	قبيلة ⵎⴰⵢⴰ مايا 342

عسل
ⵜⵉⵎⵓⵎⵜ,	
ⵜⴰⵎⴰⵎⵜ,	

	تيمومت،
	تاممت،

343

حالوة ⵜⵓⵎⵓⵎⵜ تومومت 344

الحوت ⵙⵍⵎⵓⵏⴰ سلمونا 345

جالبة	الحظ ⵜⵓⵏⵣⴰ تونزا 346

القمر ⵜⴰⵣⵉⵔⴰ تازيرى 347

	 سعيدة
ⵜⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ

ⵜ
تامگّازت 348

مالك ⵜⵉⵏⵉⵔⵜ تينيرت 349

مالك ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ تانيرت 350

قنديل ⵏⵉⵔ نير 351
معبودة	االخصاب ⵜⴰⵏⵉⵜ تانيت 352

املتدينة ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ تامازيغت 353

الخير ⵜⵉⴼⴰⵏ تيفان 354

	الزعيمة ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ	 	تامغارت 355
	نوع	من	التمور ⵜⴰⵍⵉⵙ تاليس 356

املشعل،	القنديل	او	الشعله ⵜⴰⵙⴼⴰⵡⵜ تاسفاوت 357
انثى	النمر ⵜⴽⵙⵉⵍⵜ تكسيلت 358

	 ⵜⵓⵏⵙ تونس 359

ⵙⵉⵍⵉⵏ سيلني 360

ربيع ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ	\	
ⵜⴰⴼⵙⵓⵢⵜ

	تافسوت	/
تافسويت

361

	ربيع ⵜⵉⴼⵙⴰ تيفسا 362
أمل ⴰⵙⵉⵔⵎ أسيرم 363

	األرض	 ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ	 	تامورت 364
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العذراء	 ⵎⵓⵔⵉⵏ		 		مورين 365

انتصار	 ⵉⵢⵔⵏⴰ	 	إيرنا 366
خير	 ⴰⵔⵓⵣⵏ اروزن 367
براءة ⵜⴰⵎⵍⵙⴰ تاملسا 368

الجهد ⵜⴰⵔⵏⴰ تارنا 369

رواية ⴰⵍⴰⵙ االس 370

روايات ⵜⴰⵍⴰⵙⵉⵏ تاالسني 371

عاطفة ⵜⴰⴼⵔⵉⵜ تافريت 372

قناعة ⵜⵓⵍⵣⴰ تولزا 373

حقيقة ⵜⵉⴷⵜ تيدت 374

هدية ⵜⴰⵏⴰⵔⴰ تانارا 375

خلود ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ تاسولت 376

انوار ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ تيفاوين 377
		 زهرة	السوسن ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ تانيال 378

محبوبة ⵜⵉⵡⵍⴰ تيوال 379
	مركبة	من	تيـ	+	نـ	+ صاحبة	القمر ⵜⵉⵏⴰⵢⵓⵔ تينايور 380

اسم	امازيغي ⵢⵣⴰ يزا 381

السلم،	السالم ⴰⴼⵔⴰ أفرا 382

قائد	أمازيغي ⵡⵣⴷⵓ وزدو 383

ملك	نوميدي ⵏⴰⵔⴰⵡⴰⵙ ناراواس 384

قائد	امازيغي ⵉⵏⴰⵔⵓ إنارو 385

	تتكون	من	آم	+	نـ	+	و
	+	اكال	=	سيد	التراب

(الوطن)

األمير ⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍ امنوكال 386

ابن	شيشنق	البطل ⴰⵙⵔⴽⵓⵏ اسركون 387

ملك	نوميدي ⴰⴼⵜⴰⵔ افتار 388

زاي	غليظة الصغير ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ أمزيان 389

زاي	رقيقة األول،		املتقدم،	االمام ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ أمزوار 390

الفارس ⴰⵎⵏⴰⵢ	 	أمناي 391

أسم	أمازيغي ⵉⵜⵉⵙⵉ إتيسي 392
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�20



