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األخضر السالم عبد الرؤوف عبد اليونسي  

 

www.Abdurraouf.com  

linkedin.com/in/abdurraouf-elakder-65b2351b9/ 

Elakder@Abdurraouf.com  

Abdurraouf.elakder@cgu.edu  

+19098430000 

 

دكتوراة في السياسة المقارنة والسياسة الدوليةالمرشح   

 قسم الدراسات الدولية  

 شعبة خليط السياسة واالقتصاد 

 كلية العلوم االجتماعية والسياسة والتقييم 

كاليفورنياكليرمونت  -جامعة كليرمونت للدراسات العليا   

العالي  التعليم  

 

كاليفورنيا كليرمونت -للدراسات العليا  كليرمونتجامعة    

3202 -  2017دكتوراة في السياسة المقارنة والسياسة الدولية |  المرشح   

 

كليرمونت كاليفورنيا -جامعة كليرمونت للدراسات العليا   

2019  - 2017| معدل عالي بماجستير في العلوم السياسية والسياسة الدولية تحصل على ال  

 

كاربونديل إلينوي  -جامعة جنوب إلينوي   

2017 -  2016دكتوراة في السياسة المقارنة واإلدارة العامة |  الطالب    

بكاليفورنيا انتقل إلى جامعة كليرمونت للدراسات العليا    

 

ينويماكوم إل -جامعة ويسترن إلينوي   

2014 -  2012معدل كامل |  بماجستير في العلوم السياسية تحصل على ال  

 

طرابلس ليبيا -جامعة طرابلس   

2007 -  3200  الدفعة |  بالترتيب األول علىبكالوريوس في العلوم السياسية تحصل على ال  

 

سليمان خاطر سابقاً(الشهيد ديسمبر بتاجوراء )ثانوية    24ثانوية    

   2003 - 2000 | القسم العلمي    - تحصل على شهادة الثانوية العامة  

 

 

   المحصلة الشهادات 

 

 المعهد األمريكي للدبلوماسية وحقوق اإلنسان | واشنطن العاصمة 

2021دورة استثارة في حقوق اإلنسان |    

 

 معهد سيسل | كاربونديل إلينوي

2015الدراسات العليا والحصول على شهادة في الثقافة األمريكية | إتمام دورة متقدمة في اللغة اإلنجليزية لغرض   

 

 معهد ويسل | مأكوم إلينوي

2011|  لغرض الدراسة الجامعية استكمال المستوى المتقدم في اللغة اإلنجليزية  

 

 

العلمي  التدريب    

 

المقارن | تلخيص المادة العلمية | اإلحصاء الوصفي | المسح واالستبيان والعمل الدبلوماسي | اإلدارة المحلية | منهجية البحث النوعي   
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األساسية  المهارات  

 

| تقييم أداء الطالب |    للطالب   الدروس وإعطائها تخطيط    |   البحث العلمي |   حقوق اإلنساننشر ثقافة اإلدارة المحلية | تحسين | البروتوكول الدبلوماسي  إتقان  

صياغة وإصالح    | في البحوث العلمية بمجال السياسة واالقتصاد    األساليب اإلحصائية الوصفية إدخال  |    في العلوم االجتماعية والمقارن  البحث النوعي  

   | والديمقراطية    بية واإليجابية لكل ما يتعلق باالنتخابات إتقان الجوانب الفنية والفهم الفلسفي واآلثار السل   |   المؤسسات السياسية والعامة 

 

 

العلمي التطوير  

دوافع ومتغيرات السياسة الدوليةوتحليل بروتوكول الدبلوماسي  القدرة على التعامل مع ال   

والعامة لغرض تحسين أداء وكفاءة المؤسسات فيما يتعلق باإلدارة المحلية    ة علمي القدرة على تقديم االستشارات ال   

بكالوريوس والدراسات العليا مختلفة من السياسة المقارنة وكذلك السياسة الدولية لطالب ال   اضيع القدرة على التدريس والبحث في مو   

فريقيا والواليات المتحدة األمريكيةأ لتقديمها إلى المؤسسات المختلفة وال سيما حول منطقة الشرق األوسط و العلمية  إجراء مراجعات ألدبيات المواد  القدرة على    

