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( )1بيان الحالة
البيانات:ـ

 االسم :أ.د /نادية محمود مصطفى

 تاريخ الميالد -4594/8/41 :القاهرة
 الوظيفة الحالية :أستاذ متفرغ بقسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة
المؤهالت:ـ

 بكاالوريو

لاوم سياسااية ماي كلياة االقتصاااد والعلاوم السياساية -جامعااة القااهرة دور ماايو  4591بتقاادير

جدا مع مرتبة الشرف".
"جيد ً
 ماجسااتير لااوم سياسااية مااي كليااة االقتصاااد والعلااوم السياسااية -جامعااة القاااهرة ا  4591بتقاادير "جيااد
جدا".
ً

 دكتاو ار ا العلااوم السياساية بمرتباة الشاارف ايولا ماي كليااة االقتصااد والعلاوم السياسااية -جامعاة القاااهرة
.4584
التدرج الوظيفي بجامعة القاهرة :ـ

 معيا ا اادة بقسا ا اام العلا ا ااوم السياسا ا ااية بكليا ا ااة االقتصا ا اااد والعلا ا ااوم السياسا ا ااية -جامعا ا ااة القا ا اااهرة ا تبا ا ااا ار ما ا ااي
.4591/41/49
 م اادر مس ااا د بقس اام العل ااوم السياس ااية بكلي ااة االقتص اااد والعل ااوم السياس ااية -جامع ااة الق اااهرة ا تب ااا ار م ااي
.4591/8/1

 ما ا اادر بقسا ا اام العلا ا ااوم السياسا ا ااية بكليا ا ااة االقتصا ا اااد والعلا ا ااوم السياسا ا ااية -جامعا ا ااة القا ا اااهرة ا تبا ا ااا ار ما ا ااي
.4584/41/01
 اس ااتاذ مس ااا د بقس اام العل ااوم السياس ااية بكلي ااة االقتص اااد والعل ااوم السياس ااية -جامع ااة الق اااهرة ا تب ااا ار م ااي
.4581/41/01

 اسا ا ااتاذ بقسا ا اام العلا ا ااوم السياسا ا ااية بكليا ا ااة االقتصا ا اااد والعلا ا ااوم السياسا ا ااية -جامعا ا ااة القا ا اااهرة ا تبا ا ااا ار ما ا ااي
.4554/41/04
 مؤس

ومدير برنامج حوار الحضارات بكلية االقتصاد والعلوم السياسية (أبريل  -1111يونيه .)1111

 مدير مركز البحوث والدراسات السياساية والمشارف لاى برناامج حاوار الحضاارات بكلياة االقتصااد والعلاوم
السياسية (.)1111 /1 /8 -1111 /1 /41
 مدير برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات (حوار الحضارات سابقًا) (.)1118 – 1119
 ماادير مركااز الد ارسااات الحضااارية وح اوار الثقا ااات بكليااة االقتصاااد والعلااوم السياسااية (ساابتمبر – 1118
سبتمبر .)1141

 رئي

قسم العلوم السياساية كلياة االقتصااد والعلاوم السياساية جامعاة القااهرة (ماار  – 1141أغساط

.)1144
 اسا ااتاذ متفا اارغ بقسا اام العلا ااوم السياسا ااية بكليا ااة االقتصا اااد والعلا ااوم السياسا ااية -جامعا ااة القا اااهرة ا تبا ااا ار ما ااي
.1144/8/41
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وظائف خارج جامعة القاهرة:ـ

 االنت اادال للعم اال ا ا جامع ااة الق اااهرة اارج ال رط ااوم كلي ااة التج ااارة -قس اام االقتص اااد ااالل الع ااام الج ااامع
.4581-4580

تبار مي سبتمبر  4551وحتى يونيه .4551
 اإل ارة لجامعة اإلمارات العربية المتحدة ا ًا
 مؤس ومدير مركز الحضارة للدراسات السياسية – القاهرة ا تبا ار مي .4559
 اإل ارة للعمل
قطر

الدوحة

الدرساات اإلساالمية ا مؤسساة
كلية الدراسات اإلسالمية برناامج الماجساتير ا كلياة ا
الل العام الجامع .1118

الجوائز:ـ

 الترشح لجائزة جامعة القاهرة التقديرية لعام .1141
 الحصاول لاى جاائزة  Time Life 1141 Award Achievementوها جاائزة تقادمجا جمعياة لماا
االجتماااج المساالميي ببريطانيااا (وه ا منظمااة غياار هاد ااة لل اربح مقرهااا لناادي) هااذ الجااائزة (الت ا دشاانت
ادير النجااازات ايش ا اص ال ااذيي ق اادموا تسااجامات تتعل اات بمج ااال بااراتجم يمااا
 )1111ت ا ت ا ت ار ًااا وتقا ًا
يتصل بتد يم التجان

االجتما

وحوار ايدياي والفكر اإلسالم .
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المدرسة العلمية

()2
المدرسة العلمية:

المدرسة العلمية والجماعة العلمية لدراسة العلوم السياسية التي تنتمي لها أ.د.ناديـة محمـود مصـطفى مـن

منظور حضاري إسالمي مقارن .ويمكن بيان أبعاد إسهاماتها على النحو التالي:

اإلسااجام ا مدرسااة المنظااور الحضااار للمقارنااة ا العلااوم السياسااية بااالتركيز لااى حقاال العالقااات الدوليااة

وذلااع باار سلساالة مااي الججااود امتاادت لربااع قااري ( ) -4581راكماات لااى ججااود سااابقة ااي مؤسس ا مدرسااة
المنظور الحضار

والمؤلفات واينشطة).

العلاوم السياساية (أ .د .حاماد ربياع أ.د .مناى أباو الفضال) (انظار التفاصايل ا ايبحااث

ومن أهم محطات هذا المسار

 -4اإلشراف لى مشروج العالقات الدولية الذ صدر اثنى شرة جزً ا (.)4551 -4581
 -1ت سي مركز الحضارة للدراسات السياسية ( ) -4559لتفعيل دراسة قضايا العاالم اإلساالم

ضمي المنظومة العالمية وبنا ايبعاد المعر ياة والمنجاجياة والنظرياة لمنظاور حضاار للعلاوم السياساية.
(انظر المر ت )4
 -0اإلشراف لى رسائل لمياة تناولات باالعرض والنقاد منظاورات مقارناة لد ارساة ظاواهر سياساية:

وتطبيقيا.
نظرًيا
ً
 -1ت سااي برنااامج حااوار الحض ااارات الحقًااا مركااز الد ارسااات الحض ااارية وحااوار الثقا ااات وه ااو
ايول مااي نو ااه لااى صااعيد جامعااة القاااهرة والااذ يجااتم بت صاايل ايبعاااد النظريااة الجدياادة ا د ارسااة
العلاوم السياسااية ماي ماادا ل ثقا ياة وحضااارية تعكا

تجادد االهتمااام باالقيم واي كااار كماا يجااتم بالعالقااات

البيني ااة للعل ااوم االجتما ي ااة واإلنس ااانية وبايبع اااد الثقا ي ااة والديني ااة والحض ااارية ا ا التف ااا الت السياس ااية
الدا ل والوطي.

جيا وبالحوارات مع الغرل ومع الجوار الحضار و
دا ًليا و ار ً
د ارساة القضاايا السياساية المصارية (التعلايم تجدياد
 -9تفعيل االهتمام بايبعاد القيمية والثقا ية
ال طال الدين

التربية المدنية المجتمع المادن  )...ضامي أنشاطة مركاز البحاوث والد ارساات السياساية

الل ترة رئاسته (.)1111 – 1111

 -1االهتمااام بايبعاااد المعر يااة والمنجاجيااة ا د ارسااة الظااواهر السياسااية كمااا يتضااح مااي تنظاايم

الدورات التدريبية والدورات التثقيفية.
 -9استحداث مقررات وأنشطة بحثية وتعليمية تعكا

االهتماام بايبعااد الثقا ياة والحضاارية لد ارساة

الظاواهر السياسااية ا كليااة االقتصاااد والعلااوم السياسااية جامعااة القاااهرة (الثقا ااة ا السياسااة العالميااة

العالم اإلسالم

السياسة الدولية).

 -8المراجعااات النظري ااة والمنجاجي ااة لعل اام السياس ااة

لااى مس ااتوس الس اامينار العلما ا للقس اام لبي اااي

انفتاحااا لااى العلااوم االجتما يااة
التطااور ا ماادا ل ومنظااورات لاام السياسااة و لااى النحااو الااذ يباارز
ً
واإلنس ااانية اي اارس م ااي ناحي ااة كم ااا يعكا ا تج اادد االهتم ااام بايبع اااد القيمي ااة والفكري ااة وايبع اااد الديني ااة
والثقا ية والحضارية

دراسة لم السياسية مي ناحية أ رس.
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 -5تق ا ااديم الرؤي ا ااة اإلس ا ااالمية الحض ا ااارية ا ا ا الملتقي ا ااات العالمي ا ااة لحا ا اوارات ايدي ا اااي والثقا ا ااات
والحضارات مي ناحية ونقد وتقييم الحالة العامة لثقا ة الحوار ا مجتمعاتناا العربياة واإلساالمية وكيفياة
تفعيلجا دمة لعمليات التغيير السياس واالقتصاد والمجتمع .
 -41االهتمام

وتمت و
-44

كل ما سبت مي محطات بالتوججات المقارنة مع المنظورات العلمية الت ت سسات

تطارات حضارية أ رس.
اإلشاراف لااى ت ااداد "ببلوج ار يااا ا المنظااور الحضااار اإلسااالم وقضااايا " وتتضاامي بارة

مركز الحضارة للدراسات السياسية والمعجد العالم للفكر اإلسالم ومراكز أ رس

وتو ير المادة العلمية المتعلقة بجا

شكل تلكترون .)1141-1149( .
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صاورة مطبو اة

( )3قائمة الكتب المؤلفة والمحررة:
و ددها اإلجمال

كتابا) وكتل محررة
كتابا تنقسم بيي كتل مؤلفة ( 49كتاًبا) وكتل محررة (ً 41
ً 66

كتابا).
كتابا) وكتل تم اإلشراف لى تنسيقجا العلم و لى تحريرها (ً 41
بالمشاركة (ً 14

بيانجا التفصيل

أ-

لى النحو التال :

كتب مؤلفة:

 -4د.نادية محمود مصطفى أوربا والوطن العربي بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية .4589

 -1د.نادية محمود مصطفى الثورة والثورة المضاادة ا نيكااراجوا :ايبعااد اإلقليمياة والدولياة جامعاة القااهرة:
مركز البحوث والدراسات السياسية 4588م.