أسم	قديم ⵎⴰⵖⵓⵙ	 	ماغوس 393

أسم	أمازيغي ⵡⵙⵏⵓ وسنو 394

أسم	مكان	في	ليبيا ⵛⵔⵜⵉⵍ شرتيل 395

أسم	مكان 	 ⵡⵔⵊⵉⵏ	 	ورجني 396

	أسم	غدامس
األمازيغي

ⵙⵉⴷⴰⵎⵓⵙ سيداموس 397

الفهد ⴰⵎⵢⴰⵙ أمياس 398

شبل	األسد،	نوع	من	االسود ⴰⵖⵉⵍⴰⵙ	 	اغيالس 399

	ملك	امازيغي،	موحد	
	نوميديا	الغربية

	والشرقية
(202-148ق.م)

سيدهم ⵎⵙⵉⵏⵉⵙⴰ مسينيسا 400

البرق ⴰⵡⵙⵎⴰⵏ اوسمان 401
الرعد ⵉⴷⵊⴰⴳ,	 	إيدجاگ، 	 	 402

	اسم	قائد	أمازيغي	
مؤسس	اململكة	املرينية

	الرؤية	الواضحه	الدقيقه ⵎ;ⴰⴷ منّاد 403

سحب ⵉⴱⵍⵎ ئبلم 404

	 	حر/نبيل	 ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ امازيغ 405

النمر	–	بطل	أمازيغي	تاريخي ⴰⴽⵙⵍ أكسل 406

بطل	حارب	الوندال	 ⴽⴰⴱⴰⵡⵏ كاباون 407

مشعل ⴰⵙⴰⴼⵓ أسافو 408

	قائد	أمازيغي.	جندي
	سابق	في	جيوش	الروم،

	والذي	قاد	ثورة	كبيرة
	ضدهم	سنة(17-24

ق.م)

فخر	لهم
ⵜⴰⴽⴼⴰⵔⵉⵏⴰ

ⵙ
تاكفاريناس 409

السيد ⵎⴰⵙⵉⵏ ماسني 410

	عدة	ملوك	امازيغ	حملوا
هذا	االسم

املستجيب ⵢⵓⴱⴰ يوبا 411

	 ⵢⵓⴱⴰⵙⵏ يوباسن 412
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امللك ⴰⵖⵍⵉⴷ	 	اغليد 413

		الجبل	الصغير،	الصخره ⴰⵥⵔⵓ ازرو 	 414

الصيد ⵎⴰⴷⵖⵉⵙ مادغيس 415

الزعيم ⴰⵎⵖⴰⵔ امغار 416

نوع	من	السيوف ⴱⴰⵔⵓⵏ بارون 417

الحكيم،	العالم ⴰⵎⵙⵏⴰⵡ امسناو 418

	ملك	نوميديا	الغربية.
توفى	في	202	ق.م

املحمى	او	املحروس ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ سيفاكس 419

	 الخادم ⴰⴽⵍⴰ آكلى 420

	جبل ⴰⴷⵔⴰⵔ ادرار 421

	ملك	موريتانيا	(حوالي
	110ق.م).	نسيب	“أب

زوجة”	يوگرتن
	

ⴱⴰⴽⵓⵙ,	
ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ

	باكوس،
بوّكوس

422

االول ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ امزوار 423

التمتال ⴰⴽⵏⴰⵔ اكنار 424

اسم	امازيغى	قديم ⵎⴰⵖⵓ	 	ماغو 425

زعيم	امازيغى ⴰⵏⴰⴱⵓ انابو 426

غزال ⵣⵔⵣⵔ زرزر 427

الهالل	القمر ⴰⵢⵢⵓⵔ	\	ⵢⵓⵔ ايّور	/	يور 428

	اوالد	زيري	اسم	قرية
في	ككلة	بليبيا

القمر،	ضوء	القمر ⵣⵉⵔⵉ زيري 429

القمر ⴰⴷⵣⵉⵔⴰ ادزيرى 430

اسم	امازيغى	قديم ⴱⵉⴽⴰⵡ بيكاو 431

نور ⴰⵙⵉⴷ اسيد 432

اسم	امازيغى	قديم ⴰⵎⵙⴰⴽⵓⵍ امساكول 433

خير ⴰⴼⴰⵏ	 	افان 434

قائد	ليبي	حارب	االغريق ⴰⴷⴽⵔⴰⵏ ادكران 435

زعيم	امازيغى ⵢⴰⵏⵓ	 	يانو 436

قائد	امازيغى	 ⵡⵣⴷⵔ		 		وزدر 437
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	يوسف	بن	تاشفني	هو
.مؤسس	دوله	املرابطني