يات العلمية في المجالت والدور العلمية ذات الطابع السياسي واالقتصادي    قدرة على كتابة المقاالت ال   

الشأن العامالمؤسسات السياسية والتعامل مع قضايا  التي تتعلق بإدارة    اضيع إعداد التقارير حول جميع المو القدرة على    

السياسي   في مجاالت السياسة واالقتصاد   ة لطلبة المستوى الجامعي األكاديمي   مشاركة تحسين ال ل األساليب التعليمية المبتكرة  القدرة على تطوير    

واإلدارة   والزمالء   مع القدرة على إقامة عالقات إيجابية مع الطالب   اكل التعامل مع اآلخرين من ثقافات مختلفة وتعزيز التواصل وحل المش القدرة على    

 

األكاديمية مشاركةال  

 

2021كليرمونت كاليفورنيا | ربيع  - ا بكاليفورنيا: دراسة حالة إقليم فزان التنمويةشارك بورقة بحثية في ندوة أبحاث جامعة كليرمونت للدراسات العلي  

2021| ربيع   انيفاد - هليةشارك بورقة بحثية في المؤتمر السنوي لجمعية الدراسات الدولية: نظرية توازن القوى ونظرية تحول القوى واستعارتهما للتنبؤ بالحرب األ  

2014شيكاغو إلينوي | خريف  - حضر المؤتمر السنوي لجمعية إلينوي االقتصادية والتي استضافتها جامعة ديبول  

2014فولتون ميسوري | ربيع  -فريقيا والشرق األوسط بكلية وست مانسترأشارك كمتحدث رئيسي عن تطورات الربيع العربي والحالة الليبية في مؤتمر شمال   

2008| ربيع طرابلس ليبيا  -ى طرابلس لطلبة الجامعات والمعاهد العليا وتحصل على جائزة أفضل بحث سياسي على مستو  ي المسابقة العلميةشارك بورقة بحثية ف  

2008سبها ليبيا | صيف  - لطلبة الجامعات والمعاهد العليا وتحصل على جائزة ثاني أفضل بحث سياسي على مستوى ليبيا  شارك في المسابقة العلمية  

 

   المقاالت 

 

2021| فبراير ٢٢دولة العدل والرضا المستقرة: عربي  

2021| يناير  ٢٢الدوائر المفرغة والصعوبات االقتصادية: عربي  

2021| يناير  ٢٢الدستور والنظام القانوني وثقافة الشعب: عربي  

2021| يناير  ٢٢الستنزاف المستمر للمخزون البشري في ليبيا: عربيا  

2020| ديسمبر  ٢٢البلد الفقير واألرض الغنية وغياب الوسيط: عربيليبيا   

2020| نوفمبر  ٢٢العولمة وأثرها على االنتخابات الوطنية والنظام الدولي: عربي   

  

بارزة مشاريع   

  

2023حدة. أطروحة دكتوراة |  تأثير البيروقراطية على تدفق االستثمار األجنبي المباشر: دراسة مقارنة بين ليبيا واإلمارات العربية المت  

2021. المؤتمر السنوي لجمعية الدراسات الدولية | أبريل 2019نظرية انتقال القوة والحرب األهلية الليبية الثالثة لعام   

 الجغرافيا وعدم االستقرار السياسي في ليبيا: من العصور الوسطى إلى العصر الحديث. | قيد الكتابة

2015العقوبات وخالص األنظمة: دراسة مقارنة عن التأثير السياسي للعقوبات المحدودة والشاملة: بروكويست | يناير   
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األكاديمية  االنتماءات  

 

2021حصل على عضوية جمعية العلوم السياسية األمريكية | كاليفورنيا:   

2020حصل على عضوية معهد الدراسات اإلنسانية | كاليفورنيا:   

2017حصل على عضوية جمعية الدراسات الدولية | إلينوي:   

2015حصل على عضوية جمعية المفتاح الذهبي الدولية للمتفوقين | إلينوي:   

 

وتشريفات جوائز      

 

2008 -طرابلس ليبيا | حصل على جائزة أفضل بحث في المجال السياسي على مستوى طرابلس بالمسابقة الطالبية   