 -0د.ناديااة محمااود مصااطفى المقدمــة العامــة لمشــروق العالقــات الدوليــة فــي ا ســالم ،مشااروج العالقااات
الدولية

اإلسالم ،الجزء األول من المشروق القاهرة :المعجد العالم للفكر اإلسالم

.4551

 -1د.نادياة محماود مصاطفى مــدخل منهـاجي لدراســة التطـور فـي وضــع ودور العـالم ا ســالمي فـي النظــام
الدولي ( ) :د.نادية محماود مصاطفى (تشاراف) مشاروج العالقاات الدولياة ا اإلساالم الجـزء السـابع
من المشروق القاهرة :المعجد العالم للفكر اإلسالم

 -9د.نادية محمود مصطفى العصر المملوك

.4551

( ) :د.نادية محمود مصطفى (تشراف) :مشاروج العالقاات
.4551

الدولية

اإلسالم الجز العاشر مي المشروج القاهرة :المعجد العالم للفكر اإلسالم

الدولية

اإلسالم الجزء الحادي عشر مي المشروج القاهرة :المعجد العالم للفكر اإلسالم

 -1د.نادية محمود مصطفى العصر العثماني ( ) :د.نادياة محماود مصاطفى (تشاراف) :مشاروج العالقاات
.4551

 -9د.نادية محمود مصطفى :التحديات السياسية الخارجية للعالم ا سالمي :) ( ،أ مال مشروج التحاديات
الت تواجه العالم اإلسالم

القاهرة :رابطة جامعات الدول اإلسالمية نو مبر .4555

ـاريا سفهــل تؤســن المرحلــة االنتقاليــة لت ييــر
 -8د.ناديااة محمااود مصااطفى :الثــورة المصــرية
نموذجــا حضـ ً
ً
حضاري؟س ،سلسلة الو الحضار ( ،)4القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسية يونيو .1144

 -5د.ناديااة محمااود مصااطفى :الديمقراطيــة العالميــة مــن منظــورات حربيــة ونحــو منظــور إســالمي فــي علــم
العالقــات الدوليــة ،سلساالة الااو

.1144

الحضااار ( ،)1القاااهرة :مركااز الحضااارة للد ارسااات السياسااية ساابتمبر

ــاريا ( )2سمرحلـــة مـــا بعـــد االســـتفتاء:
 -41د.ناديااة محم ااود مص ااطفى :الثـــورة المصـــرية
نموذجـــا حضـ ً
ً
تـــداعيات االســـتقطاب العلمـــاني –ا ســـالمي علـــى الت ييـــر الحضـــاريس ،سلس االة ال ااو الحض ااار (،)0
القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسية أكتوبر .1144

-44

د.ناديااة محمااود مصااطفى :مســـتقبل الثـــورات مـــع صـــعود ا ســـالميين ...رؤيـــة مـــن منظـــور الفقـــه

الحضــاري ا ســالمي :مــن فقــه األصــول إلــى فقــه الواقــع وفقــه التــاريخ ،سلساالة الااو

الحضااار ()1

القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسية دار البشير .1141

-41

د.ناديااة محمااود مص ااطفى :نحـــو بنـــاء مشـــروق اســـتراتيجي لنهـــو

حضـــاري وســـطي  ..دراســـة

استكشــافية فــي مشــروعات نهضــة األمــة ا  :مشااروج النجااوض الحضااار ونماذجااه التطبيقيااة القاااهرة:

7

مرك ااز الحض ااارة للد ارس ااات السياس ااية ال رط ااوم :منت اادس النجض ااة والتواص اال الحض ااار

( 1144الج ااز

ايول).

-40

د.ناديااة مصااطفى نحــو منظــور حضــاري إســالمي للديمقراطيــة العالميــة ايردي :المركااز العلم ا

-41

د.نادية محمود مصطفى :العالقات الدولية في الفكر السياسي ا سالمي… ا شـكاليات المنهاجيـة

للدراسات السياسية .1141

وخريطة النمـاذج الفكريـة ومنظومـة المفـاهيم القااهرة :مركاز الحضاارة للد ارساات السياساية ودار الساالم
للطبا ة والنشر التوزيع .1140

-49

قراءات في فكر أعالم األمة تقديم :د.سيف الديي

-41

العدالـة والديمقراطيـة :الت ييـر العـالمي مـن منظـور نقـدي حضـاري إسـالمي بياروت الشابكة

-49

العالقــات الدوليــة فــي التــاريخ ا ســالمي :منظــور حضــاري مقــارن القاااهرة مركااز الحضااارة

للدراسات السياسية ودار البشير للثقا ة والعلوم سلسلة الو

بد الفتاح القاهرة مركز الحضارة

الحضار (.1141 )41

العربية لألبحاث والنشر .1149

للدراسات السياسية دار البشير للثقا ة والعلوم .1149

ل -كتب محررة:

)4

د.نادية محمود مصطفى (محرر) مصر ومشـروعات النظـام ا قليمـي الجديـد جامعاة القااهرة :مركاز

البحوث والدراسات السياسية .4559

 )1د .نادي ااة محم ااود مص ااطفى (مح اارر) :السياســــة األمريكيــــة تجــــاس ا ســــالم والمســــلمين :بــــين األبعــــاد
االســــتراتيجية واألبعــــاد الثقافيــــة جامع ااة الق اااهرة  :برن ااامج حا اوار الحض ااارات بكلي ااة االقتص اااد والعل ااوم
السياسية .1110

)0

د .ناديااة محمااود مصااطفى (محاارر) معــاداة الســامية بــين األيــديولوجيا والقــانون والسياســة ،جامعااة

القاااهرة :مركااز البحااوث والد ارسااات السياسااية القاااهرة :دار السااالم للطبا ااة والنش اار والترجمااة والتوزيااع
.1119

)1

د.ناديااة محمااود مصااطفى (محاارر) الهويــة ا ســالمية فــي أوروبــا :إشــكاليات االنــدماج ق ـراءة فــي

المشهد الفرنسـي ،أ ماال النادوة التا

قادت ا  45-48ب اريار  1111جامعاة القااهرة :برناامج حاوار

الحضارات بكلية االقتصاد والعلوم السياسية .1119

)9

د .ناديااة محمااود مصااطفى (محاارر) مــاذا بعــد انهيــار عمليــة التســوية الســلمية؟ ،بحااوث ومناقشااات

الندوة الفكرية الت نظمجا مركاز د ارساات الوحادة العربياة بالتعااوي ماع مركاز البحاوث والد ارساات السياساية
جامعة القاهرة بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية .1111

)1

د .ناديااة محمااود مصااطفى (محاارر) :أبعــاد الص ـراق فــي دارفــور األزمــة واألف ـ المســتقبلي جامعااة

)9

د .نادي ااة محم ااود مص ااطفى (مح اارر) اســـتراتيجية التواصـــل مـــع عـــرب  48جامع ااة الق اااهرة :مرك ااز

القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية .1111

البحوث والدراسات السياسية وجامعة الدولة العربية .1111
8

)8

د .نادية محمود مصطفى (محرر) مسارات وخبرات حوار الحضارات :رؤى متنوعة في عـالم مت يـر

جامعة القاهرة :برنامج حوار الحضارات .1111

 )5د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى (تشا اراف وتحري اار) علــــم السياســــة :مراجعــــات نظريــــة ومنهاجيــــة سلسا االة
محاضرات الموسم الثقا

( 1110 /1114 )9-1جامعة القاهرة :قسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد

والعلوم السياسية .1111
 )41د .نادية محمود مصطفى (محرر) التربية المدنية ،جامعة القاهرة :مركز البحوث والد ارساات السياساية
.1119

 )44د .نادية محمود مصطفى د .تبراهيم البيوم غانم (محارراي) حالة تجديـد الخطـاب الـديني فـي مصـر،
جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية القاهرة :مكتبة الشروت الدولية .1119

 )41د .نادية محمود مصطفى (محرر) أوروبـا دوادارة حـوار الثقافـات األورومتوسـطية .نحـو تفعيـل رؤيـة
عربيــة ،أ مااال المااؤتمر الااذ نظمااه برنااامج ح اوار الحضااارات ا أبرياال  1119جامعااة القاااهرة :كليااة

)40

)41

االقتصاد والعلوم السياسية .1118

د.ناديااة محمااود مصااطفى (محاارر) فــي تجديــد العلــوم االجتماعيــة :بنــاء منظــور حضــاري مقــارن

(الفكــرة والخبــرة) (مجلــدان) القاااهرة :مركااز الحضااارة للد ارسااات السياسااية ودار البشااير للعلااوم والثقا ااة

.1141

د.ناديااة محمااود مصااطفى (محاارر) العالقـــات الدوليـــة :إشـــكاليات نظريـــة وتطبيقيـــة مـــن منظـــور

حضاري مقارن (ثالثة مجدات) ،القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسية .1141

ت -كتب محررة بالمشاركة:

 )4د .نادية محمود مصطفى د .سيف الديي بد الفتاح (محرراي) األمة في قرن
أمت

دد اص مي حولياة

العالم القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسية والشروت الدولية  1111ستة مجلدات.

)1

د.ناديااة محمااود مصااطفى د.ساايف الااديي بااد الفتاااح (محاارراي) :أعمــال نــدوة المنهجيــة ا ســالمية

)0

د .ناديا ااة محما ااود مصا ااطفى أ.هبا ااة رؤوف (محا اارراي) :إســـــرائيل مـــــن الـــــداخل :خريطـــــة الواقـــــع

نموذج ـا ،القاااهرة :مركااز الحضااارة للد ارسااات السياسااية والمعجااد
والعلــوم االجتماعيــة :العلــوم السياســية
ً
العالم للفكر اإلسالم  1111/8/1 – 9/15والقاهرة .1111

)1

وسيناريوهات المستقبل القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية ( 1110جز اي).

د .نادية محمود مصطفى د .حسي نا عة (محرراي) :العدوان على الع ار  :خريطة أزمـة ومسـتقبل

أمة،القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياساية وقسام العلاوم السياساية بكلياة االقتصااد والعلاوم السياساية

.1110
)9

د .نادية محمود مصطفى د .مرو دراج (محرراي) :مصر واألمة ماذا بعـد العـدوان علـى العـ ار :

الــدالالت ...التــداعيات ...الضــرورات ،القاااهرة :مركااز البحااوث والد ارسااات السياسااية ناااد أ ضااا هيئااة

التدري
)1

جامعة القاهرة .1110

د .ناديااة محمااود مصااطفى د .زيناال بااد العظاايم (محاارراي) :الــدور ا قليمــي لمصــر فــي مواجهــة
التحديات الراهنة جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية .1110
9

)9

د .ناديااة محمااود مصااطفى أ .جااالل ااز الااديي (محاارراي) إس ـ ارئيل فــي مفتــر طــر

)8

د .نادية محمود مصطفى د .ال أبو زيد (محارراي) من خبرات حوار الحضارات جامعاة القااهرة:

)5

د .ناديااة محمااود مصااطفى أمجااد جبرياال (محاارراي) :التســوية ا س ـرائيلية الفلســطينية :مــن خبــرة

القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية .1110

جامعااة

برنامج حوار الحضارات بكلية االقتصاد والعلوم السياسية .1110

كامب ديفيد  2إلى خبرة خطـة شـارون أحاديـة الجانـب ومـا بعـد عرفـات :المسـارات والـدالالت وا فـا ،
سلسلة شئوي تسرائيلية و لسطينية العدد  8جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية .1119

)41

د .نادياة محماود مصاطفى د .اال أباو زياد (محارراي) :رؤى عربيـة وحربيـة فـي حـوار الحضـارات

)44

د .نادي ااة محم ااود مص ااطفى أ.أمج ااد جبري اال (مح اارراي) :بـــين تطـــور الحـــل العســـكري ا ســـرائيلي

جامعة القاهرة :برنامج حوار الحضارات ودار السالم للطبا ة والنشر بالقاهرة .1111

ومراجعـــة السياســـة ا ســـرائيلية تجـــاس التســـوية الســـلمية ( )2224 -2222قـــراءة فـــي وثيقـــة جنيـــف

وتداعياتها سلسلة شئوي تسرائيلية و لسطينية ( )4جامعاة القااهرة :مركاز البحاوث والد ارساات السياساية
.1111

عامـا علـى حـرب أكتـوبر :نظـرة
)41
د .نادية محمود مصطفى د .باكينام الشرقاو (محارراي) :ثالثـون ً
لألمام جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية .1111
)40

د.نادية محمود مصطفى ود .باكينام الشارقاو (محارراي) األمـن العربـي ومشـروق الشـر األوسـط