		سهام	..	هبات ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ تاشفني 438

اسم	امازيغى	 ⴰⴽⵜⴰⵔ	 	اكتار 439

اسم	امازيغى	 ⴰⵜⵙⴰ اتسى 440

	اسم	قديم	ملدينة
طرابلس

ⴰⵢⴰⵙ اياس 441

غربال	 ⵏⵣⴰⵔ	 	نزار 442

الثلوج	 ⴰⵢⴷⴼⵍⴰⵡⵏ ايدفالون 443

اسم	مكان	 ⴰⵡⵜⵉⵔⴰ اوتيرى 444

اسم	قريه	 ⵎⴰⵣⴰⵡ َمزَو 445

اسم	قصر	 ⴰⵡⵊⵉⵍⵉⵏ اوجيلني 446

النور	 ⴰⵙⵉ اسي 447

اسم	امازيغى	 ⴰⵏⴰ اناى 448

	سيد	البحر	كمعتقد
قديم

ⴰⵡⵙⵉⴷⴰⵏ اوسيدان 449

كاهنه	قبيلة	لواته	 ⵉⵔⵏⴰ إرنا 450

اسم	قديم	 ⴰⵙⴱⵓⵔ اسبور 451

االفق	 ⵉⴷⵉⵔ ئدير 452

السر	 ⵙⵜⵔⵎ سترم 453

املحارب	الشرس ⴰⵎⴽⵏⵙ امكنس 454

القايد	 ⴰⵎⵉⵣⵔ	 	اميزر 455

النبائل	 ⵉⵏⵉⵍ	 	ئنيل 456

الفرسان	 ⴰⵎⵏⴰⵢⵏ	 	امناين 457

ملك	جبال	القبائل ⵏⵓⴱⴰⵍ نوبال 458

	احدى	
	قبائل	يفرن

بليبيا

ⵎⵙⵜⴰⵡ	 	مستاو 459

ملك	القلعه	 ⴰⵡⵙⴰⴼ	 	اوساف 460
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	اسم	قصر	في
	يفرن	واسم	وادي

في	ورفلة

ⵎⴰⵊⵔ		 		ماجر 461

	ملك
امازيغي(118-112ق.م

	)	ابن	ميسيبسن.	خلع
.من	قبل	يوگرتن 	متحرر ⴰⴷⵔⴱⴰⵍ

ادربال 462

	 	الوسيم ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ افالكاي 463

	 		املتألق	–	الالمع ⴰⴼⴰⵡ أفاو 464
	لقب	أبوليوس	الكاتب

	االمازيغي،	توفى
			.سنة180م ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ	

	افوالي 465

	مشهورة	بجمال
	نسائها.	جاء	االسم
		.كتعبير	عن	الجمال 	اسم	منطقة	في	مراكش(املغرب) ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ

اگافاي 466

	فهد ⴰⴳⵔⵣⵎ اگرزم 467

	ينبوع ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ اغبالو 468

	شجاع ⴰⴳⵉⵣⵓⵍ اگيزول 469

		اسم	منطقة ⴰⴳⵡⴰⵛⵜⵉⵎ اگَوشتيم 470

	دكر	البجع ⴰⴳⵓⵢⵍⴰⵍ اگويالل 471

سمي	على	اسم	قبيلة ⴰⴳⵓⵢ8ⵓⵍ اگويّلول 472

	فحل ⴰⴳⵓⵎⴰⵔ اگومار 473

	فنان،متأمل Aheyyâd 474

سمي	على	اسم	قبيلة ⴰⴽⵏⵙⵓⵙ اكنسوس 475

		قط	وحشي ⴰⴽⵔⵙⵉⵎ اكرسيم 476

		سمي	على	اسم	قبيلة ⴰⴽⵙⵉⵎ اكسيم 477

		ظل ⴰⵎⴰⵍⵓ امالو 478

ايضا	تعني	سعيد 	مجموعة	نجوم	الجوزاء ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ امانار 479

	 جديد	،	مبتِكر ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ اماينو 480

	,devoted	Dedicated,	متطوع
emissary ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ

امازّال 481
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	 	االكبر	في	العمر ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ امقران 482

