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 .3التعريف بالمخبر
وصف مختصر :
يظم مخبر التاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية  08فرق بحث متنوعة بمجموع  32باحثا بمختلف الرتب العلمية  ،والجامعات:
قالمة  ،سكيكدة  ،سطيف  ،عنابة ،بجاية.
 20منهم من جامعة  8ماي  1945قالمة  04 .برتبة أستاذ تعليم عالي  08برتبة أستاذ محاضر والبقية برتب ادني .
أوال :يعمل المخبر على توحيد جهود الباحثين والفرق العلمية وتفعيل آليات البحث العلمي والمساهمة في ترقيته إلى مستوى أفضل .
ثانيا التعاون والتنسيق بين الباحثين سواء في جامعة قالمة أو مع الجامعات الوطنية في نفس التخصص للمساهمة في ترقية البحث
العلمي والتنمية الفكرية والثقافية بالجزائر.
ثالثا  :التعاون مع الباحثين في نفس التخصص من جامعات المغرب والمشرق العربي وكذلك من غرب أوربا وإفريقيا لالستفادة من
المناهج المستعملة والخبرات المكتسبة والوسائل المستعملة لدى مراكز البحث العلمي في البلدان األخرى قصد توظيفها واستغاللها
في تأصيل البحوث وتعميقها بما يتماشى مع الواقع الجزائري والمغاربي  ،كل ذلك في إطار القوانين التي تنظم وتسير التعاون
العلمي بين الجزائر والدول األخرى .
حاليا يعمل المخبر على اإلشراف على انجاز البحوث وجمعها من اجل الطباعة ثم نشرها .
كما يعمل على تنظيم الملتقيات العلمية والندوات وتسهيل المشاركة في الملتقيات الدولية والتي لها صلة بالحث العلمي وبالمشاريع
المعتمدة من اجل تعميقها وتوسيعها في المعارف للوصول إلى حقائق مفيدة

موضوع البحث العلمي و التطوير التكنولوجي :

يهدف المخبر إلى السير بالباحثين في طريق البحث العلمي الجاد والملتزم الذي يمكن أن يساعد على الوصول إلى نتائج علمية
أكثر عمقا ودقة في فهم مختلف اآلليات التي تتحكم في صنع الحدث التاريخي وفي إعطاء األحداث أبعادها السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والتالي نتمكن من الوصول إلى فهم سليم لتطور األحداث والصيرورة التاريخية .وللعمل بصفة عامة محاور أساسية .
المحور األول  :القيام بدراسات وأبحاث علمية تاريخية وأثرية تركز وتبرز القيم الفكرية المشتركة لدول المغرب العربي والتي
ساهمت وتساهم في صنع النسيج الثقافي والنمط االجتماعي للدول المذكورة عبر التاريخ .
المحور الثاني  :إظهار الروابط التاريخية بمختلف أشكالها بين الدول المغاربية والمشرق العربي مع التركيز على مظاهر التأثير
والتأثر بالتيارات السياسية والفكرية والمذهبية التي ساهمت في صنع أهم األحداث التاريخية في الجناحين ( المغرب والمشرق مع
التركيز على الجزائر) .
المحور الثالث  :إبراز دور الدول المغاربية في نشر اإلسالم بإفريقيا وفي دعم التحرر وحركات التحررية في إفريقيا ( مع التركيز
على دور الجزائر ) .
المحور الرابع  :محاولة تحديد طبيعة العالقة التي تربط الدول المغاربية بغرب أوروبا منذ القديم  ،واثأر هذه العالقة سياسيا عسكريا
اقتصاديا على الجزائر خاصة ودول المنطقة عامة .
المحور الخامس :حول دراسة العالقة التي تربط الجزائر بدول جنوب الصحراء من مختلف الجوانب وهو محور جديد لم يحض
باهتمام الباحثين الذين يتجهون دوما نحو الشمال .
المحور السادس  :دور اإلعالم واالتصال في ترقية البحث العلمي بالجامعة يقوم به أساتذة في التخصص المناسب
الخالصة  :إبراز مكانة ودور الجزائر في الفضاء المغاربي والعربي واإلفريقي وعالقاتها مع أوروبا مع التركيز على العناصر
االيجابية كالكفاح المشترك ضد االستعمار األوربي والتعاون المثمر والتفاعل االيجابي الذي يدعم االستقرار واألمن ويقوي دعائم
الوحدة الوطنية ويساهم في ترقية البحث العلمي بما يخدم المستقبل على أسس سليمة .
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الموضوعات المستخدمة :
المواضيع المتبناة :
االستيطان الفرنسي في الجزائر خالل القرن التاسع عشر ( الدوافع ،األهداف ،النتائج )
يبحث في حركة االستيطان الفرنسي بالجزائر خالل القرن التاسع عشر من حيث الدوافع كظاهرة استعمارية فسحت المجال
للمهاجرين من مختلف الدول األوربية لالستيطان الدائم في الجزائر عن طريق اإلغراء بالمساعدات والقروض والحماية القانونية
والعسكرية على حساب السكان األصليين الذين تعرضوا إلى اإلبادة والتهجير والنفي ومصادرة األراضي من الجزائريين ومن جهة
أخرى .والهدف من ذلك خلق مستوطنة فرنسية وراء البحر وإمبراطورية استعمارية مركزها باريس تستعبد الجزائريين وتستغل
أرضهم.وقد كان لهذا العمل نتائج كارثية على المجتمع الجزائري المسلم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ودينيا .
النظم اإلدارية االستعمارية وتأثيراتها على المجتمع الجزائري خالل القرن التاسع عشر
القوانين االستعمارية وأثرها على المجتمع الجزائري  .الثورة الجزائرية وعالقاتها بحركات التحرر اإلقليمية والدولية .
العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بين دول المغرب األوسط وممالك السودان الغربي منذ الفتح اإلسالمي حتى عهد
الزيانين .