الكبيـــرس ،أ م ااال المااؤتمر التاسااع شاار لمركااز البحااوث والد ارس ااات السياسااية :ديساامبر  1119جامع ااة
القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية .1111

)41

د .نادية محماود مصاطفى ود .باكيناام الشارقاو (محارراي) :أ ماال ماؤتمر "إيـران والنظـام الـدولي"

(أبريل  )1111جامعة القاهرة :مركز الدراسات والبحوث السياسية .1119

عامـا علـى مـؤتمر بانـدون  ،سلسالة
 )49د .نادية محمود مصطفى د .ناهد از الاديي (محارراي) :خمسـون ً
رؤس مصرية اقضايا دولية ( ،)1جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية .1119

 )16د .نادية محمود مصطفى وسام الضوين (محرراي) حوار ايدياي :مراجعاة وتقاويم مركاز الد ارساات

)49

الحضارية وحوار الثقا ات بالتعاوي مع مؤسسة ميديا انترناشونال .1141

د.نادية محمود مصطفى ود.سيف الديي بد الفتاح وماجدة تبراهيم (محارروي) ،سلسلة قراءة في

الفكر الحضاري ألعالم األمـة ( :)2التحـول المعرفـي والت ييـر الحضـاري :قـراءة فـي منظومـة فكـر منـى

أبو الفضل ،القاهرة مركز الحضارة للدراسات السياسية دار البشير للثقا ة والعلوم .1144
)48

د .نادية مصطفى د.تبراهيم البيوم

د.باكينام الشرقاو (محرروي) مستقبل ا صـال فـي العـالم

ا ســـالمي :خبـــرات مقارنـــة مـــع حركـــة فـــت ا

الحضارية وحوار الثقا ات ومجلة ح ار
)45

كـــولن بالتعاااوي باايي :جامعااة القاااهرة مركااز الد ارسااات

القاهرة .1144

د.ناديااة مصااطفى د .ساايف الااديي بااد الفتاااح ماادحت ماااهر ماجاادة تب اراهيم ساامية بااد المحسااي
(محاارروي) القـــيم فـــي الظـــاهرة االجتماعيـــة مركااز الحضااارة للد ارسااات السياسااية دار البشااير للثقا ااة

والعلوم القاهرة .1141

11

)22

د .ناديااة مصااطفى أسااامة مجاهااد ماجاادة تب اراهيم (محاارروي) دوائــر االنتمــاء وت صــيل الهويـــة،

سلسلة الو

الحضار ( )9مركز الحضارة للدراسات السياسية القاهرة .1140

ث -ا شراف على تحرير كتب:

)4

د.نادية محمود مصطفى ود.سيف الديي بد الفتاح (تنسيت لم واشراف) مدحت ماهر (مراجعاة

وتحرياار) مصــر والعــالم :رؤى متنوعــة وخب ـرات متعــددة فــي العالقــة بــين الــديني والمــدني والسياســي،
)1

جامعة القاهرة :برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات ومكتبة الشروت الدولية .1119

د.ر عاات العوضااى ود.ناديااة مصااطفى (تنساايت لم ا واش اراف) أسااامة أحمااد مجاهااد وأمجااد أحمااد

جبريل و ليا وجد (مراجعاة وتحريار) أعمـال مـؤتمر ساألمـة وأزمـة الثقافـة والتنميـةس ،جامعاة القااهرة:
برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات باالشتراع مع دار السالم للطبا ة والنشر والتوزياع والترجماة

.1119
)0

د .ناديااة محمااود مصااطفى :لمــاذا الفصــل بــين الحضــاري والسياســي ،ا  :إشـراف علمــي :د.ناديااة

محمااود مصااطفى د.ساايف الااديي بااد الفتاااح مراجعااة وتحرياار :أمااان غااانم وماادحت ماااهر العاادواي

المقاومااة الحضااارية ا حاارل لبناااي :الاادالالت والم ا الت جامعااة القاااهرة :برنااامج الد ارسااات الحضااارية
وحوار الثقا ات بكلية االقتصاد والعلوم السياسية .1119
)1

د.ناديااة مصااطفى (تنســي دواشـراف علمــي وتقــديم) :أوروبااا وادارة حاوار الثقا ااات ايورومتوسااطية:

نحو رؤية ربية لتفعيل الحوار ود ام المصاالح مراجعاة وتحريار :لياا وجادس جامعاة القااهرة :برناامج
الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات بكلية االقتصاد والعلوم السياسية .1119

 )9د.ناديااة محمااود مصااطفى ود.ساايف الااديي بااد الفتاااح (تنســي علمــي دواشـراف) ماادحت ماااهر (مراجعااة
وتحرير) مصر والعالم :رؤس متنو ة و برات متعددة

العالقة بيي الادين والمادن والسياسا

القاهرة :برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات ومكتبة الشروت الدولية .1119

)1

جامعاة

د.ناديااة محمااود مصااطفى ود.منااى أبااو الفضاال (ت ااداد وتنساايت لما ) الت صــيل النظــري للدراســات

الحضــارية ،جامعااة القاااهرة :برنااامج ح اوار الحضااارات ( )1119 -1110دمشاات :دار الفكاار 1118

(سبعة أج از ).
)9

د.نادية محماود مصاطفى ود.مناى أباو الفضال (ت اداد وتنسايت لما ) الت صـيل النظـري للدراسـات

الحضــارية جامعااة القاااهرة :برنااامج ح اوار الحضااارات ( )1119 -1110دمشاات :دار الفكاار 1118

(سبعة أج از ).

 )8د .ناديااة محمااود مصااطفى (تنســي علمــي دواشـراف) وسااام الضااوين (مراجعااة وتحرياار) حـوار األديــان
والثقافــات :خريطـــة الحـــاالت والتحـــديات وشــروط التفعيـــل جامعااة القاااهرة :مركااز الد ارسااات الحضااارية
وحوار الثقا ات بكلية االقتصاد .1115

 )5د.ناديااة محمااود مصااطفى د.باكينااام الش ارقاو (تنساايت لم ا واشااراف) أسااامة أحمااد مجاهااد (تحرياار
ومراجعااة) إيـران والعــرب :المصــال القوميــة وتــدخالت الخــارج (رؤى مصــرية دوايرانيــة) ،القاااهرة :مركااز
الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات :جامعة القاهرة .1115
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 )41د.ناديااة مصااطفى (إشـراف علمــي وتقــديم) ،أميارة أبااو ساامرة (مراجعااة وتحرياار) مــداخل التحليــل الثقــافي
لدراســـة الظـــواهر السياســـية واالجتماعيـــة :المنطلقـــات والمجـــاالت والمفـــاهيم فـــي العلـــوم االجتماعيـــة
والسياســـية( ،أ م ااال س اامينار قس اام العل ااوم السايس ااية  )1141-1118جامع ااة الق اااهرة :كلي ااة االقتص اااد
والعلوم السياسية مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات .1144

 )44د .نادية محمود مصطفى د.محمد شوق

بد العال (تنسيت لم واشراف) :ا عـالن العـالمي لحقـو

ا نســان :حقــو ا نســان بــين النظريــة والتطبيـ

دار اايي للد ارسااات والبحاوث اإلنسااانية بالتعاااوي مااع

مركز الدراسات الحضارية وحاوار الثقا اات ومركاز الحضاارة للد ارساات السياساية ومنتادس القاانوي الادول

القاهرة .1144
 )41د.نادياة مصاطفى د.باكيناام الشارقاو (تنساايت لما واشاراف) أساامة مجاهااد (مراجعاة وتحريار) تركيــا
 ..جســر بــين حضــارتين (علــى ضــوء مســاعي انضــمام تركيــا إلــى االتحــاد األوروبــي) جامعااة القاااهرة:

مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات بالتعاوي مع منتدس أباند .1141

 )40د.ناديااة مصااطفى (مشاارف) د.أميمااة بااود (محاارر) المنظـــور البينـــي والعالقـــات البينيـــة فـــي العلـــوم
السياســية :إعــادة نظــر وق ـراءة جديــدة ،أ مااال الساامينار العلم ا لقساام العلااوم السياسااية1141-1144
جامعة القاهرة .1141

 )41اإلشراف لى سلسلة الوعي الحضاري الت تصدر ي مركز الحضارة للدراسات السياسية وصدر يجا
كتابا.
حتى اآلي (ً )41

هذا باإلضاف تلى اإلشراف العلم
راجع ذلع

لى مشرو ات بحثية جما ية وندوات لمية وتنسيت لم :

قائمة أنشطة تطوير العملية التعليمية.

( )4ق ائمة باألبحاث المنشورة في دوريات علمية

ليميا ،بيانها كالتالي:
 45بحثًا في مجالت ودوريات علمية عربية
محليا دواق ً
ً
 -4د.ناديااة محمااود مصااطفى :الدبلوماسااية الفرنسااية والغاازو اإلسا ارائيل للبن اااي مجلـــة الفكـــر االســـتراتيجي
العربي

دد 5-8يوليه-أكتوبر سنة .4580

 -1د.نادية محمود مصطفى :نظرية العالقات الدولية بيي المنظور الواقع والد وة تلى منظور جدياد مجلة
السياسة الدولية ،العدد  81أكتوبر .4589

 -0د.نادية محمود مصطفى القوتاي اي ظم والعالم الثالث (مي الحرل البااردة تلاى الحارل البااردة الجديادة
مجلة الفكر االستراتيجي العربي ،أكتوبر .4581

 -1د.نادية محمود مصطفى حول تجـدد االهتمـام باالقتصـاد السياسـي الـدولي مجلـة العلـوم االجتماعيـة،
ديسمبر .4581

 -9د.ناديااة محمااود مصااطفى سياسااات منااع االنتشااار النااوو
أكتوبر .4581

12

ا العااالم الثالااث مجلــة السياســة الدوليــة،

 -1د.نادياة محماود مصاطفى السياساة الفرنساية تجاا الصاراج العربا اإلسارائيل ( :)4599-4519ايبعااد
دد 41-40يوليه .4589

المحددات ،مجلة الفكر االستراتيجي العربي

 -9د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى أورب ااا الغربي ااة وأم ااي ال ل اايج ( )4589-4581مجلـــة الفكـــر االســـتراتيجي
العربية ،العدد  18أبريل .4585

 -8د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى سياس ااات س اابات التس االح اإلسا ارائيل العربا ا

ااالل الثمانين ااات .ب اايي الف اارص

والمكاساال اإلسا ارائيلية وب اايي القي ااود والضااغوط ل ااى مص اار مجلـــة الفكـــر االســـتراتيجي العربـــي ،أبري اال

.4551

 -5د.نادية محمود مصطفى القوتاي اي ظم والعالم الثالاث :ماي الحارل البااردة الجديادة تلاى نجايتجاا مجلـة
الفكر االستراتيجي العربي العدد  01أبريل .4554

-41

د.ناديااة محمااود مصااطفى

ب ارة مليااة تاادمير القاادرات العراقيااة ا مجااال أساالحة الاادمار الشااامل

جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية (سلسلة كراسات سياسية) ،دد أغسط

-44

.4550

د.ناديااة محمااود مصااطفى كوســوفا بــين التــاريخ واألزمــة الراهنــة ( ا ) :حوليــة أمتــي فــي العــالم

( )1998القاهرة :مركز الحضارة والدراسات السياسية .4555

-41

د.نادية محمود مصطفى تجويد القد

ودالالت العولمة حول البعد الحضار

الثقا

العقاد

ا

صراج القوس وموازينه القدن ،العدد 1أبريل .4555

-40
-41

د.نادية محمود مصطفى :ق ار ة ما يحدث

د.ناديااة محمااود مصااطفى أزمااة كوسااو ا وحلااف ايطلنطا  :التوازنااات ايوربيااة والعالميااة المســتقبل