	 		سمي	على	اسم	قبيلة ⴰⵎⴰⵙⴻⴳⴳⵉⵏ اَمسگنّي 483

	 		حامي،	مدافع ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ امستان 484

	 الطفل	االوسط،	االصغر Amzîn	 ⴰⵎⵣⵉⵏ امزين 485

	 	مبارك،	مغبوط ⴰⵏⴰⵎⴰⵔ أنامار 486

	 		آمل ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ	 	اناروز 487

	 	متحدي،	متمرد Anazâr 488

	 	ركيزة،	دعامة ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ		 		انبداد 489

	اسم	منطقة	في	مدينة	وجدة
باملغرب ⴰⵏⴳⴰⴷ

انگاد 490

	 		مالك ⴰⵏⵉⵔ انير 491

	قائد	امازيغي	(ملا	يعرف
	بتونس	االن).	قاد	ثورة
	ضد	البزنطيني.	قتل	في
هذه	الثورة	سنة	547م

ⴰⵏⵜⵍⴰⵙ,	
ⴰⵏⵟⵍⴰⵙ

	انتالس،
أنطالس

492

طبيب	،	عالج ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ اسافار 493

		ملقي	القصائد ⴰⵙⴼⵔⵓ اسفرو 494

	العسل	الخفيف ⴰⵙⵍⴰⵍ اسالل 495

		رفيق ⴰⵙⵎⵓⵏ اسمون 496

		صخر ⴰⵙⵓⵍⵉⵍ اسوليل 497

		دكر	الحمام ⴰⵜⴱⵉⵔ اتبير 498

حديث ⴰⵜⵔⴰⵔ اترار 499

	من	قبيلة	اوربة	التي	ذكرها	ابن
	خلدون

ⴰⵡⵔⴰⴱ اورَب 500

		صغير	الغزال ⴰⵡⵙⵉⵎ اوسيم 501

		سمي	على	اسم	قبيلة ⴰⵡⵣⴰⵍ اوزال 502

		عصفور ⴰⵢⵍⴰⵍ ايالل 503
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	قائد	امازيغي	سلطته
	امتدت	الى	نوميديا
	الشرقية	(الجزائر	و

تونس	حاليا)

ⴰⵢⵍⵉⵎⴰⵙ ايليماس 504

	اسد ⴰⵢⵔⴰⴷ ايراد 505

		عتيق ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ازايكو 506

		متدلي،	متعلق Azêllay 507

	دكر	الغزال ⴰⵣⵏⴽⵡⴰⴷ ازنكَود 508

مشع	،	شروق	 Azenzêr 509

لقب	رئيس	جزائري 		ذو	العيون	الزرقاء 		ⴰⵣⵔⵡⴰⵍ ازروال		 510

		سمي	على	اسم	قبيلة ⴰⵣⵉⴽⵉ ازيكي 511

	زناك	بزاي	غليظة	اسم
	بئر	في	القلعة	بليبيا
	وايضا	اسم	ملنطقة

في	وادي	منار

	من	قبيلة	ايزناگن	التي	ذكرها	ابن
	خلدون

ⴰⵣⵏⴰⴳ ازناگ 512

جميل	،	وسيم ⴰⵣⵔⵓⵔ ازرور 513

		ذو	العيون	الجميلة ⴰⵣⵓⵍⴰⵢ ازوالي 514

	اسم	لعدة	ملوك	امازيغ
	حملوا	هذا	االسم	لكن
	le	”	Badis“	اشهرهم

Hammadite ⴱⴰⴷⵉⵙ

باديس 515

	ملك	امازيغي	توفى	سنة
	208ق.م.	أب	مسينيسا

	وابن	زَاالسان		و	أخ
أولزاَسن 	ⴳⵡⴰⴼⴰ	

	گوافا	 516

	گايا	هو	ابن	ماسينيسا
يوا وأبو	ماسِّ ⴳⴰⵢⴰ

گايا 517

Plain	the	of	Son	جال،	جالل 	ⴳⵡⴰⵙⵉⵍⴰ	 	گواسيال	 518

		حي،	مفعم	بالحياة ⴰⵢⴷⴷⵔ ايّدر 519

	الجبار ⴰⵢⴷⵓⵙ ايدوس 520

	نسر ⴰⵢⴳⵉⴷⵔ ايگيدر 521
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املجهول ⵉⴽⴽⴻⵏ إّكن 522