كلمات مفتاحية :

االستيطان الفرنسي في الجزائر  ،النظم اإلدارية االستعمارية ،عالقة الثورة الجزائرية بحركات التحرر اإلقليمية والدولية  ،الوجود
النوميدي والبوني والروماني في الجزائر .العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بين دول المغرب األوسط وممالك السودان
الغربي منذ الفتح اإلسالمي حتى عهد الزيانين  .دور االعالم واالتصال في ترقية البحث العلمي بالجامعة () PNR

الهدف المرجو (بحث ’ تكوين ’).........
نهدف من هذه األبحاث المختلفة أن ننجز عمال علميا تكون محاوره األساسية المواضيع المتبناة للبحث النجاز
عمل يفيد الوطن ويفيد الباحثين والدارسين ويساهم في تطور البحث العلمي في الجزائر والمغرب العربي .
كما نهدف إلى تكوين طلبة دكتوراه في التاريخ العام ذوي معارف علمية متعمقة ومتميزة .
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الهدف الباقي إنجازه :
إتمام مشاريع البحوث المعتمدة والتي لها عالقة بأهداف المخبر
خاصة المواضيع الجديدة في البحث والهامة
باإلضافة إلى طبع جميع األعمال التي أنجزت فعال وكذلك أعمال الملتقيات الدولية والوطنية والندوات العلمية
التي اشرف عليها المخبر

الصعوبات:
تأخر بعض الباحثين في إتمام عملهم
تأخر تسليم بعض محاضرات الملتقى
عدم وجود تنسيق بين مخابر التاريخ في الجامعات الجزائرية  .وعدم وجود صيغ قانونية للتعاون بين هذه
المخابر سواء الوطنية أو الدولية
صعوبة الحصول على المجالت والدوريات المتخصصة في التاريخ من الدول العربية أو األوروبية وبقية دول
العالم
والسبب هو الصيغ المعتمدة حاليا في شراء المجالت يصعب تطبيقها بل يستحيل .
فالمجالت هي رافد علمي في المعرفة وفي تطور العلم وجديد البحوث .
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 .1.4خبرات و كفاءات فرق البحث
أ) منشورات دولية (في سطر واحد مع إعطاء الرابط اإللكتروني لمجلة النشر وجوبا)
د  .محمد شرقي  :مشكلة التسلح وأنعاكاساتها السياسية على قيادات الثورة الجزائرية . 1962-1954المجلة التاريخية المغربية تونس العدد126 :
1
من ص  71إلى ص91
http.www. temimi.refer. org

