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   ببن سكران والية تلمسان 1977-06-07: تاريخ ومكان االزدياد 

  بلدية عمير  والية تلمسان –الغناينة -  ث– طريق 05رقم : العنوان

:  الهاتف  27 62 42 64 06                           

 redouane.houari@univ-constantine3.dz :      البريد االلكتروني    

:  الشهادات المحصل عليها 

  بتلمسان  1995جوان : شهادة البكالوريا 
  جبامعة السانية وىران 1999جوان : شهادة الليسانس   .
  2013شهادة ادلاجستري .
  دكتوراه علوم يف التاريخ السادسة السنة  .

:الملتقيات   

  يوميات اجلزائريني إبان الثورة التحريرية بادلركز التفسريي ذي الطابع ادلتحفي للباس اجلزائري التقليدي : يوم دراسي حول
يوميات ادلرأة اجلزائرية خالل الثورة :  مبداخلة موسومة ب .2014 نوفمرب 29: وادلمارسات الشعبية  بتلمسان يوم 

 التحريرية 
  أفريل  28 – 27وذلك يومي بيت العقباين البيوتات العلمية بتلمسان الزياين: ملتقى وطين بتلمسان  بعنوان 

 .بيت العقباين والقضاء رحلة تزيد على القرن والربع قرن : مبداخلة موسومة ب2016.
  ادلعرفة وادلرجعية الدينية يف ” : حتت عنــــوان -رضي اهلل عنو– ادللتقى الدويل اخلامس حول الفاتح عقبة بن نافع الفهري

 .دور التعليم يف السودان الغريب : مبداخلة موسومة ب .2016 ماي 07 إىل 05. من” بلدان ادلغرب وإفريقيا
  كعضو يف .2017 أفريل 26االتصال والتنمية يوم : صاحل بوبنيدر حتت عنوان - 3- ملتقى وطين جبامعة قسنطينة

 .اللجنة التنظيمية
  ملتقى وطين جبامعة تلمسان  حتت عنوان تلمسان ونواحيها يف كتابات الرحالة واجلغرافيني يف العصر الوسيط مبداخلة

 .تلمسان درة ادلغرب األوسط بني اجلغرافيا واحلضارة : موسومة ب



  2018 ماي 03ملتقى وطين جبامعة تلمسان حتت عنوان اجلزائر فضاء للرحلة والرحالة يف الفرتة احلديثة وادلعاصرة  يوم 
 " 1932-1904مخس رحالت إىل اجلزائر  مابني" كالسيكيات أدب الرحلة من خالل كتاب : مبداخلة موسومة ب

 .حملمد اخلضر حسني وآخرون 
  مبداخلة 2018 ماي 08 ماي يف الصحافة الوطنية والدولية يوم 08 حتت عنوان جمازر 3يوم دراسي جبامعة قسنطينة 

 . ماي وتداعياهتا يف الغرب اجلزائري 08جمازر :موسومة ب 
  مبداخلة موسومة ب2018ديسمرب 10اإلعالم والثورة التحريرية يوم :     حتت عنوان 3يوم دراسي جبامعة قسنطينة  :

 .الصحافة الوطنية بني إحباط ادلشروع االستعماري وفضح أساليبو 
   20 دراسة تارخيية أنرتوبولوجية  ادلنعقد يوم –التعايش الديين عرب تاريخ اجلزائر : ملتقى وطين  جبامعة تلمسان  بعنوان 

اجلالية  )التسامح الديين يف اجملتمع الزياين من خالل كتب النوازل واحلسبة :  مبداخلة موسومة ب2020فيفري 
  (ادلسيحية أمنوذج 

:  الكتب والمقاالت 
 . 2019توارث العلم والعلوم يف بالد السودان الغريب بني التأثر وصنع الكيان ،دار نور للنشر ،جوان :       كتاب حيمل عنوان 

 .العديد من ادلقاالت يف اجملالت احملكمة الدولية والوطنية 

:الخبرة المهنية   

  2012 إىل  2002أستاذ تعليم ثانوي من. -    
  2016 إىل 2012أستاذ تعليم ثانوي رئيسي  من . 
  2016 إىل 2013أستاذ متعاقد يف جامعة تلمسان من.  
  إىل يومنا ىذا 2013عضو يف خمرب الدراسات احلضارية والفكرية  جبامعة تلمسان من  
  2016 من 3أستاذ مساعد جبامعة قسنطينة    . 

 
 

 