		جدير ⵉⵍⴰⵜⵉⴳ إالتيگ 523

	عنده	اخوة	وتعني	قوة ⴰⵍⴰⵢⵜⵎⴰⵙ االيتماس 524

	اسد ayrad ⵉⵔⴰⵜ إرات 525

		حي ⴰⵢⵙⵓⵍ ايسول 526

	نجم ⴰⵢⵜⵔⵉ ايتري 527

	القوي ⵉⵣⴷⴰⵔⴰⵙⴰⵏ إزداراَسن 528

	قوي ⵉⵣⴰⵎⵔⴰⵙⴰⵏ	 	إزَمراَسن 529

	the	sublime,	The	سامي
magnificent

ⵉⵣⵉⵍ إزيل 530

	اسم	شائع	معناه	رؤية ⴰⵣⵔⵉ ازري 531

	قاد	اتحاد	القبائل
	االمازيغية	برغواطة

	ومكناسة	وغمارة	الذي
	قاد	الثورة	ضد	الحكم،

.حوالي	سنة	740م ⵎⴰⵢⵙⴰⵔ	

	مايسار 532

	ملك	نوميديا
	(148-118ق.م).	ابن

	مسينيسا		و	عم
.يوغرطن	و	قد	قام	بتبنيه 	ⵎⵉⵙⵉⴱⵙⴰⵏ	

	ميسيبَسن	 533

	الشخص	القادر	على	تجميع
الناس	حوله

534

من	قبيلة	آيت	سادن ⵙⴰⴷⵏ سادن 535

		سمي	على	اسم	قبيلة ⵜⴰⵏⴰⵏ تانان 536

	ذََكر	الودان ⴰⵡⴷⴰⴷ اوداد 537

	 	 	 538

ابن	يوغرطن ⴰⵡⴽⵙⵉⵏⵜⴰⵙ اوكسينتاس 539

	سمي	على
		اسم	قبيلة
في	ليبيا ⴰⵡⵙⴰⴷⴻⴰⴰⵏ

أوسادَّن 540

		برق ⴰⵡⵙⵎ اوسم 541
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	سمي	على	اسم
	منطقة ⴰⵡⵙⵓⵙ

أوسوس 542

	تتكون	من	وي	+	نـ	+
	ميّدن	(هذا	الذي

للناس)

		خاصة	الكل ⵡⵉⵏⵎⵉⴷⵏ وينميدن 543

	تتكون	من	وي	+	نـ	+
	اروز	(هذا	الذي	لألمل

=	صاحب	االمل)

صاحب/حامل	الرجاء		/	األمل ⵡⵉⵏⴰⵔⵓⵣ ويناروز 544

	تتكون	من	وي	+	نـ	+
		ايفسان

		ناضر ⵡⵉⵏⵉⴼⵙⴰⵏ وينيفسان 545

	تتكون	من	وي	+	نـ	+
	ايتران	(هذا	الذي
	للنجوم	=	صاحب

النجوم)

	كائن	فضائي ⵡⵉⵏⵉⵜⵔⴰⵏ وينيتران 546

	تتكون	من	وي	+	نـ	+
	نسن	(هذا	الذي	لهم	=

صاحبهم)

		خاصتهم ⵡⵉⵏⵙⵏ وينسن 547

	تتكون	من	وي	+	نـ	+
	و	+	اول	(هذا	الذي

للقلب)

		صريح ⵡⵉⵏⵓⵡⵍ وينوول 548

	تتكون	من	وي	+	نـ	+
	اورغ	(هذا	الذي
	للذهب	=	صاحب

الذهب)

		دهبي ⵡⵉⵏⵓⵔⵖ وينورغ 549

	آت	ياني		اسم	قبيلة
		”قبائلية”الجزائر

ⵢⴰⵏⵉ ياني 550

شاهق	،	الطويل ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ	 	ياتّوي 551

	تتكون	من	يوفا	+	ايّور
=	فات	القمر

أجمل	من	القمر ⵢⵓⴼⴰⵢⵢⵓⵔ يوفايّور 552

	تتكون	من	يوفا	+
اييتران	=	فات	النجوم

أجمل	من	النجوم ⵢⵓⴼⵉⵜⵔⴰⵏ يوفيتران 553
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	تتكون	من	يوفا	+
ايتري	=	فات	النجم

