
c.v  السيــــرة الـــذاتيــــة       

 
 السيرة الشخصية والمهنية:

 

  يـوسفاالسـم:   -

  قاسـمياللقـب:   -

م ببلدية جــالل، والية خنشلة ـ الجـزائــر51/40/5611تاريخ ومكان الميالد:   -  

الجنسية:  جـزائـرية  -  

( أطفـال.   40الحالة العائلية: متزوج وأب ألربعة ) -  

  .خـدمة مدنيـة ،(م5661 -5660الوضعية إزاء الخدمة الوطنية: أديت خالل الفتـرة بين) -

الجزائر. –قالمة  40رقم  14سكن عمارة  54/044العنـوان الشخصي: يوسف قاسمي، حي  -  

(  357)  4333100030النقـــال:    +( 357)  4114734006الهاتــف الثابـت:    

.ـرتخصـص: تاريــخ الجزائر الحديث والمعاص  التعليم العالي: أستاذ  الـرتبة العلمية الحاليةـ    

ر قالمة ـ الجـزائـ 01ماي  40ـة جامعكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ـ ـ  مكان العمل: قسم التاريـخ   

م.  7344 نوفمبر 74إلى  5665( مادة التاريخ والجغـرافيا، من عام  ـ أستاذ بالتعليم الثانوي )سابقا   

  Gcolooque@yahoo.fr    Gasmiyouceff66@yahoo.fr     ـ البــريد االلكتـروني:   

  

  م إلى اليوم 0101*  عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية منذ ديسمبر   

 * اللغات المستعملة:  

 العربية   جيد  

     متوسطالفرنسية  

 

 الشهادات العلميــة:

 

  م  مــن مديرية التربية لوالية بسكـرة .5600عام  –هادة التعليــم األساسي * ش

الجزائر.   - والية خنشلة ثانوية بالل بن رباح ششار م  5603عـام  –هادة البكالــوريا آداب * ش  

الجزائر. -قسنطينة منتوري م  من جامعة 5665 جوانهادة ليسانس في التاريخ الحديث والمعاصر * ش  

 -م بجامعة الحـاج لخضـر3443جـويلية  –تاريخ الثـورة الجـزائرية – جيدهادة ماجستيـر  بتقـديـر * ش

 باتنـة 

mailto:Gcolooque@yahoo.fr
mailto:Gcolooque@yahoo.fr


م. 3446 جويلية " بنفس الجامعةم  0511/26مواثيق الثورة الجزائرية  شهادة دكتوراه العلوم حول"*   

م جامعة سيدي بلعباس .5345سبتمبر 01"أ" امعي لرتبة أستاذ محاضر صنف هادة التأهيل الج* ش  

م. 6102لترقية إلى رتبة األستاذية للتعليم العالي في دورة جويلية * ا  

 

 المشاركات العلمية في الندوات والملتقيات الوطنية والدولية

 

 مخبـرب، أبـو القاسم سعــد هللاحول أعمال الدكتور  الخامسة النـدوة الدولية محاضرة فيالمشاركة ب -0

مميزات فكر سعد هللا . بعنوان: "3440سنة  –جامعة منتوري قسنطينة  –الدراسات  التاريخية والفلسفية 

" .من خالل كتابه "منطلقات فكـرية  

. 3440 ، عامالمخبر بنفس عبد هللا شــريطحول أعمال الدكتور الندوة الدولية السادسة محاضرة في  -6

"     .مالمح الفكـر التاريخي عند الدكتور شريطبعنوان: "  

 3441ام ، عالمخبر بنفسالجـزائر وثورتها في نصف قرن حول الملتقى الدولي السابع محاضرة في  -3

".الثورة الجـزائرية في أعمال المفكـر ملك بن نبيبعنوان: "  

بجامعة (  3440) ماي  0511ماي  10مجازر حول الملتقى الوطني الثالث في  بمحاضرةالمشاركة  -1

"الخلفيات واألبعـاد 0511ماي  10مجازر بعنوان: " قالمة  

 10بجامعــة م( المنعقد   3441) نوفمبـر المجتمع والعنف  حولالملتقى العربي األول محاضرة في  -1