2
..
...
...
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1
قالمة
2

د  .محمد شرقي  :هجومات  20أوت  1955في الشمال القسنطيني مجلة المعالم العدد / 20 1أوت  1986جمعية التاريخ والمعالم األثرية
د  .محمد شرقي  :المؤتمر اإلسالمي ومقتل المفتي كحول  . 1936مجلة المعالم العدد 2سنة  1987جمعية التاريخ والمعالم األثرية قالمة
د  .محمد شرقي  :معركة مرمورة الخالدة  28ماي . 1958مجلة المعالم العدد  3جوان  1988جمعية التاريخ والمعالم األثرية قالمة

د  .محمد شرقي  :وثائق جديدة حول مجازر  8ماي  1945بقالمة وسطيف  :الملتقى الدولي الرابع  ،مديرية النشر جامعة قالمة  2006من ص 22
الى ص 27
د .محمد شرقي  :عالقة الثورة الجزائرية بلجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة . 1956-1954مطبوعات الملتقى الدولي األول حول الثورة
الجزائرية مطبوعات جامعة  20اوت  1955سكيكدة  2006من ص  119إلى ص 131
د .محمد شرقي  8 :ماي  1945في مذكرات مدير جريدة صدى الجزائر .الملتقى الدولي السادس  ،مديرية النشر جامعة قالمة  2008من ص  53إلى
ص 60
د .محمد شرقي :إشكالية تصنيف الشخصيات التاريخية في الجزائر ( نموذج القديس أوغسطين )  .مجلة المعالم قالمة العدد  10مارس  2009من ص
 36الى ص 41
د .محمد شرقي :بعض الجوانب االجتماعية واالقتصادية وانعكاساتها على مجازر  8ماي  1945الملتقى الدولي لمجازر  8ماي يومي  8-7ماي
2005

د .محمد شرقي  :وثاق جديدة حول  8ماي  1945قالمة وسطيف الملتقى الدولي الرابع يومي  8-7ماي  2006جامعة قالمة

د .محمد شرقي  8 :ماي في مذكرات مدير جريدة صدى الجزائر .الملتقى الدولي السادس يومي  8-7ماي 2008
د .محمد شرقي  :عرض عام للوثائق التي تتضمن أحداث  8ماي  1945في أرشيف ما وراء البحر اكس –أن –بروفانس فرنسا .الملتقى الدولي الثامن
لمجازر  8ماي يومي  10-9ماي  2010جامعة قالمة

د .محمد شرقي:عالقة الثورة الجزائرية بلجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة  :الملتقى الدولي األول حول الثورة الجزائرية  11ديسمبر2006
جامعة  20أوت  1955سكيكدة
ب) منشورات وطنية لفرق البحث (في سطر واحد مع إعطاء الرابط اإللكتروني لمجلة النشر وجوبا)
1
2
..

ج) مداخالت دولية لفرق البحث (في سطر واحد مع إعطاء الرابط اإللكتروني لمجلة النشر وجوبا)
د .يوسف قاسمي  :القمع والتعذيب الفرنسي في الوالية األولى :الملتقى الدولي األول للثورة الجزائرية ديسمبر  2006جامعة سكيكدة

1
د .يوسف قاسمي  :الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة :الملتقى الدولي الثاني لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية أفريل  2006جامعة العلوم التطبيقية عمان
 2المملكة األردنية
د .يوسف قاسمي  :األهلي المسلم في الخطاب التعليمي االستعماري  :الملتقى الدولي الثالث حول صورة األهلي في الخطاب الكولونيالي نوفمبر 2009
جامعة  20أوت  1955سكيكدة

.
.