العربي

-49
-41

كوسو ا القدن العدد 9مايو .4555

دد يوليو .4555

د.نادية محمود مصطفى القد

ديزن الند!! القدن ،نو مبر .4555

د.نادية محمود مصطفى ال طال العرب -اإلساالم وضاربات النااتو حاول كوساو ا ( ا ) :حوليـة

سأمتي في العالمس  1999القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسية براير .1111

-49

د.ناديااة محمااود مصااطفى حركااة الفكاار اإلسااالم المعاصاار ااالل القااري العش اريي مجلــة المســلم

المعاصر العدد.4555 51

-48

د.نادية محمود مصطفى :العالقات الدولية لألمة اإلسالمية

منظومة كر اإلماام وحركتاه مجلـة

المسلم المعاصر ،دد  ( 411-445ادد ااص اي اإلماام محماد باد ) تبريال – يونياو  1111ص

ص .111 – 489

-45

د .ناديااة محمااود مص ااطفى :تشااكاليات االقتاارال م ااي مفج ااوم ح اوار الحض ااارات اا أدبي ااات ربي ااة

( ا ا ) :حوليـــة أمتـــي فـــي العـــالم ( ،)2222 -2221العـــدد الخـــامن ،الج ااز ايول الق اااهرة :مرك ااز
الحضارة للدراسات السياسية .1110

-11
-14

د.نادية محمود مصطفى مي انتفاضة ايقصى تلى قمة ايقصى القدن يناير.1114
د .نادية محمود مصطفى :التعقيل لى العدد ايول مي تقرير التنمية اإلنسانية

المستقبل العربي ،نو مبر .1111
13

الوطي العربا

-11

د .نادية محمود مصطفى :أولى حرول القري الواحد والعشريي:رؤية أولياة مجلة السياسة الدولية

.1110

-10

د .نادية محمود مصطفى :الخصوصية الثقافية فـي خطابـات ا صـال وسياسـاته فـي مصـر:

الخريطــة وا شــكاليات ا  :أمت ا

السابع :اإلصالح

-11

ايمة بيي الدا ل وال ارج القاهرة :مركز الحضارة للد ارسات السياسية .1111

د .ناديااة محم ااود مص ااطفى جااداالت حا اوار /صا اراج الحض ااارات :تشااكالية العالق ااة ب اايي السياسا ا -

الثقا

-19

طابات ربية واسالمية مجلة السياسة الدولية العدد  418تبريل .1119
د .ناديااة محم ااود مص ااطفى جااداالت حا اوار /صا اراج الحض ااارات :تشااكالية العالق ااة ب اايي السياسا ا -

الثقااا

طابااات ربيااة واسااالمية مجلــة المســلم المعاصــر ،العاادد ( 1119 )414ص ص -9

ا

.94

-11

ا العااالم :كتااال غياار دور يجااتم بقضااايا العااالم اإلسااالم

العاادد

د .نادية محماود مصاطفى أ كاار حاول تساجام التاراث ال لادون

ا الفكار الادول والنظرياة الدولياة:

د ارس ا ا ااة استكش ا ا ااا ية ا ا ا ا اإلش ا ا ااكاليات المنجاجي ا ا ااة ،مجلـــــــة إســــــــالمية المعرفــــــــة ،الع ا ا اادد  94ش ا ا ااتا

4115ها1118/م.

-19

د .ناديااة محمااود مصااطفى أبعاااد د ارسااة تطااور وضااع المارأة ا تاااريخ اإلسااالم :تشااكاليات منجاجيااة
صاائص وضاع ايماة اإلساالمية ا النظاام الادول الاراهي مجلـة المسـلم المعاصـر ،العادد

لى ضو

( 419يناير -براير -مار .)1118

-18

د .ناديااة محمااود مصااطفى مااي جااداالت العولمااة :وض اع ايبعاااد الثقا يااة الحضااارية والقيميااة :رؤيااة

تسالمية نشرة منتدى الحوار ،العدد الثان أغسط
االجتما ية.

-15

 1111القاهرة :الجيئة القبطياة اإلنجيلياة لل ادمات

د .ناديااة محمااود مصااطفى أبعاااد الاادور السياس ا يوروبااا وحاادود  :تشااكالية االسااتم اررية والتغيياار،

شئون عربية ،العدد  414ربيع .1119

-01
-04

د .نادية مصطفى :ايبعاد الثقا ية للعولمة السياسية مجلة حوار العرب العدد  1مار .1119
د .نادية محمود مصطفى نجواي ايشول :االتحاد ايوروب  :بيي الغيال والمباادرة بار أرجاا

العالم اإلسالم

 :األمة ومشروق النهو

الحضـاري :حـال األمـة ( 2228أمتـي فـي العـالم :كتـاب

حير دوري) ،القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسية 4101ها1115 /م.

-01

د.ناديااة محمااود مصااطفى :العالقااات الدوليااة ا اإلسااالم :مااي ب ارة جما ااة لميااة تلااى معااالم

منظور حضار جديد (كلمة التحرير) مجلة المسلم المعاصر العدد ( 1115 )401 /400ص ص

.91 – 9

-00

د .ناديا ااة محما ااود مصا ااطفى :ا ا منظا ااور حضا ااار لد ارسا ااة العالقا ااات الدوليا ااة :ب ا ارة البنا ااا :

ال صائص واإلشكاليات الرابطة المحمدية للعلما

-01

الحضار

مجلة ا حياء العدد .1115 01

د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى :العالق ااات الدولي ااة ا ا اإلس ااالم :نحاااو ت ص اايل م ااي منظ ااور الفق ااه
مجلة المسلم المعاصر العدد ( 1115 )401 /400ص ص.451-414
14

-09

د .ناديااة محمااود مصااطفى :ق ا ار ة حضااارية ا مشاااهد أربعااة مااي الحاارل العدوانيااة لااى غ ازة

حــزة بــين الحصــار والعــدوان (العــدد التاســع مــن سأمتــي فــي العــالمس :كتــاب حيــر دوري) ،القاااهرة :مركااز

الحضارة للدراسات السياسية 4104ها1141 /م.

-01

د.ناديااة محمااود مصااطفى :منظومااة الااد وة القااوة الججاااد مااي مفاااهيم العالقااات الدوليااة ا

اإلسااالم مجلــة المســلم المعاصــر ،العاادد ( )408/409أكتااوبر – نااو مبر -ديساامبر  1141ص ص

.411 – 59

-09

د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى :الث ااورات العربي ااة والنظ ااام ال اادول  ..ريط ااة المالم ااح واإلش ااكاليات

والم الت مجلة ال دير اللبنانية يونية .1144

-08

د.ناديااة محمااود مصااطفى :نماااذج تاري يااة للتعااارف ااالل الحاارل والدبلوماسااية د ارسااة مقدمااة

تلى مؤتمر "تعارف الحضارات" بالتعاوي بيي مركز الدراسات الحضارية وحاوار الثقا اات بجامعاة القااهرة

ومكتباة اإلسااكندرية (ماايو  )1144وتاام نشارها ا مجلــة األزهـر لااى التاوال

 1144وحتى مايو .1141

-05

د.نادية محمود مصطفى :الحقبة اإلسالمية  ..مي قه الواقع و قه التاريخ :حالة الصاعود اإلساالم
ظل الثورات العربياة ا  :ملحات مجلـة السياسـة الدوليـة "تحاوالت اساتراتيجية لاى ريطاة السياساة

الدولية"

-11

ا اي اداد :مااي ديساامبر

دد أبريل .1141

د.ناديااة محمااود مصااطفى العااالم الثالااث ا النظااام الاادول لمااا بعااد الحاارل الباااردة :ريطااة أنماااط

الص ار ات وأدوات التد الت ال ارجية ( )1144 -4554مجلة ال دير اللبنانية سبتمبر .1141

-14

د.ناديااة محمااود مصااطفى تجاااوز الثنائيااات :رؤيااة حضااارية مغااايرة لفجاام ص ا ار ات مااا بعااد الثااورات

العربية مجلة السياسة الدولية العدد  451أكتوبر ( 1141ملحت اتجاهات نظرية).

-11

د.نادية مصطفى

ام مي الثورة :المسار وتحديات المرحلة االنتقالية :مي النموذج الحضار للثاورة

تلى الثورة المضادة تلى االنقالل لى الثاورة ( )1141/4/10 -1144/4/44العدد الحادي عشر مـن

حوليـــة أمتـــي فـــي العـــالم سالثـــورة المصـــرية والت ييـــر الحضـــاري والمجتمعـــيس ،القاااهرة :مركااز الحضااارة
للدراسات السياسية .1141

-10

د.نادية مصطفى الثورات العربية في النظام الدولي :خريطة المالم وا شكاليات والمآالت ،العدد

الحــادي عشــر مــن حوليــة أمتــي فــي العــالم سالثــورة المصــرية والت ييــر الحضــاري والمجتمعــيس ،القاااهرة:

مركز الحضارة للدراسات السياسية .1141

-11

د.ناديااة مصااطفى مسااتقبل الثااورات مااع صااعود اإلسااالمييي ...رؤيااة مااي منظااور الفقااه الحضااار

اإلسالم  :مي قه ايصول تلى قه الواقع و قه التاريخ العدد الحادي عشر من حولية أمتي في العـالم

سالثورة المصرية والت يير الحضاري والمجتمعيس ،القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسية .1141

-19

د.ناديااة مصااطفى الججمااات الحضااارية لااى ايمااة وأنماااط المقاومااة :باايي الااذاكرة التاري يااة والجديااد

منااذ الثااورات العربيااة العــدد الثالــث عشــر مــن حوليــة أمتــي فــي العــالم سالمشــروق الحضــاري ا ســالمي:
األزمة والمخرجس ،القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسية .1149
15

(دوليا)
وعالميا
(عربيا)
قليميا
( )5قائمة باألبحاث العلمية المنشورة
ً
ً
ً
محليا دوا ً
ً
إجمــالي  111بحثًــا قاادم ا مااؤتمرات وناادوات منشااورة أو كتاال محااررة منهــا 44 :منشــور
وعالميا.
إقليميا
وعالميا ،و 14منشور
إقليميا
محليا ،و53
ً
ً
ً
ً
ً
محليا 44( :بحثا)
أوال -بحوث في مؤتمرات وندوات منشورة أو في كتب محررة منشورة
ً

 )4د.نادية محمود مصطفى سياسة تعبئـة المـوارد :السياسـة الخارجيـة فـي عهـد أنـور
الســــادات ( ا ا ) :د .لا ااى الا ااديي ها ااالل (محا اارر) :د ارسا ااات ا ا السياسا ااة ال ارجيا ااة
المصرية جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية 4589م.

 )1د.ناديااة محمااود مصااطفى السياســات المصــرية والخيــار النــووي :دراســة فــي الرؤيــة
والسـلو والمحــددات ( ،ا ) :د.أحماد يوسااف أحماد (محارر) سياسااة مصار ال ارجيااة
الم متغير جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية 4551م.

 )0د.نادياة محمااود مصاطفى مصــر والقــوى الكبــرى ( ا ) :د .لااى الاديي هااالل د .بااد
المانعم ساعيد (محارراي) :مصاار وتحاديات التساعينيات جامعااة القااهرة :مركاز البحااوث
والدراسات السياسية 4551م.

1) Dr. Nadia Mahmoud Mustafa: The Economic and Political
Dimensions of Egyptian External Debt, part II: A political

review of the literature, Cairo University: Center for Economic and
financial Research and Studies, working paper, September 4551.