"اهـرة العنف وتداعياتها على المجتمع العـربياألبعاد التاريخية لظ ، بعنـوان: "قالمة 0511ماي   

، بعنـوان:  3440، عام تاريخ منطقة قالمة حول مصادر الملتقى الوطني الحادي عشـر محاضرة في -2

" منهجية التعامل مع المصادر التاريخية المكتوبة"       

) نوفمبـر   ة التحـريريةخالل الثور أساليب التعذيب االستعماري حولالملتقى المغاربي محاضرة في  -7

تعمـاري نماذج من سياسة التعذيب االسبعنوان: " ،سيدي بلعباس -بجامعة جيــال لي اليابس م(  3441

"    .االوراس -الفرنسي في الوالية األولى التاريخية  

م ( 3441ونضاله الوطني ) مارس الشهيد العــربي بن مهيـدي قى الوطـني حــول محاضرة في الملتـ -0

"  .الشهيد ابن مهيدى مواقـف وعبــر. بعنوان: "أم البواقي بوالية   

ـزائرية  البعد العــربي اإلسالمي في الحركة الوطنية والثورة الجحول:  الملتقى الوطنيمحاضرة في  -5

ـركة الحضاري في الحــ -ىمالبعـد القيبعنــوان: "بجامعة محمد بوضيـاف المسيلة م ( 3441) مارس   

"   الوطنية والثـورة الجــزائرية من خالل فكـر مالك بن نبي  

  د الــرزاقللدكتــور عبـ حــول األعمــال الفكـرية والفلسفيــة ـقى الــدولي الثامـنالملت محاضرة في -01



فلسفة التاريخ عنـوان: "م(. ب3441) جوان جامعة قسنطينة بمخبــر الدراسات التاريخية والفلسفية  قسوم

"    .. الـرؤية والمنهج..في فكـر الدكتـور قسوم  

 61 بجامعة -جزائرية"االستعمار الفرنسي والثورة الحول " الملتقى الدولي األول محاضرة في -00

  "وذجا.الوالية األولـى التاريخية نم-القمع والتعذيب الفـرنسي "(.بعنوان:3441) ديسمبركدةسكي 11أوت 

تطبيقية جامعة العــلوم ال –الملتقـى الدولي الثاني لكلية االقتصــاد والعــلوم اإلدارية  محاضرة في -06

  .م 6112افــريل ودة الشاملة في ظــل إدارة المعـرفة..."الجـ: بعنوانالمملكة األردنية. عمان ـ الخاصة، 

: بعنوان اسـوري -بجامعة دمشقالعثمانية العالقات العـربية حول الملتقى الدولي الرابع  محاضرة في -03

".الجـانب االجتماعـي واالقتصــادي نمـوذجــا -م0031"العــالقات الجــزائرية العثمانية قبـل االحتــالل   

 61ـة " بجامعالياألهـلي فـي الخطاب الكولونيـ صـورة" حول  الملتقى الدولي الثالث ـ محاضرة في 01

م. 0115" األهـلي المسلم في الخطاب التعليـمي االستعماري" نوفمبــر  :بعنوانكدة. سكيـ 11أوت   

ندالع الثورة ال 11الذكــرى  بجامعـة قالمة بمناسبتي: اليوميـن الدراسيينالمشاركة بمداخلتيــن في ـ   01

 00  راتلمظاهـ 06والذكـرى ن التحـرير والتحـرر". : " الثورة الجـزائرية بيـوانم بعنـ3446نوفمبـر 

م 3446شهـر ديسمبــر قــراءة فـي المظاهـرات ـ الدالئـل والعبـر"  : "بعنوان ديسمبر  

نوان: بع" التجارب الوحــدوية في المنطقة المغاربية" األول حول:  الملتقى الوطنيـ  محاضرة في  02

م.(3454مارس  )"الوحدة المغاربية.. حقائق التاريخ ورهانات الحاضر والمستقبل"، بجامعة قالمــة   

" يخيةتطور مفهوم الدولة الجزائرية عبر العصور التاراألول حول:"  الملتقى الوطنيـ محاضرة في  07

مالمح الدولة الوطنية من م؛ بعنوان: " 3454ماي  41ـ  40يومي  بالمركز الجامعي وادي سوف المنعقد

