السيــــرة الـــذاتيــــة c.v

السيرة الشخصية والمهنية:
 االسـم :يـوسف اللقـب :قاسـمي تاريخ ومكان الميالد5611/40/51 :م ببلدية جــالل ،والية خنشلة ـ الجـزائــر الجنسية :جـزائـرية الحالة العائلية :متزوج وأب ألربعة ( )40أطفـال. الوضعية إزاء الخدمة الوطنية :أديت خالل الفتـرة بين()5661 -5660م ،خـدمة مدنيـة. العنـوان الشخصي :يوسف قاسمي ،حي  044/54سكن عمارة  14رقم  40قالمة – الجزائر.الهاتــف الثابـت + )357 ( 4114734006 :النقـــال)357 ( 4333100030 :
ـ الـرتبة العلمية الحالية  :أستاذ محاضـر "أ" تخصـص :تاريــخ الجزائر الحديث والمعاصـر.
ـ مكان العمل :قسم التاريـخ ـ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعـة  40ماي  01قالمة ـ الجـزائـر
ـ أستاذ بالتعليم الثانوي (سابقا ) مادة التاريخ والجغـرافيا ،من عام  5665إلى  74نوفمبر  3443م.
ـ البــريد االلكتـرونيGcolooque@yahoo.fr Gasmiyouceff66@yahoo.fr :
الشهادات العلميــة:
شهادة التعليــم األساسي – عام 5600م مــن مديرية التربية لوالية بسكـرة .
شهادة البكالــوريا آداب – عـام 5603م من وزارة التربية الوطنية  -الجزائر.
شهادة ليسانس في التاريخ الحديث والمعاصر جوان 5665م من جامعة قسنطينة  -الجزائر.
شهادة ماجستيـر بتقـديـر جيد – تاريخ الثـورة الجـزائرية– جـويلية 3443م بجامعة الحـاج لخضـر باتنـة
شهادة دكتوراه العلوم حول"مواثيق الثورة الجزائرية  26/4591م " بنفس الجامعة جويلية  3446م.
شهادة التأهيل الجامعي لرتبة أستاذ محاضر صنف "أ" سبتمبر 3455م جامعة سيدي بلعباس  -الجزائر.
المشاركات العلمية في الندوات والملتقيات الوطنية والدولية
 -4المشاركة بمحاضرة في النـدوة الدولية الخامسة حول أعمال الدكتور أبـو القاسم سعــد هللا ،بمخبـر
الدراسات التاريخية والفلسفية – جامعة منتوري قسنطينة – سنة  .3440بعنوان" :مميزات فكر سعد هللا من
خالل كتابه "منطلقات فكـرية".

 -6محاضرة في الندوة الدولية السادسة حول أعمال الدكتور عبد هللا شــريط بنفس المخبر ،عام .3440
بعنوان" :مالمح الفكـر التاريخي عند الدكتور شريط".
 -3محاضرة في الملتقى الدولي السابع حول الجـزائر وثورتها في نصف قرن بنفس المخبر ،عام 3441
بعنوان" :الثورة الجـزائرية في أعمال المفكـر ملك بن نبي".
 -1المشاركة بمحاضرة في الملتقى الوطني الثالث حول مجازر  80ماي  ( 4519ماي  ) 3440بجامعة قالمة
بعنوان" :مجازر  80ماي  4519الخلفيات واألبعـاد"
 -9محاضرة في الملتقى العربي األول حول المجتمع والعنف ( نوفمبـر  3441م) المنعقد بجامعــة  80ماي
 4519قالمة ،بعنـوان " :األبعاد التاريخية لظاهـرة العنف وتداعياتها على المجتمع العـربي"
 -2محاضرة في الملتقى الوطني الحادي عشـر حول مصادر تاريخ منطقة قالمة ،عام  ، 3440بعنـوان:

"