 )9د.نادياة محمااود مصاطفى تقــويم العالقــات السياســية بــين مصـر والجماعــة األوربيــة
( ا ا ) :د.هنا ااا

يا اار الا ااديي د .أحما ااد يوسا ااف أحما ااد (محا اارراي) :مصا اار والجما ا ااة

االقتص ااادية ايوربي ااة  .4551جامع ااة الق اااهرة :مرك ااز البح ااوث والد ارس ااات السياس ااية
.4554

 )1د.ناديااة محمااود مصااطفى أزمــة الخلــي الثانيــة والنظــام الــدولي الجديــد ا د.أحمااد
الرش اايد (مح اارر) :أزم ااة ال ل اايج وايبع اااد الدولي ااة واإلقليمي ااة جامع ااة الق اااهرة :مرك ااز

البحوث والدراسات السياسية أكتوبر .4554

 )9د.نادية محمود مصطفى حرب الخلي الثانية :بـين السياسـة الجماعيـة والسياسـات

القومية األوربية ( ) :د .ودودة بدراي (محارر) مصار والجما اة ايوربياة -4585
 4551جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية .4550
16

 )8د.ناديااة محمااود مصااطفى المنطقـــة العربيـــة والنظـــام الـــدولي الجديـــد القساام ايول
( ا ) :تقريار ايماة ا
.4550

ااام 4141 -4551ه ا القااهرة :مركاز الد ارساات الحضااارية

 )5د.ناديااة محمااود مصااطفى الدولــة العثمانيــة فــي دراســات التــاريخ ا ســالمي والنظــام
الدولي :) ( ،د .بد الوهال المسير (محرر) تشاكالية التحياز :رؤياة معر ياة ود اوة
لالجتجاااد .أ مااال الناادوة الت ا نظمجااا المعجااد العااالم للفكاار اإلسااالم

ا واشاانطي

بالتعاااوي مااع نقاب ااة المجندساايي .القاااهرة ا ا  14-45ب ارياار  .4551القاااهرة :المعج ااد

العالم للفكر اإلسالم .4551

)41

د.نادياة محماود مصاطفى البوسانة والجرساع :ماي ت االي االساتقالل وحتاى اارض

التقسيم (مار -51يوليه  )4550نجاح العدواي المسلح

رض ايمر الواقاع أماام

أنظ ااار النظ ااام الع ااالم الجدي ااد تقريــــر األمــــة فــــي عــــام الق اااهرة :مرك ااز الد ارس ااات

الحضارية .4551

)44

د.ناديااة محمااود مصااطفى لساايا الوسااطى والقوقاااز باايي القااوس اإلسااالمية الكباارس

وروساايا أنماااط ومحااددات التطااور التاااري

السياس ا ا للتا اااريخ اإلسا ااالم

للتفااا الت الدوليااة تطااار مقتاارح للتحلياال

( ا ا ) :د.مصا ااطفى لا ااو (محا اارر) الا ااوطي العرب ا ا

وكومنولث الدول المستقلة القاهرة :معجد البحوث والدراسات العربية .4551

)41

د.نادياة محماود مصاطفى األبعـاد السياسـية للمتوسـطية ( ،ا ) :د.نادياة محماود

مصطفى (محرر) مصر ومشرو ات النظاام اإلقليما الجدياد جامعاة القااهرة :مركاز
البحوث والدراسات السياسية .4559

)40

د.نادية محمود مصطفى ،األقليات ا سـالمية فـي العـالم ،إطـار مقـارن للدراسـة

( ا ا ) :د.حس ااي العلك اايم (مح اارر) قض ااايا تس ااالمية معاصا ارة جامع ااة الق اااهرة :مرك ااز
البحوث والدراسات اآلسيوية .4559

)41

د.نادية محمود مصاطفى األبعـاد الثقافيـة للشـراكة األوربيـة المتوسـطية ( ا ):

د.ساامعاي بطاار

اارج ا (محاارر) :مس ااتقبل الترتيبااات اإلقليميااة ا ا منطقااة الش اارت

ايوسط وت ثيراتجا لاى الاوطي العربا

والدراسات العربية .4558

)49

القااهرة :جامعاة الادول العربياة معجاد البحاوث

د.نادياة محمااود مصاطفى تعزيــز التعــاون مــع المؤسســات الثقافيــة خــارج العــالم

ا ســـالمي ( ا ا ) :نح ااو مش ااروج حض ااار لنجض ااة الع ااالم اإلس ااالم (البع ااد الثق ااا )
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الق اااهرة :المجلا ا

.1111 4555

)41

اي ل ااى للش اائوي اإلس ااالمية الم ااؤتمر الس اانو الح اااد

ش اار للع ااام

د.نادية محمود مصطفى قراءة في البناء الفكري لطار البشري :) ( ،تباراهيم

البيوم (محارر) أ ماال نادوة االحتفاا بطاارت البشار يولياو ( )4558القااهرة :دار

الشروت .1111

)49

د .نادية محمود مصطفى :خطاب أوباما :الدالالت الكلية والقضايا النوعية

صام باد الشاا

والعالم اإلسالم

:

محماد العربا (مراجعاة وتحريار) أ ماال نادوة :الوالياات المتحادة
جد أوباما :مي طال القاهرة تلاى سياساات اإلدارة ()1115

جامعة القاهرة :مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات (تحت الطبع).

)48

د.نادية محمود مصطفى عملية بناء منظور إسالمي لدراسة العالقـات الدوليـة:

إشــكاليات خبــرة البحــث والتــدرين ( ا ) :د.ناديااة محمااود مصااطفى د.ساايف الااديي
بااد الفتاااح (محاارراي) :أ مااال ناادوة المنججيااة اإلسااالمية والعلااوم االجتما يااة :العلااوم

نموذجا القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياساية والمعجاد العاالم للفكار
السياسية
ً
اإلسالم .1111/8/1 – 9/15

)45

د .نادية محمود مصطفى العولمة وحقل العالقات الدولية ( ) :د.سيف الديي

ب ااد الفت اااح د.حس ااي نا ع ااة (تشا اراف وتحري اار) :العولم ااة والعل ااوم السياس ااية سلس االة

محاضرات الموسم الثقا

( )4العام الجامع  4555 -4558جامعاة القااهرة :قسام

العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية .1111

)11

د .نادية محمود مصطفى حول محتـوى مقـررات العالقـات الدوليـة وامتحاناتهـا:

بين رصد القائم وسبل تقييمه وتطويرس ( ) :د .أحماد ثابات (محارر) تقاويم محتاوس
المق ااررات الد ارس ااية أ م ااال الم ااؤتمر العلما ا لقس اام العل ااوم السياس ااية م ااايو 1111
جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية .1111

)14

د .نادياة محماود مصااطفى :التحاديات السياساية ال ارجيااة للعاالم اإلساالم  :بااروز

ايبع اااد الحض ااارية الثقا ي ااة ( ا ا ) :د .نادي ااة مص ااطفى د .س اايف ال ااديي ب ااد الفت اااح

(محرراي) موسوعة األمة في قرن

دد اص مي حولية أمت

ا العاالم القااهرة:

مركز الحضارة للدراسات السياسية دار الشروت الدولية ( 1111الكتال الساد ).

)11

د .نادية محمود مصاطفى نزق أسلحة العـ ار بـالقوة العسـكرية األمريكيـة ،خـر

حلقـــات المسلســـل ( ،ا ا ) :د .نادي ااة محم ااود مص ااطفى د .حس ااي نا ع ااة (مح اارراي):
18

العاادواي لااى العارات :ريطااة أزمااة ومسااتقبل أمااة القاااهرة :مركااز البحااوث والد ارسااات
السياسية وقسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية .1110

)10

د .ناديااة محم ااود مص ااطفى صـــياحة رؤيـــة اســـتراتيجية مصـــرية ...المتطلبـــات

والخصائص فـي المرحلـة الراهنـة ( ا ) :د .نادياة محماود مصاطفى د .مارو دراج
(محاارراي) :مصاار وايمااة ماااذا بعااد العاادواي لااى الع ا ارت :الاادالالت ...التاادا يات...
الضرورات القاهرة :مركز البحوث والد ارساات السياساية نااد أ ضاا هيئاة التادري
جامعة القاهرة .1110

)11

د .نادياة محمااود مصاطفى العالقــات األوربيــة –العربيــة :رؤيــة فــي خبــرة نصــف

قرن ( ) :د .و ا الشربين (محرر) ،ساالتحاد ايورب والمنطقة العربياة (-4554
 )1110أ ما ااال نا اادوة اللقا ااا الفرنس ا ا –المصا اار الحا اااد

شا اار مركا ااز البحا ااوث

والد ارس ااات السياس ااية المرك ااز الفرنسا ا للتوثي اات والد ارس ااات االجتما ي ااة واالقتص ااادية
والقانونية مكتبة اإلسكندرية يناير .1111

)19

د .نادية محمود مصاطفى :قراءة في أعمال د.حامـد ربيـع عـن العالقـات الدوليـة

والسياســية الخارجيــة ( ا ) :د.حسااي نا عااة ود .ماارو حم ازاو (محاارراي) أ مااال
ندوة ق ار ة

تراث حاماد ربياع جامعاة القااهرة :قسام العلاوم السياساية بكلياة االقتصااد

والعلوم السياسية .1111

)11

د .ناديااة محم ااود مص ااطفى ،إعـــادة تعريـــف السياســـي :رؤيـــة مـــن داخـــل حقـــل

العالقــات الدوليــة ( ،ا ) :د.نادياة محمااود مصااطفى (تشاراف وتحرياار)
مراجع ا ااات نظري ا ااة ومنجاجي ا ااة سلس ا االة محاضا ا ارات الموس ا اام الثق ا ااا

لاام السياسااة:

(/1114 )9-1

 1110جامعاااة القا اااهرة :قسااام العلاااوم السياساااية بكلي ااة االقتصا اااد والعل ااوم السياسا ااية
.1111

)19

د .نادية محمود مصطفى :العنف من منظور سياسي ا  :أ ماال حلقاة نقاا :

ثقا ة العنف وأشكاله الجديدة

المجتمع المصار

المستقبلية واالستراتيجية .1119

)18

القااهرة :المركاز الادول للد ارساات

د .نادياة محماود مصااطفى مالمـ خطابـات رســمية وبرلمانيــة فرنســية :الســيا

والمالمـــ

ا ا  :د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى (مح اارر) الجوي ااة اإلس ااالمية اا أوروب ااا:

تشكاليات االندماج ق ار ة

المشجد الفرنس

أ مال الندوة التا

قادت ا 45-48

ب اري اار  1111جامعاااة القا اااهرة :برنا ااامج حا اوار الحض ااارات بكلي ااة االقتصا اااد والعلاااوم

السياسية .1119

19

)15

د .نادية مصاطفى في خبرة تطوير التعليم العالي :المسـارات وا شـكاليات ،ا :

د.سا اايف الا ااديي با ااد الفتا اااح (محا اارر) :التعل ا اايم العا ااال

ا ا مصا اار :ريطا ااة الواق ا ااع

واستش اراف المسااتقبل أ مااال المااؤتمر الساانو الثااامي شاار الااذ

)01

قااد ا 49-41

براير  1119جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية القاهرة .1111
د.نادية محمود مصطفى التوججات العامة

قا ار ة ا

تدري

العالقات الدولية وبحوثجا:

بارة جما يااة مااي كليااة االقتصاااد والعلااوم السياسااية ،ا  :مجمو ااة باااحثيي

أ مال مؤتمر ايول لكلية التربية جامعة ايزهر :ستوجيه بحـوث الجامعـات فـي العـالم

ا سالمي لخدمـة قضـايا األمـة ا سـالميةس ( 45-48ب اريار ،)1111القااهرة :جامعاة

ايزهر باالشتراع مع مركز الدراسات المعر ية  1119ج.4

)04

د .نادي ااة مص ااطفى فـــي فلســـفة تطـــوير التعلـــيم العـــالي والـــرؤى االســـتراتيجية

الحاكمة له
)01

 :منى البراد

وسام السيد (محرراي) رؤس تطوير التعلايم العاال

مصر جامعة القاهرة .1119

د .نادية محمود مصطفى :الخصوصية الثقافية في خطابات ا صال وسياساته
 :د .نادية محمود مصطفى محمد بشير صفار

في مصر :الخريطة وا شكاليات

(محاارراي) :ال صوصااية الثقا يااة :نحااو تفعياال التغيياار السياسااى واالجتمااا ى جامعااة
القاهرة :برنامج حوار الحضارات بكلية االقتصاد والعلوم السياسية .1118

)00

د .ناديااة محمااود مصااطفى البعــد الثقــافي للش ـراكة األوروبيــة المتوســطية ا :

د.نادية محمود مصطفى (محرر) أوروبا وادارة حاوار الثقا اات ايورومتوساطية .نحاو
تفعياال رؤيااة ربيااة أ مااال المااؤتمر الااذ نظمااه برنااامج ح اوار الحضااارات ا أبرياال

 1119جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية .1118

)01

د.نادية مصطفى المؤسسات البينية

العالم اإلسالم

 :د .بد الحمياد أباو

سااليماي (مشاارف) د.ر عاات العااوض (محاارر) الـــدليل االحصـــائي للعـــالم ا ســـالمي
 2229مؤشرات مقارنة ،القاهرة :مركز الدراسات المعر ية ودار السالم .1115

)09

د.نادية مصطفى التد الت ال ارجياة ومسايرة أزماات المنطقاة :التجرباة التاري ياة

ول ااات المسااتقبل ا  :د.ناديااة محمااود مصااطفى د.باكينااام الش ارقاو (تنساايت لم ا

واش اراف) أسااامة أحمااد مجاهااد (تحرياار ومراجعااة) تي اراي والعاارل :المصااالح القوميااة
وتااد الت ال ااارج (رؤس مصارية وايرانيااة) القاااهرة :مركااز الد ارسااات الحضااارية وحاوار

الثقا ات :جامعة القاهرة .1115

21

)01

د .ناديااة محمااود مصااطفى :خبـــرات فـــي مـــؤتمرات وملتقيـــات دوليـــة :إشـــكاليات

العالقــة بــين الــديني والسياســي فــي الحــوارات ،ا  :ناديااة محمااود مصااطفى وسااام
الض ا ااوين (مح ا اارراي) حا ا اوار ايدي ا اااي :مراجع ا ااة وتق ا ااويم الق ا اااهرة :مرك ا ااز الد ارس ا ااات
الحضارية وحوار الثقا ات بالتعاوي مع مؤسسة ميديا انترناشونال .1141

)09

د .نادية محمود مصطفى :بنت الشاطئ :شاهدة عصر ( ) :مناى أباو الفضال

وأ روي (تشراف وتحرير) بنت الشاطئ :طال المرأة أم طال العصار  ..مدارساة
جينيولوجيا الن ل الثقا ية القاهرة :جمعية دراسات المرأة والحضاارة بالتعااوي ماع

روات زهرة منى وجامعة قرطبة .1141

)08

د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى :بنـــاء المنظـــور الحضـــاري فـــي العلـــوم االجتماعيـــة

وا نســـانية ا  :ناديااة محمااود مصااطفى ساايف الااديي بااد الفتاااح ماجاادة تب اراهيم

(تحري اار) التح ااول المعر ا ا والتغيي اار الحض ااار  :قا ا ار ة ا ا منظوم ااة ك اار من ااى أب ااو

الفضل سلسلة ق ار ة

الفكر الحضار ي الم ايماة ( )1القااهرة :مركاز الحضاارة

للدراسات السياسية دار البشير للثقا ة والعلوم .1144

)05

د .ناديااة مصااطفى تفعيــل القــيم فــي منظــور الحقــل العلمــي :العالقــات الدوليــة

نموذجــا ،ا  :د.ناديااة مصااطفى د .ساايف الااديي بااد الفتاااح ماادحت ماااهر ماجاادة
ً
تبراهيم سمية بد المحسي (محرروي) القيم الظااهرة االجتما ياة القااهرة :مركاز
الحضارة للدراسات السياسية دار البشير للثقا ة والعلوم .1141

)11

د.ناديااة محمااود مصااطفى :دراســة العالقــات الدوليــة فــي الفكــر السياســي ا :

د.نادية مصطفى (مشرف) د.أميمة بود (محرر) المنظور البين والعالقات البينياة
ا العلااوم السياسااية :ت ااادة نظاار وقا ار ة جدياادة أ مااال الساامينار العلما لقساام العلااوم

السياسية 1141-1144جامعة القاهرة .1141

)14

د.نادي ااة مص ااطفى :الـــدائرة ا ســـالمية بـــين انتمـــاء الفـــرد والدولـــة ا ا  :نادي ااة

مصطفى أسامة مجاهد ماجادة تباراهيم (محارروي) دوائار االنتماا وت صايل الجوياة

سلسلة الو
)11

الحضار ( )9القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسية .1140

د.نادية محمود مصطفى مي برة تطوير منظور حضار

العلوم السياسية

 :د.نادية محمود مصطفى ول روي (محارر) في تجديد العلوم االجتماعية :بنـاء

منظور حضاري مقارن (الفكرة والخبرة) ،القاهرة :مركز الحضاارة للد ارساات السياساية
ودار البشير للعلوم والثقا ة .1141
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)10

د.نادية محمود مصطفى منجاجية تسالمية المعر ة :مي المنظور والت صيل العام

تلااى ب ارة التطبيقااات ( ا ) د.ناديااة محمااود مصااطفى (محاارر) فـــي تجديـــد العلـــوم
االجتماعية :بناء منظـور حضـاري مقـارن (الفكـرة والخبـرة) القااهرة :مركاز الحضاارة

للدراسات السياسية ودار البشير للعلوم والثقا ة .1141

)11

د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى مس ااار ل اام العالق ااات الدولي ااة ب اايي ج اادال المنظ ااورات

الكبرس وا تالف النماذج المعر ية ( ) د.نادية محماود مصاطفى (محارر) العالقات

الدولية

الم متغير :منظاورات ومادا ل مقارناة القااهرة :مركاز الحضاارة للد ارساات

السياسية .1141

وعالميا 53( :بحثا)
إقليميا
ثانيا -بحوث في مؤتمرات وندوات منشورة أو في كتب محررة
ً
ً

 )4د.ناديااة محمااود مصااطفى سياســة تعبئــة المـوارد :السياســة الخارجيــة فــي عهــد
أنــــور الســــادات ( ا ا ) :د .لا ااى الاااديي ه ااالل (محا اارر) :د ارسا ااات ا ا السياسا ااة

ال ارجية المصرية جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية 4589م.

 )1د.ناديااة محمااود مصااطفى السياســـات المصـــرية والخيـــار النـــووي :دراســـة فـــي
الرؤية والسلو والمحددات :) ( ،د.أحمد يوسف أحمد (محارر) سياساة مصار

ال ارجيااة ا
4551م.

ااالم متغياار جامعااة القاااهرة :مركااز البحااوث والد ارسااات السياسااية

 )0د.ناديااة محمااود مصااطفى مصـــر والقـــوى الكبـــرى ( ا ) :د .لااى الااديي هااالل
د .ب ااد الم اانعم س ااعيد (مح اارراي) :مص اار وتح ااديات التس ااعينيات جامع ااة الق اااهرة:
مركز البحوث والدراسات السياسية 4551م.

1) Dr. Nadia Mahmoud Mustafa: The Economic and Political
Dimensions of Egyptian External Debt, part II: A political review

of the literature, Cairo University: Center for Economic and financial
Research and Studies, working paper, September 4551.

 )9د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى تقـــويم العالقـــات السياســـية بـــين مصـــر والجماعـــة
األوربيـــة ( ا ا ) :د.هنااا

ي اار الااديي د .أحم ااد يوسااف أحم ااد (محاارراي) :مص اار

والجما ة االقتصاادية ايوربياة  .4551جامعاة القااهرة :مركاز البحاوث والد ارساات

السياسية .4554
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 )1د.ناديااة محم ااود مصااطفى أزمـــة الخلـــي الثانيـــة والنظـــام الـــدولي الجديـــد ا ا
د.أحما ااد الرشا اايد (محا اارر) :أزما ااة ال لا اايج وايبعا اااد الدوليا ااة واإلقليميا ااة جامعا ااة

القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية أكتوبر .4554

 )9د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى حــــرب الخلــــي الثانيــــة :بــــين السياســــة الجماعيــــة
والسياســات القوميــة األوربيــة ( ا ) :د .ودودة باادراي (محاارر) مصاار والجما ااة

ايوربي ااة  4551-4585جامع ااة الق اااهرة :مرك ااز البح ااوث والد ارس ااات السياس ااية
.4550

 )8د.نادية محمود مصاطفى المنطقة العربية والنظـام الـدولي الجديـد القسام ايول
( ا ا ا ) :تقري ا اار ايم ا ااة ا ا ا

ا ااام 4141 -4551ه ا ا ا الق ا اااهرة :مرك ا ااز الد ارس ا ااات

الحضارية .4550

 )5د.نادية محمود مصطفى الدولة العثمانية في دراسات التاريخ ا سالمي والنظام
الــدولي ( ،ا ) :د .بااد الوهااال المسااير (محاارر) تشااكالية التحيااز :رؤيااة معر يااة
ود ااوة لالجتجاااد .أ مااال الناادوة التا نظمجااا المعجااد العااالم للفكاار اإلسااالم

ا

واشا اانطي بالتعا اااوي ما ااع نقابا ااة المجندسا اايي .القا اااهرة ا ا  14-45ب اريا اار .4551

القاهرة :المعجد العالم للفكر اإلسالم .4551

)41

المشااركة ا موســوعة العلــوم السياسـية ،تشاراف أ.د .تساما يل صاابر

مقل ا ا ااد أ.د .محم ا ا ااد محم ا ا ااود ربي ا ا ااع جامع ا ا ااة الكوي ا ا اات  4551وذل ا ا ااع ب ا ا ااداد

الموض ااو ات التالي ااة :االعتمــــاد المتبــــادل الــــدولي ،تجــــدد االهتمــــام باالقتصــــاد

السياســـي الـــدولي ،حـــوار الجنـــوب -الجنـــوب ،العالقـــات الســـوفيتية األوربيـــة
الشرقية ،الكنيسة الشعبية في أمريكا الالتينية.

