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 البيانات الشخصية:                                                                  

 Abderrahim Rahmouni  --رمحوين حيمعبد الرّ  :االسم واللقب

   1988نوفمرب  26 :تاريخ الميالد

  اجلزائردولة  -والية النعامة–املشرية  :مكان الميالد

  والية النعامة -املشرية -شارع عاشوري حممد احلي اجلديد 15 :العنوان

  جزائرية :الجنسية

 abderrahimrahmouni99@gmail.com :البريد اإللكتروني

    00213773239444/  00213668536489 :رقم الهاتف

  والشهاداتالعلمية المؤهالت: 

  المؤسسة المسلمة للشهادة  السنة  التخصص  نوع الشهادة

  املشرية اجلزائر رشد ابنثانوية   2007  آداب وعلوم إنسانية .1  الباكالوريا

  مديرية الرتبية لوالية النعامة  2018        آداب وفلسفة .2  

 

  الليسانس

  علوم سياسية وعالقات دولية .1

  عالقات دولية: ختصص

 

2011  

- جامعة الدكتور موالي الطاهر

  سعيدة اجلزائر

  عالقات دولية  الماستر

  دراسات مغاربية :ختصص

- جامعة الدكتور موالي الطاهر  2016

  سعيدة اجلزائر

- جامعة الدكتور موالي الطاهر  2021-2018  علوم سياسية وعالقات دولية  الدكتوراه

  سعيدة اجلزائر

 اراتـــالمه:  

 اتـــاللغ:  

  قراءة وكتابة جدا جيد لغة عربية

 



  متوسط لغة فرنسية

 متوسط لغة انجليزية

 يــاإلعالم اآلل:  

  التحكم اجليد

 المؤلفات: 

جامعة جنم الدين أربكان، أكتوبر  - قونيا: تركيا( ، مؤلف مجاعي،تركيا والقضية الفلسطينية .1

2017(. 

 مركز: األردن(، التحديات والرهانات: القضايا العربية المعاصرة :مجاعيمؤلف مشرف على  .2

 .)2019الكتاب األكادميي، 

، التعامل والتداعيات: الجزائري والفضاء اإلقليمياألمن : مشرف على مؤلف مجاعي .3

 .)2019الكتاب األكادميي،  مركز: األردن(

املكتب العريب : مصر(، مؤلف مجاعي، قراءة سياسية في عدة قضايا وملفات دولية .4

 .)2018، للمعارف

، العريب للنشر والتوزيع: مصر(  ، مؤلف مجاعي،بناء الدولة والهجرة: التجربة الكندية .5

2019(. 

التحوالت  في ظلالجزائرية لسياسة الخارجية البعد اإلقليمي ل :مشرف على مؤلف مجاعي .6

 .)2020، دار األيام للنشر والتوزيع: األردن(، الجديدةالجيوسياسية 

المنطقة  سؤال األمن والتنمية والمجتمع المدني في :ماعياجلؤلف املعلى  نيشرفأحد امل .7

 .المغاربية

 اتـالمشارك: 

ــا والقضــية الفلســطينيةاملوســوم بـــ ، المــؤتمر الــدوليمشــاركة مبداخلــة يف  .1  22-20أيــام  ،تركي

 .مع جامعة القدس املفتوحة بالتعاونجامعة جنم الدين أربكان  -قونيا: تركيا ،2017أكتوبر 



أسـئلة النهضـة فـي الـذكرى السـبعين لكتـاب املوسـوم بــ ، المـؤتمر الـدوليمشاركة مبداخلة يف  .2

جامعــة محـد بــن خليفــة،  : الدوحــة، 2019فربايـر  04-03-02، أيــام لمالــك بــن نبـي" النهضــةشـروط "

 .كلية الدراسات اإلسالمية

دور المؤسســـة الدينيــة فــي توجيــه السياســة العامـــة ، املوســومة بـــ الورشــة العلميــةركة يف مشــا .3