" م.11خـالل نص بيان أول نوفمبـر   

المنعقد  " إستـراتيجية البحث العلمي في الوطـن العــربي" ، حـولدولـي  الملتقـى ال ـ محاضرة في 00

" المؤسسـات الجامعية بعنـوان: م. 6101ماي  05ـ  00المملكة األردنية  يومـي  األهلية ـ ربـدأ بجامعة

."العربية... معضلة الفعالية و سؤال البحث العلمي  

اتحاد ب" المنعقد لمرأة العربية عبر العصور التاريخيةدور ا:" الملتقـى الدولـي حـول محاضرة في -05

جدلية المرأة والوعي في المجتمع م. بعنوان: " 3455ديسمبر  شهر ،مصر -بالقاهرة - المؤرخين العرب

"الجزائري.  

المنعقـد  في خمسينية االستقالل"،  11ماي 0مجازر حـول: " الملتقـى الدولـي   محاضرة في -61

م. 3453بجامعة قالمة شهـر ماي   

" لوطن العربي" البحث العلمي وتطبيقاته في الملتقى دولي بعنوان:  رئاسة اللجنة العلمية وتنظيم  -60

الجزائر. -جامعة قالمة -م؛ بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية3455شهـر أفريل   



 61بجامعة  م3453" المنعقد شهر فيفري ة والعنفالمدينحـول: " الملتقـى الوطني   محاضرة في -66

سكيكدة. 11أوت   

قد " المنعالفساد اإلداري والمالي.. المشكلة وسبل العالج: " الملتقـى الدولـي حـول محاضرة في -63

الجزائر. -سكيكدة 11أوت  34م  بجامعة 3453شهر ماي    

 لةبالمتحف الجهوي بخنش" المنعقد االوراس عبر التاريخحول" الملتقى الوطني  محاضرة في -61

" يومي م0511سؤال الثورة باالوراس  تحضير و، بعنوان:" جامعة لغرور عباس خنشلةبالتعاون مع 

م.3457فيفري  53/50  

" المنعقد الكتابة التاريخية الوطنية في خمسينية االستقاللحول" الملتقى الوطني  محاضرة في -61

م.3457ماي  41/43" يومي الكتابات األكاديمية.. الرؤية والمنهج.، بعنوان: باتنة بجامعة الحاج لخضر  

ات الجزائرية العالقبمحاضرة بعنوان: العالقات الجزائرية التركية المشاركة في الملتقى الدولي حول  -62

الجزائر. -بجامعة محمد خيضر بسكرةم 3450"  فيفري  الجانب االجتماعي والثقافي. -العثمانية  

." يومي ت"المثقف والثورة.. الواقع والرهانالملتقى دولي بعنوان:  رئاسة اللجنة العلمية وتنظيم  -67

  مالك بن نبي الفيلسوف الثائر."م. والمساهمة فيه بمحاضرة بعنوان: " 3450أفريل  36/74

منطلقات البجامعة قالمة بمحاضرة بعنوان: " 11ماي 0مجازر المشاركة في الملتقى الدولي حول  -60

م.3450ماي 40." يوم السياسية للثورة الجزائرية الفكرية و  

ماي  57/50يومي  بجامعة سوق أهراسالمشاركة في الملتقى الوطني حول القاعدة الشرقية  -65

م.(95-4591)التطور التاريخي والتنظيمي.. للقاعدة الشرقية م، بمحاضرة بعنوان: 3450  

بالمعهد د المنعق تراث المقاومة المشتركة التونسية الجزائرية"حول " الدوليةالندوة المشاركة في  - -31

 م. بمداخلة بعنوان: 3451فيفري  43/40، المنعقدة يومي تونس -العالي للعلوم اإلنسانية جامعة جندوبة

.(م0510-0512االعتداءات العسكرية الفرنسية على التونسيين، لمساندتهم الثورة الجزائرية) "  

جامعة ، المنعقد ب النخبة اإلصالحية في الجزائر"حول "  الملتقى الدولي المشاركة بمحاضرة في -30

أفريل  33-35-34( أيام في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية األمير عبد القادر قسنطينة )