)44

د.نادية محمود مصطفى البوسنة والجرسع :مي ت الي االستقالل وحتاى

رض التقسيم (مار -51يوليه  )4550نجاح العادواي المسالح ا

ارض ايمار

الواقااع أمااام أنظااار النظااام العااالم الجديااد تقريــر األمــة فــي عــام القاااهرة :مركااز
الدراسات الحضارية .4551
)41

د.ناديااة محمااود مصااطفى لساايا الوسااطى والقوقاااز باايي القااوس اإلسااالمية

الكب اارس وروس اايا أنم اااط ومح ااددات التط ااور الت اااري
مقتاارح للتحلياال السياس ا للتاااريخ اإلسااالم

للتف ااا الت الدولي ااة تط ااار

( ا ) :د.مصااطفى لااو (محاارر)

ال ااوطي العربا ا وكومنول ااث ال اادول المس ااتقلة الق اااهرة :معج ااد البح ااوث والد ارس ااات

العربية .4551
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د.نادية محمود مصطفى األبعـاد السياسـية للمتوسـطية ( ،ا ) :د.نادياة

)40

محمااود مصااطفى (محاارر) مصاار ومشاارو ات النظااام اإلقليم ا الجديااد جامعااة

القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية .4559

د.ناديااة محمااود مصااطفى ،األقليــات ا ســالمية فــي العــالم ،إطــار مقــارن

)41

للدراســــة ( ا ا ) :د.حس ااي العلك اايم (مح اارر) قض ااايا تس ااالمية معاصا ارة جامع ااة
القاهرة :مركز البحوث والدراسات اآلسيوية .4559

د.ناديااة محمااود مصااطفى أوربــا والعــرب :مــن تســوية الص ـراق العربــي

)49

ا سـرائيلي إلــى الشـراكة األوربيــة المتوســطية ( ا ) :تقريار حااال ايماة ا

ااام

( )4559بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية .4558

د.نادية محمود مصطفى األبعاد الثقافية للشراكة األوربيـة المتوسـطية

)41

( ) :د.سمعاي بطر

رج ا (محرر) :مساتقبل الترتيباات اإلقليمياة ا منطقاة

الشاارت ايوسااط وت ثيراتجااا ل ااى الااوطي العرب ا

معجد البحوث والدراسات العربية .4558

)49

الق اااهرة :جامعااة الاادول العربي ااة

د.نادية محمود مصاطفى تعزيز التعاون مع المؤسسـات الثقافيـة خـارج

العـــالم ا ســـالمي ( ا ) :نحااو مشااروج حضااار لنجضااة العااالم اإلسااالم (البعااد
الثقااا ) القاااهرة :المجل ا
)48

اي لااى للشاائوي اإلسااالمية المااؤتمر الساانو الحاااد

شر للعام .1111 4555

د.ناديااة محمااود مصااطفى قـــراءة فـــي البنـــاء الفكـــري لطـــار البشـــري،

( ا ا ) :تبا اراهيم البي ااوم (مح اارر) أ م ااال ن اادوة االحتف ااا بط ااارت البش اار يولي ااو
( )4558القاهرة :دار الشروت .1111

)45

النوعية

د .ناديااة محمااود مصااطفى :خطـــاب أوبامـــا :الـــدالالت الكليـــة والقضـــايا
محمد العرب (مراجعة وتحريار) أ ماال نادوة:

 :صام بد الشا

الوالي ااات المتح اادة والع ااالم اإلس ااالم

اا

ج ااد أوبام ااا :م ااي ط ااال الق اااهرة تل ااى

سياس ااات اإلدارة ( )1115جامع ااة الق اااهرة :مرك ااز الد ارس ااات الحض ااارية وحا اوار

الثقا ات (تحت الطبع).

)11

د.نادية محمود مصطفى عملية بناء منظور إسـالمي لدراسـة العالقـات

الدوليــة :إشــكاليات خبــرة البحـــث والتــدرين ( ا ) :د.ناديااة محمااود مصااطفى

د.ساايف الااديي بااد الفتاااح (محاارراي) :أ مااال ناادوة المنججيااة اإلسااالمية والعلااوم
24

نموذجا القاهرة :مركاز الحضاارة للد ارساات السياساية
االجتما ية :العلوم السياسية
ً
والمعجد العالم للفكر اإلسالم .1111/8/1 – 9/15
د .نادي ااة محم ااود مص ااطفى العولمـــة وحقـــل العالقـــات الدوليـــة ( ا ا ):

)14

د.س اايف ال ااديي ب ااد الفت اااح د.حس ااي نا ع ااة (تشا اراف وتحري اار) :العولم ااة والعل ااوم

السياس ا ااية سلس ا االة محاضا ا ارات الموس ا اام الثق ا ااا

( )4الع ا ااام الج ا ااامع -4558

 4555جامعااة القاااهرة :قساام العلااوم السياسااية بكليااة االقتصاااد والعلااوم السياسااية
.1111

)11

د .نادي ااة محم ااود مص ااطفى حـــول محتـــوى مقـــررات العالقـــات الدوليـــة

وامتحاناتهــا :بــين رصــد القــائم وســبل تقييمــه وتطــويرس ( ا ) :د .أحمااد ثاباات
(محاارر) تقااويم محتااوس المقااررات الد ارسااية أ مااال المااؤتمر العلم ا لقساام العلااوم
السياسية مايو  1111جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية .1111

)10

د.نادية محمود مصطفى :حوار الحضارات علـى ضـوء العالقـات الدوليـة

الراهنــة ( ا ) :د.محمااد أذرش ايل (محاارر) كيااف سااند ل ااام ح اوار الحضااارات
( )1114دمشت :مركز العالقات العربية -اإليرانية .1111

)11

د.ناديااة محمااود مصااطفى :لمــاذا ا ســالم والسياســة الخارجيــة المصــرية

ولين الدائرة ا سالمية للسياسة المصرية؟ ( ) :د.مصطفى لاو (محارر)

مدرسااة "السياسااة ال ارجيااة المص ارية" جامعااة القاااهرة :مركااز البحااوث والد ارسااات
السياسية يناير .1111

)19

د .نادية محمود مصطفى :أولى حروب القرن الواحـد والعشـرين ووضـع

األمــة ا ســالمية :صــعود التحــديات الحضــارية الثقافيــة وشــروط اســتمرار ح ـوار

الحضـــارات ( ،ا ) :أ مااال مااؤتمر" :كيااف نواصاال ح اوار الحضااارات" دمشاات:
مركز العالقات العربية -اإليرانية يناير .1111

)11

د .نادي ا ا ااة محم ا ا ااود مص ا ا ااطفى :التح ا ا ااديات السياس ا ا ااية ال ارجي ا ا ااة للع ا ا ااالم

اإلسالم  :باروز ايبعااد الحضاارية الثقا ياة ( ا ) :د .نادياة مصاطفى د .سايف
الااديي بااد الفتاااح (محاارراي) موســوعة األمــة فــي قــرن

أمت ا ا

اادد اااص مااي حوليااة

ا ا العا ااالم القا اااهرة :مركا ااز الحضا ااارة للد ارسا ااات السياسا ااية دار الشا ااروت

الدولية ( 1111الكتال الساد ).

)19

د .نادية محمود مصاطفى :األمة ا سـالمية فـي عصـر العولمـة وقضـية

المـــرأة بـــين التحـــديات واالســـتجابات ( ا ) :مجمو ااة باااحثيي :الم ارأة وتحا اوالت
25

ص اار جدي ااد وق ااائع ن اادوة دار الفك اار ا ا أس اابو جا الثق ااا

الفكر .1111

)18

الثال ااث دمش اات :دار

د .ناديا ااة محما ااود مصا ااطفى نـــــزق أســـــلحة العـــــ ار بـــــالقوة العســـــكرية

األمريكيــة ،خــر حلقــات المسلســل ( ،ا ) :د .ناديااة محمااود مصااطفى د .حسااي
نا عة (محرراي) :العدواي لى العرات :ريطة أزمة ومستقبل أماة القااهرة :مركاز

البحا ااوث والد ارسا ااات السياسا ااية وقسا اام العلا ااوم السياسا ااية بكليا ااة االقتصا اااد والعلا ااوم
السياسية .1110

)15

د .ناديا ااة محما ااود مصا ااطفى صـــــياحة رؤيـــــة اســـــتراتيجية مصـــــرية...

المتطلبات والخصـائص فـي المرحلـة الراهنـة ( ا ) :د .نادياة محماود مصاطفى

د .م ا اارو دراج (مح ا اارراي) :مص ا اار وايم ا ااة م ا اااذا بع ا ااد الع ا اادواي ل ا ااى العا ا ارات:
الا ا اادالالت ...التا ا اادا يات ...الضا ا اارورات القا ا اااهرة :مركا ا ااز البحا ا ااوث والد ارسا ا ااات
السياسية ناد أ ضا هيئة التدري

)01

جامعة القاهرة .1110

د .نادية محمود مصطفى العالقات األوربيـة –العربيـة :رؤيـة فـي خبـرة

نصف قرن ( ) :د .و ا الشربين (محرر) ،ساالتحاد ايورب والمنطقة العربية
( )1110 -4554أ مااال ناادوة اللقااا الفرنسا –المصاار الحاااد

شاار مركااز

البح ااوث والد ارس ااات السياس ااية المرك ااز الفرنسا ا للتوثي اات والد ارس ااات االجتما ي ااة
واالقتصادية والقانونية مكتبة اإلسكندرية يناير .1111

)04

د .نادية محمود مصطفى :قراءة في أعمال د.حامـد ربيـع عـن العالقـات

الدوليـــــة والسياســـــية الخارجيـــــة ( ا ا ا ) :د.حس ا ااي نا ع ا ااة ود .م ا اارو حما ا ازاو

(محاارراي) أ مااال ناادوة ق ا ار ة ا ت اراث حامااد ربيااع جامعااة القاااهرة :قساام العلااوم
السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية .1111

)01

د .ناديااة محمااود مصااطفى ،إعــادة تعريــف السياســي :رؤيــة مــن داخــل

حقــل العالقــات الدوليــة ( ،ا ) :د.ناديااة محمااود مصااطفى (تشاراف وتحرياار)
السياسااة :مراجعااات نظريااة ومنجاجيااة سلساالة محاضارات الموساام الثقااا

لاام

()9-1

 1110 /1114جامعااة الق اااهرة :قساام العل ااوم السياسااية بكلي ااة االقتصاااد والعل ااوم

السياسية .1111

)00

د .نادية محمود مصطفى تحديات العولمـة واألبعـاد الثقافيـة الحضـارية

والقيمية (رؤية إسـالمية) ،ا  :مجمو اة بااحثيي مساتقبل اإلساالم دمشات :دار
الفكر العرب

.1111
26

)01

د .نادية محمود مصطفى :العنف من منظور سياسي

نق ااا  :ثقا ااة العن ااف وأش ااكاله الجدي اادة ا ا المجتم ااع المص اار
الدول للدراسات المستقبلية واالستراتيجية .1119

)09

 :أ مال حلقة
الق اااهرة :المرك ااز

د .نادياة محمااود مصااطفى مالمـ خطابــات رســمية وبرلمانيــة فرنســية:
 :د.نادياة محماود مصاطفى (محارر) الجوياة اإلساالمية ا

السيا والمالم

أوروبا :تشاكاليات االنادماج قا ار ة ا المشاجد الفرنسا

أ ماال النادوة التا

قادت

ا ا  45-48ب اريا اار  1111جامعا ااة القا اااهرة :برنا ااامج ح ا اوار الحضا ااارات بكليا ااة

االقتصاد والعلوم السياسية .1119

)01

د .ناديا ااة مصا ااطفى فـــــي خبـــــرة تطـــــوير التعلـــــيم العـــــالي :المســـــارات

وا شكاليات،

 :د.سايف الاديي باد الفتااح (محارر) :التعلايم العاال

ا مصار:

ريطااة الواقااع واستش اراف المسااتقبل أ مااال المااؤتمر الساانو الثااامي شاار الااذ

قا ااد ا ا  49-41ب اريا اار  1119جامعا ااة القا اااهرة :مركا ااز البحا ااوث والد ارسا ااات
السياسية القاهرة .1111