الدكتور  ، جامعة2019فرباير  19، يوم المساجد، الزوايا والمدارس القرآنية نموذجا: للدولة الجزائرية

 .سعيدة -موالي الطاهر

االقتصـــاد الجزائـــري فـــي ضـــل النقاشـــات املوســـوم بــــ ، الملتقـــى الـــوطنيمشـــاركة مبداخلـــة يف  .4

 .3اجلزائر جامعة : الجزائر،  2018ديسمرب  18-17، أيام النظرية وإشكالية اختيار النموذج التنموي

واقــــع األمــــن الــــوطني الجزائــــري فــــي ظــــل تنــــامي ، املوســــومة بـــــ الورشــــة العلميــــةحماضــــر يف  .5

 .سعيدة -الدكتور موالي الطاهر ، جامعة2019 ماي 19، يوم التهديدات الالتماثلية

، يـوم الخطاب اإلعالمـي وأثـره علـى النيـة االجتماعيـة، املوسومة بـ الورشة العلميةركة يف مشا .6

 .سعيدة -الدكتور موالي الطاهر ، جامعة2019فرباير  25

ديناميكيات التحوالت في الشرق األوسط املوسوم بـ ، اليوم الدراسيأشغال مشاركة يف  .7

   .حسيبة بن بوعلي الشلف جبامعة، 2017أفريل  24 ، يوم2011وشمال إفريقيا بعد 

الشرق األوسط والتحوالت الجيوسياسية بعد املوسوم بـ ، اليوم الدراسيأشغال مشاركة يف  .8

 سيدي بلعباس–جياللي اليابس  جبامعة، 8201 مارس 14 ، يوم2011

الواقــع : اســتقاللية الجماعــات المحليــة فــي الجزائــر، املوســومة بـــ الورشــة العلميــةركة يف مشــا .9

 .سعيدة -الدكتور موالي الطاهر ، جامعة2019 مارس 05، يوم واآلفاق

الضـــمانات صـــالحيات المنتخبـــين المحليـــين بـــين ، املوســـومة بــــ الورشـــة العلميـــةركة يف مشـــا .10

 .سعيدة -الدكتور موالي الطاهر ، جامعة2019 ماي 07، يوم القانونية وتحديات الممارسة

 الدراسات: 

  المنشورة: أوال



، 461، العــدد مجلــة المســتقبل العربــي، التكامــل املغــاريب ومعــادالت للنهــوض بالبنــاء الــوطين .1

 .)2017مركز دراسات الوحدة العربية، جويلية : بريوت(

تركيــا التموقــع اإلســرائيلي مــن األزمــة الســورية وتداعياتــه علــى القضــية الفلســطينية، ضــمن مؤلــف  .2

 .والقضية الفلسطينية

األمـــن الجزائـــري أمننـــة اهلجـــرة غـــري الشـــرعية يف إفريقيـــا وتـــداعيا�ا علـــى اجلزائـــر، ضـــمن مؤلـــف  .3

 .التعامل والتداعيات: والفضاء اإلقليمي

اإلســــرائيلي يف ظــــل خمرجــــات االخــــرتاق اإلســــرائيلي للحيــــز  أطروحــــات الصــــراع والســــالم العــــريب .4

ــــة شــــؤون األوســــطاجليوبــــولتيكي الســــوري،  ، خريــــف ةمركــــز الدراســــات اإلســــرتاتيجي(، 158، العــــدد مجل

2018.( 

مجلـــة األهـــرام مرحلـــة حساســـة جديـــدة،  انطـــالقبدايـــة انفـــراج أم ... بوتفليقـــةاســـتقالة الـــرئيس  .5

 .1146  ، العددالعربي

، مجلــة المســتقبل العربــي، قــراءة سوسيوسياســية: التوعيــة السياســية لــدى املــواطن العــريبآليــات  .6

 ).2018مركز دراسات الوحدة العربية، أفريل : بريوت(، 471العدد 

بنــاء : التجربــة الكنديــةضــمن مؤلــف ، املتغــري االقتصــادي ودوره يف حتديــد هويــة كنــدا اخلارجيــة .7