أجمل	من	النجم ⵢⵓⴼⵉⵜⵔⵉ يوفيتري 554

	تتكون	من	يوفا	+	تن	=
فاتهم	=	فاقهم

فائق،	االفضل.	احسنهم ⵢⵓⴼⵜⵏ يوفنت 555

االسد ⴰⵣⵎ	 	ازم 556

	ماس	+	نـ	+	نسن	=
سيدهم

سيد	القوم ⵎⴰⵙⵉⵏⵙⴰ ماسينسا 557

البرق ⴰⵡⵙⵎⴰⵏ اوسمان 558

نوع	من	السيوف ⴱⴰⵔⵓⵏ بارون 559

الخادم ⴰⴽⵉⵍⴰ اكيلى 560

االول،	اإِلمام ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ امزوار 561

النور ⴰⵙⵉⴷ اسيد 562

السيد ⵎⴰⵙⵉⵏ ماسني 563
	اسم	ملك	امازيغي	بني	
	عامي(118-105ق.م),
	الذي	قاتل	جيوش	الروم.
	توفى	سنة	104ق.م	في

سجن	الرومان

	املتسباق.	تعني	أعظم	منهم	أو
العظيم

ⵢⵓⵖⵔⵜⵏ	
\ⵢⵓⵖⵔⵟⵏ

يوغرتن/
يوغرطن

564

	منقارهم	أو	قمتهم.	من	االسم
	"ازيال"	الذي	يعني	عند	الشلوح

الذروة

ⵣⵉⵍⴰⵙⵏ زيالسن 565

	في	القبايلية	اگّت	
	تعني	َكثُر.	اگّت	في

	الذي	يتكاثر.	مركبة	من	"وا"	(هذا)
+	گّوتن	(كثر)

ⵡⴰⴳⴳⵓⵜⵏ واقگّوتن
	

	 566

	الذي	اليقهر.	تتكوم	من	ور	(بال)	+	
ارني	(نصر/غلبة)

ⵡⴰⵔⵏⵉ وارني 567

	مرتب.	من	الفعل	"ّدس"	بمعنى	
.رتّب

ⵢⴷⴷⴻⵙ يّدس 568

	مبيض.	من	الفعل	"يملول"	بمعنى	
.ابيّض

ⵢⵎⵍⵓⵍ يملول 569

	حامي.	من	الفعل	"مسنت"	بمعنى	
.يحمي	عند	التوارق

ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ امستان 570
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تارقي

	الذي	يعدو	بسرعة.	مشتقة	من	
	الفعل	"درس"	بمعنى	اعدو

.بسرعة
ⴰⵎⴷⵔⴰⵙ امدراس 571

تارقي 	=	فخر 		بمعنى	فخرهم.	أباراگّ ⴱⴰⵔⴰⴳⵙⴰⵏ باراگَسن 572

	منظَّم.	من	الفعل	"إَكن"	الذي
.يعني	ينتظم	بالتارقية

ⵉⴽⵏ إكن 573

	الذي	العدو	له.	مركبة	من	وار
	(بدون)	+	اماكسان	(الكاره).

	الفعل	"كسن"	في	التارقية	تعني
.يكره

ⵡⴰⵔⴽⵙⴰⵏ واركسان 574

	اسم	العب	قبايلي
	مشهور.	اسم	رئيس

	وزراء	ليبي

	أزيدان	تعني	محبوب،	لطيف	،
	مسرور

ⵣⵉⴷⴰⵏ زيدان 575

	اورير	ن	ياال	في	غابة	 ⵢⴰⵍⴰ ياال 576
روحان ⵙⵉⵎⴰⵏ سيمان 577

سخي ⴰⵎⴰⵙⵉⵏ أماسني 578

	شاعرة	امازيغية
مشهورة ⴷⴰⵙⵉⵏ

داسني 579

الهادي ⴰⵎⵏⵉⵔ أمنير 580

متواضع ⴰⵏⵓⵣ انوز 581

النظيف ⴰⵎⴰⵖⵓⵙ اماغوس 582

قوي ⴰⵎⴷⵓⵡⵙ امدووس 583

رابح ⴰⵎⵔⵓⵣ أمروز 584

شاعر ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ امدياز 585
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