أحمد الزروق أمحمد الرشيد
(أستاذ مساعد)
أول ا -المعلومات الشخصية:
 العنوان :قسم العلوم السياسية  -كلية االقتصاد  -جامعة بنغازي الهاتف00218-914451585 : بريد إلكترونيahmedalrashied@uob.edu.ly : مكان وتاريخ الميالد :أشكده الشاطئ 1959م. محل اإلقامة :الحميضة  -خلف مصحة جامعة بنغازي.ثانيا ا -التعليم
 دكتوراة في العلوم السياسية " ،2006تخصص سياسات مقارنة في الدراساتاألفريقية" ،جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية (بمرتبة الشرف األولى).
 ماجستير علوم سياسية " ،1993تخصص سياسة دولية" ،قسم العلوم السياسية ،جامعةليدز ،بريطانيا.
 بكالوريوس علوم سياسية  ،1981بمعدل  3.39نقطة في  7فصول دراسية ،قسم العلومالسياسية ،كلية االقتصاد ،جامعة بنغازي.
ثالثا ا -اللغات التي يجيدها غير العربية:
 اللغة االنجليزية (قراءة وكتابة ومحادثة).رابعا ا -الخبرة العملية:
  ،1988-1981أشتغل في عدة دوائر حكومية أهمها التخطيط واالقتصاد والنشروالتوزيع واإلعالن.
  ،1988عين معيدا بقسم العلوم السياسية  -كلية االقتصاد  -جامعة بنغازي.  1993وحتى تاريخه عضو هيأة تدريس بقسم العلوم السياسية ،كلية االقتصاد جامعةبنغازي.
  2012-2008رئيس قسم العلوم السياسية  -كلية االقتصاد  -جامعة بنغازي. أكتوبر  2013إلى أكتوبر  ،2014رئيس القسم العام بكلية االقتصاد ،جامعة بنغازي.  2012إلى الوقت الحاضر ،رئيس قسم العلوم السياسية باألكاديمية الليبية بنغازي.  2015وحتى تاريخه مدير مكتب التعاون الدولي – جامعة بنغازي ليبيا.-

سادسا ا -الخبرة العملية:
 التدريس في المرحلة الجامعية :مبادئ العلوم السياسية ،طرق البحث السياسي ،مبادئاالدارة العامة ،السياسة المقارنة ،تحليل السياسة العامة ،السياسة والحكم في أفريقيا،
السياسة والحكم في أوروبا.
 على مستوى الدراسات العليا يقوم بالتدريس في جامعة بنغازي واالكاديمية الليبية،والمواد التي يقوم بتدريسها :نظرية السياسة العامة وقضايا سياسية معاصرة.
 أشرف ومازال يشرف على العديد من رسائل الماجستير في العلوم السياسية بكل منكلية االقتصاد جامعة بنغازي ،واالكاديمية الليبية للدراسات العليا -فرع بنغازي.
سابعا ا -مجالت الهتمام:
 قضايا الثقافة والتنشئة السياسية ،التحول واإلصالح الديمقراطي ،السياسات العامة،قضايا المجتمع المدني خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء.
ثامنا ا -المؤلفات:
 .1أحمد الزروق الرشيد" ،السياسة الالحزبية وعملية الدمقرطة في أوغندا ،"2009-1986
مجلة دراسات في االقتصاد والتجارة ،كلية االقتصاد ،جامعة بنغازي العدد .2009 ،28
 .2أحمد الزروق الرشيد ،الفساد وعرقلة االنتقال للديمقراطية في أفريقيا جنوب الصحراء"،
مجلة الديمقراطية ،القاهرة ،مؤسسة األهرام ،العدد  ،47يوليو .2012
 .3أحمد الزروق الرشيد" ،إشكالية القصور الديمقراطي والفساد في أفريقيا جنوب
الصحراء" ،مجلة البحوث االقتصادية ،بنغازي ،المجلد الواحد والعشرين ،العدد األول
والثاني .2012
 .4أحمد الزروق الرشيد" ،البعد الدولي لثورة  17فبراير الليبية" ،التقرير االستراتيجي
الليبي 2012م ،طرابلس ،هيئة دعم وتشجيع الصحافة ،مركز البحوث السياسية
واالجتماعية واالقتصادية.2013 ،
 .5أحمد الزروق الرشيد" ،التعددية الحزبية واالنتخابات في الدول المتخلفة :دراسة مقارنة
بين غانا وأوغندا وزيمبابوي" ،مجلة القراءة والمعرفة ،كلية التربية جامعة عين شمس،
القاهرة ،العدد  142الجزء األول سبتمبر .2013
 .6أحمد الزروق الرشيد" ،تأثير الموروث االستعماري في تكريس التسلط في الدولة ما بعد
االستعمار :أفريقـيا جنوب الصحراء نموذجاً" ،مجلة البحوث االقتصادية ،قيد النشر.
 .7أحمد الزروق الرشيد ،مشكلة االندماج الوطني في أوغندا ،القاهرة :المكتب العربي
للمعارف.2014 ،
 .8أحمد الزروق الرشيد" ،تداعيات التدخل الدولي على االستقرار وبناء الدولة في ليبيا ما
بعد القذافي" ،دراسة قيد النشر.