 .الدولة والهجرة

البعــد مؤلــف  نوالثبــات يف السياســة اخلارجيــة اجلزائريــة جتــاه تــونس وموريتانيــا، ضــماالســتمرارية  .8

 .الجديدةالتحوالت الجيوسياسية  في ظلالجزائرية سياسة الخارجية لل اإلقليمي

: مؤشــرات التــداول علــى الســلطة يف الــدول العربيــة بــني جدليــة التبــين الشــكلي والتخلــي الصــريح .9

قراءة سياسية في عدة قضايا وملفـات مؤلـف  ن، ضم1989يف اجلزائر منذ قراءة لإلصالحات الدستورية 

 .دولية

ماذا لـو وقفـت روسـيا إىل جانـب صـدام هـل كـان العـراق ...سنة على غزو العراق 14بعد مرور  .10

 .5439، العدد مجلة الحوار المتمدن. ليسقط؟

ساســة  موقــع. األمنيــة والعصــرنةثنائيــة العقيــدة : القــوات البحريــة اإلســرائيلية وإســرتاتيجية احلــوت .11

  بوست

 المركـــــــز ،املصــــــلحة وحتميــــــة والسياســــــة الــــــدين بــــــني :وإريرتيــــــا الصــــــومال يف اإليــــــراين التواجــــــد .12

 .2017 أملانيا، ،واالقتصادية والسياسية اإلستراتيجية للدراسات  العربي الديمقراطي

http://democraticac.de/?p=41629


  موقع ساسة بوست األوسط، الشرق وصراع األمريكية الربوباغندا .13

 المركــز ،الروسـي السـفري اغتيال ظل يف السوري امللف على الرتكية – الروسية العالقات مآالت .14

 .2017 أملانيا، ،واالقتصادية والسياسية اإلستراتيجية للدراسات  العربي الديمقراطي

موقــع . إســرتاتيجية االنتشــار البحــري خــارج احلــدود كإحــدى ركــائز السياســة اهلجوميــة إلســرائيل .15

 .ساسة بوست

، العـــدد مجلـــة الحـــوار المتمـــدن .بـــني هشاشـــة األحـــزاب والوعـــي ا�تمـــع: التســـول االنتخـــايب .16

5470. 

  قيد التحكيم: ثانيا

قراءة يف االسرتاتيجيات ومآال�ا، : التوظيف اجليوبولتيكي لديناميكيات السيطرة يف شرق إفريقيا .1

 .مجلة السياسة الدولية

المجلــــة اهلجـــرة غـــري الشــــرعية بـــني ثــــالوث التحـــرمي الـــديين والتجــــرمي القـــانوين والتهديــــد األمـــين،  .2

 .الجزائرية لألمن والتنمية

مجلــة تبــين االقتصــاد البيئــي كمــدخل حــديث لتفعيــل التنميــة، حنــو ... اهلندســة األمنيــة يف تركيــا .3

 .رؤية تركية

 مقومـات وتعزيز الثنائية الشراكة خلفية بني املغاربية املنطقة يف الصينية االستثمارات جيوبولتيكية .4

 .مجلة شعاع للدراسات االقتصادية، اجلانب األحادية  القوة

 مجلــــةاجلماعــــة األمحديــــة أمنوذجــــا، ... االســــرتاتيجيات املغاربيــــة يف حماربــــة اجلماعــــات املتطرفــــة .5

 .أواصر

ــــراءة يف : األمــــن اجليوطــــاقوي لبحــــر قــــزوين يف مضــــامني اســــرتاتيجيات االحتــــاد األورويب وتركيــــا .6 ق

 .مجلة رؤية تركيةاملكاسب والرهانات، 

مجلــة قــراءة يف الوضــع التونســي، ... النظــام العــامأمــن احلريــات واحلقــوق يف ... الدولــة البوليســية .7