  م.3451

 0511ماي  10االستعمارية.. مجازر  "الجرائمحول  الملتقى الدولي المشاركة بمحاضرة في -36

مة الثقافة في إطار تظاهرة قسنطينة عاص )بجاية  -سطيف -قالمة -: قسنطينةالمنعقد بجامعات نموذجا"

م.3451ماي  54-46-40-43( أيام العربية  

ة و "المذكرات" و "السير الذاتية".. قيمتها التاريخية و المنهجيالمشاركة بمحاضرة بعنوان:  -33

تها في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية.أهمي  



ة )األرشيف( " إشكالية كتابة تاريخ الثورة الجزائرية بين الكتابات الرسميحول  الملتقى الدولي في -33

م.3451نوفمبر  54-46يومي  بجامعة باتنةالمنعقد  والذاكرة الحية"  

"    رللجرائم الفرنسية بالجزائ الخطوط الشائكة الحدودية.. مظهر المشاركة بمحاضرة بعنوان: " -13

، الجزائر – سكيكدة 5611أوت  34جامعة . .الستعمارل أداة سياسية "الجرائمحول  الملتقى الدولي في

م.3451ماي  43/47يومي:   

فيفري  50بجامعة قالمة يوم  " مدلول الشهيد .. الذكرى والرسالة "المشاركة بمحاضرة بعنوان:  -31

م3453  

32- المشاركة بمحاضرة بعنوان: "نظام الجودة في التعليم العالي و الجامعات  بالجزائر.." ندوة تونس  

المنعقدة بعنوان: جودة التعليم بالمغرب العربي.." يومي 10/10 ماي 7102م بفندق الماجستيك تونس 

 العاصمة.

37- المشاركة بمحاضرة بعنوان: "النشاط الطالبي ودوره في تأطير الوعي الوطني 45/5454م.       

جامعة سكيكدةم ب3453ماي  51/53يومي   الثور الجزائرية والمسألة الوطنيةفي الملتقى الدولي حول   

30-  المشاركة بمحاضرة بعنوان: " الحركة الطالبية في الجزائر .. المسار النضالي والموقف الثوري 

 في ندوة ذكرى إضراب الطلبة 54 ماي 5441م  بجامعة قالمة يوم 54 ماي 7152م.

ورة تنشيط ندوة تنظيم و إشراف " المركز الوطني للبحث والدراسات حول الحركة الوطنية والث -35

الجزائرية – االبيار- " حول: "الشهيد الرمز عبد الحفيظ بو الصوف " – مؤسس وقائد المالغ- 

م.7-6100لسلطات المحلية لوالية ميلة شهر ديسمبر بحضور معالي وزير المجاهدين و ا  

"  بمداخلة بعنوان : " الجامعة الجزائرية .. واقع البحث العلمي والرهانات المجتمعيةالمشاركة  -11

ظمة في الندوة الدولية حول: " الجامعات المغاربية فرص االصالح والتعاون والتكامل..." المن

التحاد  من قبل جمعية البحوث والدراسات التاريخية -النول الدبلوماسي – بتونس العاصمة ةعقدوالمن

  .م6105أفريل  00/ 01المغرب العربي، يومي 

10- رئاسة و تنظيم ملتقى دولي بعنوان " الجامعة الجزائرية واالنفتاح على المحيط.. التحديات 

والرهانات" يومي 31/65 أفريل 6105م بالتعاون مع المجلس األعلى للغة العربية. وذلك بكلية العلوم 

جامعة قالمة. –االنسانية واالجتماعية   

16- المشاركة بمداخالت ومحاضرات عديدة؛ بمديريات: الثقافة، المجاهدين، الشؤون الدينية.. 

.) قالمة(  المحلية األمنية والعسكريةوالمؤسسات   

يلة، ) سكيكدة، مس  المحلية بوالية قالمة وخارجها اإلذاعةالحصص  عشراتالمشاركة في تنشيط  -31

(.الثقافية الوطنية، التلفزيون الجزائري. اإلذاعة  

 

 المنشورات الفكرية والعلمية 



 
 "،       النصــر"، "المسـاءي الجــرائد الوطنية: "فـلفكـرية والتاريخيــة المقــاالت اعشرات نشـر  -5

وغيـرها." النهضة" ، " السبيل"، " الشعـب"، " بريد اليوم" "الفجر"...   