منهجية التعامل مع المصادر التاريخية المكتوبة"
 -7محاضرة في الملتقى المغاربي حول أساليب التعذيب االستعماري خالل الثورة التحـريرية ( نوفمبـر 3441
م) بجامعة جيــال لي اليابس  -سيدي بلعباس ،بعنوان" :نماذج من سياسة التعذيب االستعمـاري الفرنسي في
الوالية األولى التاريخية -االوراس".
 -0محاضرة في الملتـقى الوطـني حــول الشهيد العــربي بن مهيـدي ونضاله الوطني ( مارس 3441م ) بوالية
أم البواقي  .بعنوان" :الشهيد ابن مهيدى مواقـف وعبــر".
 -5محاضرة في الملتقى الوطني حول :البعد العــربي اإلسالمي في الحركة الوطنية والثورة الجـزائرية (
مارس 3441م ) بجامعة محمد بوضيـاف المسيلة بعنــوان" :البعـد القيمى -الحضاري في الحـــركة الوطنية
والثـورة الجــزائرية من خالل فكـر مالك بن نبي"
 -48محاضرة في الملتـقى الــدولي الثامـن حــول األعمــال الفكـرية والفلسفيــة للدكتــور عبـد الــرزاق
قسوم بمخبــر الدراسات التاريخية والفلسفية جامعة قسنطينة ( جوان 3441م) .بعنـوان" :فلسفة التاريخ في
فكـر الدكتـور قسوم ...الـرؤية والمنهج" .
 -44محاضرة في الملتقى الدولي األول حول "االستعمار الفرنسي والثورة الجزائرية" -بجامعة  68أوت 99
سكيكدة( ديسمبر.)3441بعنوان":القمع والتعذيب الفـرنسي -الوالية األولـى التاريخية نموذجا".
 -46محاضرة في الملتقـى الدولي الثاني لكلية االقتصــاد والعــلوم اإلدارية – جامعة العــلوم التطبيقية
الخاصة ،عمان ـ المملكة األردنية .بعنوان :الجـودة الشاملة في ظــل إدارة المعـرفة "...افــريل 6882م.
 -43محاضرة في الملتقى الدولي الرابع حول العالقات العـربية العثمانية بجامعة دمشق -سـوريا بعنوان:
"العــالقات الجــزائرية العثمانية قبـل االحتــالل 4038م -الجـانب االجتماعـي واالقتصــادي نمـوذجــا".
 41ـ محاضرة في الملتقى الدولي الثالث حول " صـورة األهـلي فـي الخطاب الكولونيـالي" بجامعـة  68أوت
 99سكيـكدة .بعنوان " :األهـلي المسلم في الخطاب التعليـمي االستعماري" نوفمبــر 4885م.

 49ـ المشاركة بمداخلتيــن في اليوميـن الدراسيين بجامعـة قالمة بمناسبتي :الذكــرى  99الندالع الثورة
نوفمبـر 3446م بعنـوان " :الثورة الجـزائرية بيـن التحـرير والتحـرر" .والذكـرى  06لمظاهـرات 44
ديسمبر بعنوان " :قــراءة فـي المظاهـرات ـ الدالئـل والعبـر" شهـر ديسمبــر 3446م
 42ـ محاضرة في الملتقى الوطني األول حول " :التجارب الوحــدوية في المنطقة المغاربية" بعنوان:
"الوحدة المغاربية ..حقائق التاريخ ورهانات الحاضر والمستقبل" ،بجامعة قالمــة ( مارس 3454م).
 47ـ محاضرة في الملتقى الوطني األول حول ":تطور مفهوم الدولة الجزائرية عبر العصور التاريخية"
المنعقد بالمركز الجامعي وادي سوف يومي  40ـ  41ماي 3454م؛ بعنوان " :مالمح الدولة الوطنية من خـالل
نص بيان أول نوفمبـر 91م" .
 40ـ محاضرة في الملتقـى الدولـي حـول " إستـراتيجية البحث العلمي في الوطـن العــربي"  ،المنعقد بجامعة
أربـد األهلية ـ المملكة األردنية يومـي  40ـ  45ماي 6848م .بعنـوان " :المؤسسـات الجامعية العربية...
معضلة الفعالية و سؤال البحث العلمي".
 -45محاضرة في الملتقـى الدولـي حـول ":دور المرأة العربية عبر العصور التاريخية" المنعقد باتحاد
المؤرخين العرب  -بالقاهرة -مصر ،شهر ديسمبر 3455م .بعنوان " :جدلية المرأة والوعي في المجتمع
الجزائري".
 -68محاضرة في الملتقـى الدولـي حـول " :مجازر  0ماي 19في خمسينية االستقالل" ،المنعقـد بجامعة
قالمة شهـر ماي 3453م.
 -64تنظيم و رئاسة اللجنة العلمية لملتقى دولي بعنوان " :البحث العلمي وتطبيقاته في الوطن العربي" شهـر
أفريل 3455م؛ بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -جامعة قالمة -الجزائر.
 -66محاضرة في الملتقـى الوطني حـول " :المدينة والعنف" المنعقد شهر فيفري 3453م بجامعة  68أوت 99
سكيكدة.
 -63محاضرة في الملتقـى الدولـي حـول " :الفساد اإلداري والمالي ..المشكلة وسبل العالج" المنعقد شهر ماي
3453م بجامعة  34أوت  11سكيكدة -الجزائر.
 -61محاضرة في الملتقى الوطني حول" االوراس عبر التاريخ" المنعقد بالمتحف الجهوي بخنشلة بالتعاون مع
جامعة لغرور عباس خنشلة ،بعنوان ":تحضير و سؤال الثورة باالوراس 4591م" يومي  50/53فيفري
3457م.
 -69محاضرة في الملتقى الوطني حول" الكتابة التاريخية الوطنية في خمسينية االستقالل" المنعقد بجامعة
الحاج لخضر باتنة ،بعنوان :الكتابات األكاديمية ..الرؤية والمنهج ".يومي  43/41ماي 3457م.
 -62المشاركة في الملتقى الدولي حول العالقات الجزائرية التركية بمحاضرة بعنوان :العالقات الجزائرية
العثمانية -الجانب االجتماعي والثقافي " .فيفري 3450م بجامعة محمد خيضر بسكرة -الجزائر.
 -67تنظيم و رئاسة اللجنة العلمية لملتقى دولي بعنوان" :المثقف والثورة ..الواقع والرهانات ".يومي 74/36
أفريل 3450م .والمساهمة فيه بمحاضرة بعنوان " :مالك بن نبي الفيلسوف الثائر".