د.شايب قدادرة  :مظاهرات  11ديسمبر  . 1960الملتقى الدولي حول االستعمار الفرنسي والثورة التحريرية  .ديسمبر  2006جامعة سكيكدة
د.شايب قدادرة :مشاركة المثقفين الجزائريين في الثورة الجزائرية .الملتقى الدولي حول الحدث التاريخي  .أكتوبر 2008جامعة سكيكدة
د.شايب قدادرة  :التجنيس في التشريعات االستعمارية ( حالة الجزائريين) :الملتقى الدولي حول صورة الجزائري في الخطاب الكولونيالي  :أكتوبر 2009
جامعة سكيكدة .
د.شايب قدادرة :تحوالت الحركة الوطنية الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية  : 1954- 1945الملتقى الدولي حول أحداث 8ماي  1945ماي 2006
جامعة سطيف .
د.شايب قدادرة :انعكاسات مجازر 8ماي  1945النفسية على الشعب الجزائري  :الملتقى الدولي مارس  2009جامعة تبسة
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د.شايب قدادرة :مساهمة الحركة الوطنية الجزائرية في بناء الوحدة المغاربية (حركة االنتصار نموذجا) :الملتقى الدولي حول مساهمة الجزائر في بناء
المغرب العربي أ فريل  2008المركز الوطني للدراسات التاريخية الجزائر .
أ  .زرارقة مراد  :المواقع األثرية المهددة  :ملتقى أورو -متوسطي  ،أكتوبر  1997أثينا اليونان
18
أ  .زرارقة مراد :نتائج التحريات األثرية في الشرق الجزائري :جويلية  2005روما ايطاليا
19
أ  .زرارقة مراد :السكنات المحصنة والمظاهر الجنائزية لمنطه قسنطينة في بداية العصور التاريخية  :مارس  2010جامعة سترانسبورج فرنسا
20
أ  .زرارقة مراد :نبذة حول مقبرة وقلعة شنيور النوميدية  .ملتقى دولي بمناسبة مرور قرن على جامعة الجزائر  3-2جوان 2009
21
أ .معلم محمد فوزي  :الجرد األثري في حوض البحر األبيض المتوسط  .ملتقى دولي  30-29نوفمبر  2008جامعة قالمة
22
أ .معلم محمد فوزي  :البحث األثري في مسار جامعة الجزائر . 2009-1909ملتقى دولي يومي  3-2جوان  2009جامعة الجزائر
23
د .سالطنية عبد الملك  :مكانة التراث واالثار في مسار جامعة الجزائر  .الملتقى الدولي الثاني  3-2جوان  2009جامعة الجزائر
24
د .سالطنية عبد الملك :مظاهر التواجد الفنيقي-النوميدي في منطقة قالمة  .المؤتمر الدولي السابع للدراسات الفينيقية والبونية من  10إلى  14نوفمبر
25
 2009الحمامات تونس
د .بورغدة رمضان  :المواطنة الفرنسية واالهالي المسلمون في الجزائر المستعمرة  . 1962-1830الملتقى الدولي الرابع حول التطور التاريخي
26
لصورة الجزائري في الخطاب الكولونيالي يومي  27-26أكتوبر  2008جامعة سكيكدة
د .بورغدة رمضان  :المخطط العسكري للجنرال شال وتأثيراته على الثورة الجزائرية .الملتقى الدولي الثالث حول الثورة الجزائرية .ديسمبر 2007
27
د .بورغدة رمضان  :مجازر فرنسا في الجزائر خالل ماي  1945وأثرها في خيار الكفاح المسلح لدى الحركة الوطنية الجزائرية  .ملتقى دولي يومي
28
 8-7ماي  2005جامعة فرحات عباس سطيف
د .بورغدة رمضان  :جوانب من أحداث مايوجوان  1945على ضوء وثائق رسمية فرنسية جديدة  .الملتقى الدولي السادس لمجازر  8ماي يومي 7-6
29
ماي  2008جامعة قالمة
د .بورغدة رمضان :الجنرال ديقول ومبدا تقرير المصير في مواجهة الثورة الجزائرية  .الملتقى الدولي حول الثورة الجزائرية واالستعمار الفرنسي
30
 12-11ديسمبر  2006جامعة سكيكدة
31

د) مداخالت وطنية للفرق (في سطر واحد مع إعطاء الرابط اإللكتروني لمجلة النشر وجوبا)
1
2
..