 .رؤى إستراتيجية

 .مجلة عالم الفكرأطروحات احلوار والصدام اجليوثقايف،  .8

 .مجلة قلمونالقضية السورية يف مضامني االسرتاتيجيات اإلسرائيلية اجلديدة،  .9

 ـــــاتالعضوي:  

http://democraticac.de/?p=41349


  ُأريدعضو منصة Arab Resercher ID  عاملية جتمع العلماء وهي عبارة عن منصة

 .ماليزيابـ ومقرها  واخلرباء والباحثني الناطقني بالعربية

  بـالجزائرومقره  مركز المدار المعرفي لألبحاث والدراساتعضو 

 ة والدعواتـــاألوسم:  

  العلمـاء واخلـرباء والبـاحثني النـاطقني مقـدم مـن طـرف القـائمني علـى منصـة  باحث مبادروسام

  ."اُريد" منصةبالعربية 

  المؤتمر الدولي الثالث للدراسات اإلسالمية ودورهـا فـي تطـوير واقـع دعوة حلضور أشغال

  .ة كوااللمبورـــالماليزي، بالعاصمة 2017أفريل  28/29، يومي األمة وخدمة اإلنسانية

  أفريـــل  28/29، يـــومي والتنميـــة لالقتصـــادالمـــؤتمر الـــدولي الثالـــث دعـــوة حلضـــور أشـــغال

 .ة كوااللمبورـــالماليزي ، بالعاصمة2017

 ديناميكيات التحوالت فـي الشـرق األوسـط املوسوم بــ ، اليوم الدراسيأشغال  دعوة حلضور

    .حسيبة بن بوعلي الشلف جبامعة، 2017أفريل  24 ، يوم2011وشمال إفريقيا بعد 

 العمـل الموسم العلمي الدولي الرابع للمؤتمرات وورش أشـغال  واملشاركة يف حضورلدعوة ل

ة  ــــــــالماليزي، بالعاصــــمة 2017 أكتــــوبر 21/22، يـــــومي ومعــــارض المؤسســــات التدريبيـــــة فــــي ماليزيــــا

  كوااللمبور

 للدراسات اإلسالمية ودورها فـي  الرابعالمؤتمر الدولي أشـغال  واملشاركة يف حضورلدعوة ل

  .ة كوااللمبورـــالماليزي، بالعاصمة 2017 أكتوبر 21/22، يومي تطوير واقع األمة وخدمة اإلنسانية

 مـــن، تركيـــا والقضـــية الفلســـطينيةالمـــؤتمر الـــدولي  مبداخلـــة يف واملشـــاركة يف حضـــورلدعـــوة ل 

  .تركياــ، ب2017 أكتوبر 20/22

 املنظم  تطوير البحث العلمي في التعليم العالي المؤتمر الدولي واملشاركة يف حضورلدعوة ل

  .2018 أكتوبر 09/11 من، العربية المتحدةجامعة الشارقة بـــاإلمارات من طرف 

  مجموعــــة جامعــــات حكوميــــة املــــنظم مــــن طــــرف  المحفــــل العلمــــي الــــدوليحلضــــور دعــــوة

 مــن، منصــة العلمــاء والخبــراء والبــاحثين النــاطقين باللغــة العربيــةبالتعــاون مــع  ومؤسســات تعليميــة دوليــة

  .جزيرة لنكاوي ماليزيابـ، 2017 نوفمرب 19/23

 جامعــة املــنظم مــن طــرف  الدراســات القانونيــة المــؤتمر الــدولي املشــاركة يفو  حضــورلدعــوة ل

  .2018 فرباير 06/08 من، الشارقة بـــاإلمارات العربية المتحدة



 جامعـة عمـان املـنظم مـن طـرف  التربيـة والتعلـيم المؤتمر الدولي واملشاركة يف حضورلدعوة ل

 .2018 يوليو 10/12 من، باألردن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


	13. البروباغندا الأمريكية وصراع الشرق الأوسط، موقع ساسة بوست 
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