 -60المشاركة في الملتقى الدولي حول مجازر 0ماي  19بجامعة قالمة بمحاضرة بعنوان" :المنطلقات الفكرية و
السياسية للثورة الجزائرية ".يوم 40ماي 3450م.
 -65المشاركة في الملتقى الوطني حول القاعدة الشرقية بجامعة سوق أهراس يومي  50/57ماي 3450م،
بمحاضرة بعنوان :التطور التاريخي والتنظيمي ..للقاعدة الشرقية ()95-4591م.
 - -38المشاركة في الندوة الدولية حول "تراث المقاومة المشتركة التونسية الجزائرية" المنعقد بالمعهد
العالي للعلوم اإلنسانية جامعة جندوبة -تونس ،المنعقدة يومي  40/43فيفري 3451م .بمداخلة بعنوان" :
االعتداءات العسكرية الفرنسية على التونسيين ،لمساندتهم الثورة الجزائرية()4590-4592م.
 -34المشاركة بمحاضرة في الملتقى الدولي حول " النخبة اإلصالحية في الجزائر"  ،المنعقد بجامعة األمير
عبد القادر قسنطينة ( في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية) أيام  33-35-34أفريل 3451م.
 -36المشاركة بمحاضرة في الملتقى الدولي حول "الجرائم االستعمارية ..مجازر  80ماي  4519نموذجا"
المنعقد بجامعات :قسنطينة -قالمة -سطيف -بجاية ( في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية) أيام
 54-46-40-43ماي 3451م.
 -33المشاركة بمحاضرة بعنوان" :المذكرات" و "السير الذاتية" ..قيمتها التاريخية و المنهجية و أهميتها
في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية .في الملتقى الدولي حول " إشكالية كتابة تاريخ الثورة الجزائرية بين
الكتابات الرسمية (األرشيف) والذاكرة الحية" المنعقد بجامعة باتنة يومي  54-46نوفمبر 3451م.
 -31المشاركة بمداخالت ومحاضرات عديدة؛ بمديريات :الثقافة ،المجاهدين ،الشؤون الدينية ..والمؤسسات
األمنية والعسكرية؛ المحلية ،و عشرات الحصص اإلذاعة المحلية بوالية قالمة وخارجها.

المنشورات الفكرية والعلمية
 -5نشـر عشرات المقــاالت الفكـرية والتاريخيــة فـي الجــرائد الوطنية" :النصــر"" ،المسـاء"،

"

النهضة"  " ،السبيل" " ،الشعـب" " ،بريد اليوم" "الفجر" ...وغيـرها.
 -6نشـر مقال بعنـوان " :المنطلقات الفكـرية للثــورة التحــريرية" بمجلة " الحـوار الفكـري" المحكمة
عدد  81الصادرة في سبتمبر 3440عن مخبـر الدراسات التاريخية والفلسفة – جامعة منتــوري قسنطينة.
 -3نشـر مقال بمجلة " العلوم اإلنسانية"الصادرة عـن جامعة بسكـرة عدد  49بعنوان " :مجــازر  80ماي
4519م– الخلفيات و األبعـاد" ديسمبر 3440
 -1مقـال بمجلة " :منتــدى األستـاذ " ،الصادرة عــن المدرسة العليا لألسـاتـذة -قسنطينة بعنوان " :األبعاد
التاريخية للعنف وتداعياته على المجتمع العـربي " ،سبتمبر 3446م.
 -9نشـر مقال بمجلة  " :دراسات تاريخية" -جامعة دمشق سوريا بعنوان  ":تداعيات الثورة الجـزائرية على
عـالقات فـرنسا الدولية  ".عددي  482-489جانفي ـ جوان  3446م.
 -2مقال بمجلة" :البحوث والدراسات اإلنسانية جامعة سكيكدة بعنوان ":المساهمة الشعبية في الثـورة
الجـزائرية ،السياق التاريخـي والــدالالت "  ،عدد  89لسنة  3454م.