هـ) المؤلفات أو المساهمة في إعداد مؤلف
صالح فركوس  :اربع مؤلفات حول  :تاريح الجزائر الثقافي ط 2013
1
2

سالطنية عبد الملك  :ثالث كتب بعنوان  :بصمات الحضور الفينيقي البوني بشمال افريقيا دار االرشاد للنشر والتوزيع 2013

...

بورغدة رمضان مؤلف  :الجنرال ديغول والثورة الجزائرية  1962-1958ط وزارة المجاهذين 2013

ي) براءات اختراع

ن) خبرات في مشاريع أو برامج بحث  :د .شرقي محمد  ،صالح فركوس ،بورغدة رمضان  ،قاسمي يوسف كانوا أعضاء سابقين ومؤسسين لمخبر الدراسات
التاريخية والفلسفية بجامعة منتوري قسنطينة .
المؤسسة
السنة
عنوان البرنامج)(PNR,AUF, CRDI, UE ,
صالح فركوس :

التشريعات المنظمة لالستيطان وأثرها على المجتمع الجزائري PNR

بومهرة نور الدين  :دور اإلعالم واالتصال في ترقية البحث العلمي
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PNR

معتمد في

معتمد في

2012

جامعة قالمة

2012

جامعة قالمة

ر) هل نظمتم للجمهور (صغارا و كبار)
أ) ملتقيات  2 :ملتقى وطني  :الوجود النوميدي البوني الروماني في الشرق الجزائري .ملتقى دولي حول الثورة الجزائرية  2 .ملتقى دولي حول ذكرى  8ماي  . 1945ملتقى وطني
حول دور االعالم واالتصال في ترقية البحث العلمي
ب) زيارات علمية
ج) تظاهرات علمية
د) قوافل علمية

 .2.4تكوينات ذات صلة بمواضيع بحث المخبر
أ) مذكرات ماجستير تم مناقشتها
إسم و لقب الطالب
تاريخ و مكان المناقشة
رقم 1 :المقرر
عنوان رسالة الماجستير
مختصر  URLأو طبعة PDF
إسم و لقب الطالب
تاريخ و مكان المناقشة
...
المقرر
عنوان رسالة الماستير
مختصر  URLأو طبعة PDF
أ )2مذكرات ماستير تم مناقشتها
إسم و لقب الطالب
رقم : 1تاريخ و مكان المناقشة
المقرر
عنوان رسالة الماجستير
مختصر  URLأو طبعة PDF

.....

إسم و لقب الطالب
تارخ و مكان المناقشة
المقرر
عنوان رسالة الماجستير
مختصر  URLأو طبعة PDF

ب) رسالة دكتوراه
إسم و لقب الطالب
تارخ و مكان المناقشة
رقم  1:المقرر
عنوان رسالة الدكتوراه
مختصر  URLأو طبعة PDF

...

إسم و لقب الطالب
تاريخ و مكان المناقشة
المقرر
عنوان رسالة الدكتوراه
مختصر  URLأو طبعة PDF

ج) رسالة دكتوراه دولة
إسم و لقب المرشح
تارخ و مكان المناقشة
رقم1 :
عنوان رسالة دكتوراه الدولة
مختصر  URLأو طبعة PDF
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نعم

ال

إسم و لقب المرشح
تارخ و مكان المناقشة
عنوان رسالة دكتوراه الدولة

....

مختصر  URLأو طبعة PDF
إسم و لقب المرشح
تارخ و مكان المناقشة
عنوان رسالة دكتوراه الدولة

.....

مختصر  URLأو طبعة PDF
د) أطروحة التأهيل
رقم 1:إسم و لقب المرشح
تاريخ و مكان المناقشة
عنوان رسالة دكتوراه الدولة

قاصري محمد السعيد
جامعة قالمة  14مارس 2013
المهاجرون الجزائريون ودورهم السياسي والثقافي واالجتماعي في المغرب األقصى 1930-1830

مختصر  URLأو طبعة PDF
إسم و لقب المرشح
تارخ و مكان المناقشة
عنوان رسالة دكتوراه الدولة

...