2008 -ليبيا  سبها | حصل على جائزة أفضل بحث في المجال السياسي على مستوى ليبيا بالمسابقة الطالبية   

2007-طرابلس ليبيا | ية بجامعة طرابلس حصل على جائزة المرتبة األولى على مستوى دفعة قسم العلوم السياس  

 

 اختبارات تأهيلية

 

فروع العلوم السياسية المختلفة    في مرحلتي الماجستير والدكتوراة وشملت شاملة اختباراتز اجتا  

 

2021 كاليفورنيا -للدراسات العليا  تجامعة كليرمون |   واالقتصاد النامي والمتطور السياسة الدولية  

   2020 كاليفورنيا -جامعة كليرمونت للدراسات العليا  | السياسة المقارنة والسياسة الدولية 

2014إلينوي  - إلينويجامعة سادرن | المقارنة ات  العالقات الدولية والسياس  

   

2015فلوريدا  -اي اختبار الجي أر     

2015إلينوي  -التوفل اختبار    

2015فلوريدا   - يلتس االاختبار   

 

2009طرابلس ليبيا  -نظمه المجلس الوطني لإلنماء االقتصادي  السياسة واالقتصاد والثقافة العامة فيتاز اختبار تحريري شامل اج  

علمية  اهتمامات   

في مرحلة الماجستير والدكتوراة موادها لديه اهتمام بمواكبة مواضيع مهمة في العلوم السياسية بعد أن درس  

 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا   للدول   ستراتيجيات االقتصادية اال   بمواكبة   اهتمام   

 اهتمام بدراسة تأثير التنافس الغربي على دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

المؤسسات السياسيةاهتمام بدراسة األساليب المتبعة في صياغة وإصالح   

المحلية  بما في ذلك تطوير الحوكمة المنظمات العامة اهتمام بتحسين أداء المؤسسات و  

سياسية منهاالاالجتماعية وخصوًصا الحركات اهتمام بدراسة دوافع    

  على االستقرار السياسي لألنظمة السياسية  والمساواة دالة العاهتمام بدراسة تأثير قضايا 

ودوافع ظاهرة اإلبادة الجماعية هليةالحروب األ  اهتمام بدراسة أسباب  

  

العلمية  الخبرة  ساحات   

 

األمريكيةالواليات المتحدة | اإلمارات العربية المتحدة | العراق | إرتريا | ليبيا   
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   عملي  بنمط تعليم

2018 -| كليرمونت كاليفورنيا موقف بريطانيا من األزمة الكورية واليمنية في المداوالت التعليمية تحت إشراف أستاذ دكتور وسفير سابق  اةمحاك  

2016 -| كاربونديل إلينوي على نظريات اإلدارة المحلية  استناداً والية إلينوي وتحديد مشكلة قيد المناقشة وتقديم الحلول لها ب حضور جلسة لمجلس مدينة كاربونديل   

 

 

العملية  الخبرة  

 

 

2015مساعد | ربيع  -فلوريدا  ،مقاطعة بريفاردبمكتب إدارة االتصاالت   

 

مقاطعة بالقدم مساعدة نوعية لمدير مكتب إدارة االتصاالت    

المشاريع والعطاءات  ةلمفوضي ةاألسبوعي  اتحضر االجتماع  

  

  

2009ربيع و  2008معيد | خريف  -طرابلس ليبيا  ،قسم العلوم السياسية بجامعة طرابلس  

 

القسم  رئيس في مكتب ا مؤقتًامنسقً و عمل مساعد لمدير القسم  

تحت اشراف رئيس القسم مبادئ اإلدارة العامةادة بتدريس مقام    

جامعتي طرابلس وسبهابالمسابقات العلمية   والمشاركة في واكب قراءة األدبيات   

 

 

  التطوعي العمل  

 

2008  | صيفاإلشراف على الوفد الصومالي في مؤتمر الفاعليات الشعبية اإلفريقية بطرابلس    

 

 المرجع 

 

 األستاذ الدكتور كيرت جيفرسون 

 جامعة سبالدينج بوالية تينيسي 

 عميد الدراسات العليا بالجامعة 

 أستاذ برنامج الدكتوراه في القيادة

kjefferson@spalding.edu 

502-873-4172 

 