المحكمة  " الحـوار الفكـري"بمجلة المنطلقات الفكـرية للثــورة التحــريرية" نشـر مقال بعنـوان: "  -6  

.نةيجامعة منتــوري قسنط –الدراسات التاريخية والفلسفة  رمخبـ عن3440سبتمبر  في الصادرة 11عدد   

  10" مجــازر بعنوان:  01عـن جامعة بسكـرة عدد  الصادرةالعلوم اإلنسانية" نشـر مقال بمجلة " -3

3440ديسمبر  الخلفيات  و األبعـاد"  –م0511ماي   

 ان :بعنو قسنطينة -اتـذةالمدرسة العليا لألسـ الصادرة عــن ،منتــدى األستـاذ "ال بمجلة : "قـم -1

  م.3446سبتمبر  ، للعنف وتداعياته على المجتمع العـربي "األبعاد التاريخية "

ائرية تداعيات الثورة الجـزبعنوان :"  جامعة دمشق سوريا  -دراسات تاريخية" بمجلة : "مقال  نشـر -1

  م. 3446جانفي ـ جوان  012-011على عـالقات فـرنسا الدولية ." عددي 

الثـورة  المساهمة الشعبية فيجامعة سكيكدة  بعنوان:"  : "البحوث والدراسات اإلنسانيةمقال بمجلة -2

م. 3454لسنة  11عدد " ،  الجـزائرية، السياق التاريخـي والــدالالت  

ة الصادرة عـن كلية اآلداب والعلــوم اإلنسانية، جامعاآلداب والعلـوم اإلنسانية"، ـ مقال بمجلـة: " 7

"الوحدة المغاربية.. حقائق التاريخ م. بعنوان: 4543عام  13 عددالحاج لخضر باتنة ـ الجــزائر، 

 ورهانات الحاضـر والمستقبل."

 م.3453الصادرة عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة نوفمبر  المؤرخ العربي"نشر مقال بمجلة " -0

"بيان أول م. بعنوان: 3450جانفي  51" عدد اآلداب والحضارة اإلسالميةنشر مقال بمجلة " -5

 م.. مالبسات الصدور، المضمون واألبعاد."11نوفمبر

 م.3450عباس بجامعة جياللي اليابس سيدي بلبمجلة "الحوار المتوسطي"  مقال تحت النشر -01

المملكة  -القاضي عياض بمراكشبجامعة بمجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   مقال تحت النشر -00

 م.3450المغربية. 

مقاربة تاريخية إلشكالية جامعة بسكرة، بعنوان:"  – اإلنسانيةالعلوم تحت النشر بمجلية  مقال -06

 "اتحاد المغرب العربي.. المشكلة والحل.

المعركة الدبلوماسية بين جامعة قسنطينة بعنوان:": العلوم اإلنسانية مقال تحت النشر بمجلة -03

 م."  5614 - 5610 الحكومة الجزائرية المؤقتة ونظيرتها الفرنسية

الجامعة واالنفتاح على المحيط ألعمال الملتقى الدولي حول: "  كتاب جماعيمقالة علمية ضمن  -50

جامعة قالمة  –" المنظم والمنعقد بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية الخارجي.. الواقع والرهانات

 م3450أفريل  36/74للغة العربية بتاريخ  بالتعاون مع المجلس االعلى



01- إعداد ثالثة )11( كتب علمية – تاريخية للطبع، حول تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية، 

والتاريخية... اإلنسانيةفي الدراسات  األبحاث إعدادوقضايا المنهج و   

 ستصدر قريبا إنشاء هللا.

 

 عضوية الهيئات العلمية
 

 - عضو اللجنة العلمية لقسم التاريخ واآلثــار منذ ديسمبـر 3447 حتـى شهـر سبتمبـر 3443 م.

 - رئيس اللجنة العلمية لقسم التاريخ واآلثار منذ نوفمبر 3457 حتى 75 ديسمبر 3451.