مختصر  URLأو طبعة PDF

 .3 .4تثمينات أخرى لنشاطات

البحث:

تقديم خدمات
أ .طبيعة النشاط
ب .المستفيد
ج .المبلغ في  103دج
نشاطات أخرى
د..... .
هـ...... .
تظاهرات علمية
و .ملتقيات
م.......... .
ن .محاضرات وطنية
محاضرات دولية
برمجيات
ي .علمية
ر .للتسيير

 .5المعدات العلمية المقتناة

 ).1 .5وصف التجهيزات العلمية الرئيسية المتوافرة في حالة السير
canon

Photocopieur

Imprimante laser
5 micros portables

 ).2 .5وصف التجهيزات العلمية المقتناة حديثا تحت الضمان
الرقم
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التعيين

التكلفة

في الوثيقة المرفقة كل التفاصيل المالية
 ).3 .5حالة استهالك ميزانية التسيير حسب الفصل
الفصل أو العنوان
 .01 .34تعويض التكاليف
 .02 .34عتاد و أثاث
 .03 .34التموين
 .04 .34أعباء ملحقة
 .91 .34حظيرة سيارات
المجموع :
 %.....مستهلك

تعليقات حرة بخصوص إبداء الرأي حول النموذج  /مالحظات أو اقتراحات
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المستهلك

المتبقي

الجامعة :جامعة  8ماي  1945قالمة ….
الكلية :العلوم اإلنسانية واالجتماعية
المخبر .. :التاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية

محضر اجتماع رؤساء فرق المخبر

الموضوع  :حصيلة  2012/2011/2010لنشاطات المخبر
المخبر اعتمد في صيف 2011
..تنظيم ملتقى دولي حول ذكرى مجازر  8ماي  1945بجامعة قالمة  8-7ماي 2012
تنظيم ملتقى دولي  :الثورة الجزائرية وعالقاتها بحركات التحرر اإلقليمية والدولية
تنظيم ملتقى وطني  :الحضور النوميدي البوني الروماني في الشرق الجزائري  26-25ابريل 2012
تنظيم مسابقة في الدكتوراه ل.م.د السنة الجامعية 2013-2012
( ...........................................................................................تحرير حــــر) .......................................................................

إسم و لقب رئيس الفرقة : 01

محمد شرقي

التوقيع:

إسم و لقب رئيس الفرقة : 02

صالح فركوس

التوقيع:

إسم و لقب رئيس الفرقة : 03

قدادرة شايب

التوقيع:

إسم و لقب رئيس الفرقة : 04

سالطنية عبد المالك

التوقيع:

إسم و لقب رئيس الفرقة  : 05بومهرة نور الدين PNR

التوقيع:

اسم ولقب رئس الفرقة  :06خالدي مسعود

التوقيع:

اسم ولقب رئيس الفرقة  : 07صالح فركوس رئيس فرقة PNR

التوقيع

حرر في  ......2013/5/14 .بــ..:بجامعة قالمة ..........
إسم و لقب المدير مع اإلمضاء و الختم
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ا

نسخة من محضر اجتماع المجلس العلمي للمؤسسة
المتعلق بدراسة حصيلة  2012-2011-2010للمخبر المسمى:
التاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية LHREM
طبقا للمادة للفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي رقم  243-99 /المؤرخ في  21رجب  1420الموفق لـ  31أكتوبر 1999
المنشئ والمنظم ألداء اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي

الرأي و التأشيرة
اسم المخبر (إجباري) :مخبر التاريخ لالبحاث والدراسات المغاربية
تأشيرة مدير المخبر
التاريخ :

اإلمضاء:

2013/5/14

رأي المجلس العلمي للكلية :

التاريخ :

رأي رئيس مؤسسة اإللحاق :
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تأشيرة المجلس العلمي للكلية :

اإلمضاء:

تأشيرة رئيس مؤسسة اإللحاق :