 7ـ مقال بمجلـة" :اآلداب والعلـوم اإلنسانية" ،الصادرة عـن كلية اآلداب والعلــوم اإلنسانية ،جامعة الحاج
لخضر باتنة ـ الجــزائر ،عدد  83عام 3454م .بعنوان" :الوحدة المغاربية ..حقائق التاريخ ورهانات الحاضـر
والمستقبل".
 -0نشر مقال بمجلة "المؤرخ العربي" الصادرة عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة نوفمبر 3453م.
 -5نشر مقال بمجلة "اآلداب والحضارة اإلسالمية" عدد  51جانفي 3450م .بعنوان" :بيان أول نوفمبر91م..
مالبسات الصدور ،المضمون واألبعاد".
 -48مقال تحت النشر بمجلة "الحوار المتوسطي" بجامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس 3450م.
 -44مقال تحت النشر بمجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش -المملكة
المغربية3450 .م.
 -46مقال تحت النشر بمجلية العلوم اإلنسانية – جامعة بسكرة ،بعنوان ":مقاربة تاريخية إلشكالية اتحاد
المغرب العربي ..المشكلة والحل".
 -43مقال تحت النشر بمجلة :العلوم اإلنسانية جامعة قسنطينة بعنوان":المعركة الدبلوماسية بين الحكومة
الجزائرية المؤقتة ونظيرتها الفرنسية 5614 - 5610م".
 -41إعداد ثالثة ( )3كتب علمية – تاريخية للطبع ،حول تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية؛ ستصدر
قريبا إنشاء هللا.

عضوية الهيئات العلمية
 عضو اللجنة العلمية لقسم التاريخ واآلثــار منذ ديسمبـر  3447حتـى شهـر سبتمبـر  3443م. رئيس اللجنة العلمية لقسم التاريخ واآلثار منذ نوفمبر  3457حتى اليوم. عضو المجلس العلمي لكلية الحقوق واآلداب والعلوم االجتماعية من عام  3440إلـى 3443م.عضو المجلس العلمي لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية منذ شهر نوفمبر 3457م حتى اليوم.
 عضو هيئة التحـرير لمجلة "حـوليات جامعة قالمة ".منذ تأسيسها حتى اليـوم. عضو باحث بمشروع بحث بعنوان":الثورة الجزائرية في العالقات الدولية" بمخبر الدراساتالتاريخية و الفلسفية بجامعة منتوري  -قسنطينة من عام  3441إلى  3440م
 عضو باحث بمشروع بحث بعنوان " :الثورة الجزائرية والحركات التحررية العربية" بمخبر التاريخلألبحاث والدراسات المغاربية – جامعة  0ماي  01قالمة ،منذ جانفي 3455م.
 عضو اتحـاد المـؤرخيـن العـرب بالقاهـــرة من ديسمبــر  3441ـ 3451م. نائب العميد لما بعد التدرج والبحث والعالقات الخارجية بجامعة قالمة  3455 – 3454م. عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية منذ  47ديسمبر  3451م. خبير و عضو محكم بمجلة العلوم اإلنسانية  -جامعة محمد خيضر بسكرة -الجزائر. -خبير وعضو محكم بمجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الحاج لخضر باتنة -الجزائر.

-

 خبير وعضو محكم بمجلتي البحوث والدراسات اإلنسانية ،جامعة سكيكدة ،و حوليات جامعة قالمة . التأطير واإلشراف ..لطلبة الماجستير بجامعة سكيكدة  -كلية االقتصاد وعلوم التسيير؛ دفعتي 3455 -3454 :و دفعة 3453-3455م .و كذا طلبة الدكتوراه "تسويق و مالية" نظام جديد ل.م.د دفعة 3450/3457م .و
طلبة الماجستير تاريخ الجزائر دفعة 3453 -3455م ،وطلبة الماستر والدكتوراه بنفس التخصص نظام جديد
ل.م.د -بجامعة قالمة -الجزائر.

 -عضو باحث بمشروع بحث

م .منذ ماي 3455م حتى ماي  PNRوطني بعنوان" :االستيطان األوروبي وتأثيراته بالجزائر 4588 -4038
3457م
 -رئيس فرقة بحث لمشروع بعنوان " :مالمح التحول االجتماعي والثقافي للمجتمع الجزائري ما CNPRU

بين 91 /4519م " بمخبر التاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية – جامعة  0ماي  01قالمة ،منذ جانفي
3450م.
 المشاركة في مناقشة العشرات من مذكرات الماستر و كذا رسائل الماجستير والتأهيل الجامعي بالقسم وخارجه.
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