م.           3443 إلـى 3440لكلية الحقوق واآلداب والعلوم االجتماعية من عام  المجلس العلمي عضو -

م حتى اليوم.3457واالجتماعية منذ شهر نوفمبر  اإلنسانيةلكلية العلوم  المجلس العلميعضو  -  

    م3451قالمة منذ ديسمبر  5601ماي  0لجامعة  قالمة 5601ماي  0لجامعة  المجلس العلميعضو  -  

تالدراسا بمخبردولية" :"الثورة الجزائرية في العالقات البعنوان بمشروع بحث عضو باحث -  

م 3440إلى  3441قسنطينة  من عام  -التاريخية و الفلسفية بجامعة منتوري    

 التاريخ " بمخبر" الثورة الجزائرية والحركات التحررية العربيةبعنوان: بمشروع بحث عضو باحث  -

م.3455قالمة، منذ جانفي  01ماي  0جامعة  – ألبحاث والدراسات المغاربيةل  

 - عضو اتحـاد المـؤرخيـن العـرب بالقاهـــرة من ديسمبــر 3441 ـ 3451م.

 سبتمبر –  3454 نوفمبر من لما بعد التدرج والبحث والعالقات الخارجية بجامعة قالمةنائب العميد  -

م. 3455  

 - عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية منذ 47  ديسمبر 3451 م الى اليوم.

 - - عضو هيئة التحـرير لمجلة  "حـوليات جامعة  قالمة." منذ تأسيسها  6111م حتى اليـوم.

الى اليوم م3451قالمة منذ ديسمبر  5601ماي  0لجامعة  اإلدارة مجلس العلميعضو  -  

الجزائر. -جامعة محمد خيضر بسكرة - العلوم اإلنسانيةبمجلة عضو محكم  خبير و -  

الجزائر. -جامعة الحاج لخضر باتنةالعلوم اإلنسانية و اآلداببمجلة عضو محكم خبير و -   

الجزائر. -جامعة محمد بوضياف المسيلة العلوم اإلنسانية بمجلة عضو محكم خبير و -  

.الجزائر -جامعة محمد العربي بن مهيدي ام البواقيالعلوم اإلنسانية بمجلة عضو محكم خبير و -  

. المةحوليات جامعة قجامعة سكيكدة، و ، الدراسات اإلنسانيةو البحوث تيبمجلعضو محكم خبير و -  

- مستشار علمي بمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية التي ستصدر عن  " مركز الرماح لالبحاث 

 والدراسات.." المملكة األردنية.

 



 التأطير واإلشراف العلمي:

 

  دفعة و  3455 -3454كلية االقتصاد وعلوم التسيير؛ دفعتي :  - طلبة الماجستير بجامعة سكيكدة -

م.3455-3453  

م.  3457/3450دفعة  ل.م.د نظام جديد "تسويق و مالية"طلبة الدكتوراه  -  

م، 3453 -3455دفعة  الجزائر الماجستير تاريخطلبة   -  

                        الجزائر. -قالمةبجامعة  -ل.م.د طلبة الماستر والدكتوراه بنفس التخصص نظام جديد -

                                 

0511 -0031روبي وتأثيراته بالجزائر االستيطان األو: "بعنوانبحث وطني بمشروع  عضو باحث -   

PNR م   3457م حتى ماي 3455م. منذ ماي    

CNPRU   رئيس فرقة بحث لمشروع بعنوان: " مالمح التحول االجتماعي والثقافي للمجتمع -

 01ماي  0جامعة  –" بمخبر التاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية م 11/ 0511الجزائري ما بين 

م3453إلى ديسمير  م3450قالمة، منذ جانفي   

ل يوالتأه ، الدكتوراهكذا رسائل الماجستير و مناقشة العشرات من مذكرات الماسترالمشاركة في  -

. بجامعاة قسنطينة خارجه و  قسم التاريخ جامعة قالمة،الجامعي ب  

بعنوان: ".............................................برئاسة أ.د رمضان بورغدة   PRFU  - عضو فرقة بحث   

 

م5610 فريلأ 10قالمة في :    
 

               توقيعال
    

             . يوسف قاسميأ.د

العلوم اإلنسانية واالجتماعية عميد كلية  

      قالمة. 0511ماي  0جامعة 
 