)09

د.نادية محمود مصاطفى التوججاات العاماة ا تادري

وبحوثج ااا :قا ا ار ة ا ا

العالقاات الدولياة

با ارة جما ي ااة م ااي كلي ااة االقتص اااد والعل ااوم السياس ااية ،ا ا :

مجمو ة باحثيي أ مال مؤتمر ايول لكلية التربية جامعة ايزهر :ستوجيه بحوث

الجامعـــات فـــي العـــالم ا ســـالمي لخدمـــة قضـــايا األمـــة ا ســـالميةس (45-48
ب ارياار ،)1111القاااهرة :جامعااة ايزهاار باالشااتراع مااع مركااز الد ارسااات المعر يااة

 1119ج.4

)08

د .نادي ا ااة مص ا ااطفى فـــــي فلســـــفة تطـــــوير التعلـــــيم العـــــالي والـــــرؤى

االســتراتيجية الحاكمــة لــه ا  :منااى البراد ا
تطوير التعليم العال

)05

وسااام الساايد (محاارراي) رؤس

مصر جامعة القاهرة .1119

د.نادية محمود مصطفى :العالقات الدولية لألماة اإلساالمية ا منظوماة

ك اار اإلم ااام محم ااد ب ااد وحركت ااه ا ا  :تبا اراهيم البي ااوم غ ااانم وص ااالح ال ااديي

الجوهر (محارراي) أعمال مؤتمر سا مام محمـد عبـدس مائـة عـام علـى رحيلـهس،
مكتبا ااة ايسا ااكندرية بالتعا اااوي ما ااع دار الكتا ااال المصا اار بالقا اااهرة ودار الكتا ااال
اللبنان ببيروت .1118

)11

د .نادياة محماود مصاطفى :الخصوصـية الثقافيـة فـي خطابـات ا صـال

وسياســاته فــي مصــر :الخريطــة وا شــكاليات ا  :د .ناديااة محمااود مصااطفى
27

محمد بشير صفار (محرراي) :ال صوصية الثقا ية :نحو تفعيال التغييار السياساى

واالجتمااا ى جامعااة القاااهرة :برنااامج ح اوار الحضااارات بكليااة االقتصاااد والعلااوم
السياسية .1118

)14

د .نادية محمود مصاطفى البعد الثقافي للشراكة األوروبية المتوسطية

ا ا ا ا  :د.ناديا ا ا ااة محما ا ا ااود مصا ا ا ااطفى (محا ا ا اارر) أوروبا ا ا ااا وادارة ح ا ا ا اوار الثقا ا ا ا ااات
ايورومتوسااطية .نحااو تفعياال رؤيااة ربيااة أ مااال المااؤتمر الااذ نظمااه برنااامج

ح ا اوار الحضا ااارات ا ا أبريا اال  1119جامعا ااة القا اااهرة :كليا ااة االقتصا اااد والعلا ااوم

السياسية .1118

)11

د .ناديااة محمااود مصااطفى :منهاجيـــة إســـالمية المعرفـــة مـــن المنظـــور

والت صيل العام إلى خبرة التطبيقات

 :مدحت ماهر وماجادة تباراهيم (تحريار)

تقااويم مشااروج تسااالمية المعر ااة بعااد ربااع قااري القاااهرة :مركااز الحضااارة للد ارسااات

السياسية .1118
)43

د.ناديااة مصااطفى المؤسسااات البينيااة ا العااالم اإلسااالم

ا  :د .بااد

الحميد أبو سليماي (مشرف) د.ر عت العوض (محرر) الدليل االحصائي للعـالم

ا ســــالمي  2229مؤشــــرات مقارنــــة ،القا اااهرة :مركا ااز الد ارسا ااات المعر ياااة ودار
السالم .1115

)11

د.ناديااة مصااطفى التااد الت ال ارجيااة ومساايرة أزمااات المنطقااة :التجربااة

التاري ي ااة ول ااات المس ااتقبل ا ا  :د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى د.باكين ااام الشا ارقاو

(تنساايت لما واشاراف) أسااامة أحمااد مجاهااد (تحرياار ومراجعااة) تياراي والعاارل:
المص ا ااالح القومي ا ااة وت ا ااد الت ال ا ااارج (رؤس مصا ا ارية وايراني ا ااة) الق ا اااهرة :مرك ا ااز

الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات :جامعة القاهرة .1115

)19

د .نادية محمود مصطفى :الـدكتورة بنـت الشـاطئ :شـاهدة عصـر ا :

د.منااى أبااو الفضاال ود.أمااان صااالح وأ.هنااد مصااطفى (تحرياار واش اراف) بناات
الش اااطئ :ط ااال الما ارأة أم ط ااال العص اار  ..مدارس ااة ا ا جينيولوجي ااا الن اال

الثقا يا ااة القا اااهرة جمعيا ااة د ارسا ااات الم ا ارأة والحضا ااارة روات زه ا ارة منا ااى جامعا ااة

قرطبة .1141

)46

د .نادي ااة محم ااود مص ااطفى :خبــــرات فــــي مــــؤتمرات وملتقيــــات دوليــــة:

إشـــكاليات العالقـــة بـــين الـــديني والسياســـي فـــي الحـــوارات ،ا ا  :نادي ااة محم ااود
مصااطفى وسااام الضااوين (محاارراي) ح اوار ايدياااي :مراجعااة وتقااويم القاااهرة:
28

مركا ا ااز الد ارسا ا ااات الحضا ا ااارية وح ا ا اوار الثقا ا ا ااات بالتعا ا اااوي ما ا ااع مؤسسا ا ااة ميا ا ااديا

انترناشونال .1141

)19

د .نادية محمود مصطفى :بنت الشاطئ :شاهدة عصر ( ) :منى أبو

الفضا اال وأ ا ااروي (تش ا اراف وتحريا اار) بنا اات الشا اااطئ :طا ااال الم ا ارأة أم طا ااال
العصر  ..مدارسة

جينيولوجيا الن ال الثقا ياة القااهرة :جمعياة د ارساات المارأة

والحضارة بالتعاوي مع روات زهرة منى وجامعة قرطبة .1141

)18

د.نادي ا ااة محم ا ااود مص ا ااطفى :بنـــــاء المنظـــــور الحضـــــاري فـــــي العلـــــوم

االجتماعيــة وا نســانية ا  :ناديااة محمااود مصااطفى ساايف الااديي بااد الفتاااح

ماجاادة تباراهيم (تحرياار) التحااول المعر ا والتغيياار الحضااار  :قا ار ة ا منظومااة
ك اار من ااى أب ااو الفض اال سلس االة قا ا ار ة ا ا الفك اار الحض ااار ي ااالم ايم ااة ()1

القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسية دار البشير للثقا ة والعلوم .1144

)15

د .ناديااة مصااطفى تفعيــل القــيم فــي منظــور الحقــل العلمــي :العالقــات

نموذجـــا ،ا ا  :د.نادي ااة مصا اطفى د .س اايف ال ااديي ب ااد الفت اااح م اادحت
الدوليـــة
ً
م ا اااهر ماج ا اادة تباا اراهيم س ا اامية ب ا ااد المحس ا ااي (مح ا اارروي) الق ا اايم ا ا ا الظ ا اااهرة
االجتما يا ااة القا اااهرة :مركا ااز الحضا ااارة للد ارسا ااات السياسا ااية دار البشا ااير للثقا ا ااة
والعلوم .1141

)52

د.نادية مصطفى :الدائرة ا سالمية بين انتماء الفرد والدولة

 :نادية

مص ااطفى أس ااامة مجاه ااد ماج اادة تبا اراهيم (مح اارروي) دوائ اار االنتم ااا وت ص اايل
الجوياا ااة سلسا ا االة الا ا ااو
السياسية .1140

)94

الحضا ا ااار ( )9القا ا اااهرة :مركا ا ااز الحضا ا ااارة للد ارسا ا ااات

مااي ب ارة تطااوير منظااور حضااار ا العلااوم السياسااية ا  :د.ناديااة

محمود مصطفى ول روي (محرر) في تجديد العلوم االجتماعيـة :بنـاء منظـور

حضــاري مقــارن (الفكــرة والخبــرة) ،القاااهرة :مركااز الحضااارة للد ارسااات السياسااية
ودار البشير للعلوم والثقا ة (تحت الطبع).

)91

د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى :السياســـة الخارجيـــة للثـــورة المصـــرية بـــين

األبعاد الداخلية والخارجية،

 :بد اإلله بلقزيز (محرر) الربيع العربا  ...تلاى

أيااي  :أ اات جديااد للتغيياار الااديمقراط
.1141

29

بيااروت :مركااز د ارسااات الوحاادة العربيااة

)90

د.نادية محمود مصطفى :دراسة العالقـات الدوليـة فـي الفكـر السياسـي
ا ا  :د.ناديا ااة مصا ااطفى (مشا اارف) د.أميما ااة با ااود (محا اارر) المنظا ااور البين ا ا

والعالقات البينية

العلوم السياسية :ت ادة نظر وقا ار ة جديادة أ ماال السامينار

العلم لقسم العلوم السياسية 1141-1144جامعة القاهرة .1141
(دوليا):
وعالميا
(عربيا)
إقليميا
ثالثًا -األبحاث العلمية المنشورة
ً
ً
ً
ً

(عالميــا)
دوليــا
إقليميــا
إجمــالي  14بحثًــا ،منهــا  11منشــور
ً
(عربيــا) ،و 3منهــا منشــور ً
ً
ً
وبيانجا لى النحو التال :

(عربيا):
إقليميا
أ) المنشور
ً
ً
 )4المشاااركة ا موســوعة العلــوم السياســية ،تش اراف أ.د .تسااما يل صاابر مقلااد أ.د.
محم ااد محم ااود ربي ااع جامع ااة الكوي اات  4551وذل ااع ب ااداد الموض ااو ات التالي ااة:
االعتمـــاد المتبـــادل الـــدولي ،تجـــدد االهتمـــام باالقتصـــاد السياســـي الـــدولي ،حـــوار

الجنــوب -الجن ـوب ،العالقــات الســوفيتية األوربيــة الشــرقية ،الكنيســة الشــعبية فــي
أمريكا الالتينية.

 )1د.نادية محمود مصاطفى أوربا والعرب :مـن تسـوية الصـراق العربـي ا سـرائيلي إلـى
الشـراكة األوربيــة المتوســطية ( ا ) :تقرياار حااال ايمااة ا

ااام ( )4559بيااروت:

مركز دراسات الوحدة العربية .4558

 )0د .ناديااة محمااود مص ااطفى :أولـــى حـــروب القـــرن الواحـــد والعشـــرين ووضـــع األمـــة

ا سالمية :صعود التحـديات الحضـارية الثقافيـة وشـروط اسـتمرار حـوار الحضـارات،

( ا ) :أ مااال مااؤتمر" :كيااف نواص اال ح اوار الحضااارات" دمشاات :مركااز العالق ااات
العربية -اإليرانية يناير .1111

 )1د.ناديااة محمااود مصااطفى :حـــوار الحضـــارات علـــى ضـــوء العالقـــات الدوليـــة الراهنـــة
( ا ا ) :د.محم ااد أذرشا ايل (مح اارر) كي ااف س ااند ل ااام حا اوار الحض ااارات ()1114
دمشت :مركز العالقات العربية -اإليرانية .1111

 )9د .نادياة محمااود مصااطفى :األمــة ا ســالمية فــي عصــر العولمــة وقضــية المـرأة بــين
التحديات واالستجابات ( ) :مجمو ة باحثيي :المارأة وتحاوالت صار جدياد وقاائع
ندوة دار الفكر

أسبو جا الثقا

الثالث دمشت :دار الفكر .1111
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 )1د.نادية محمود مصطفى :لماذا ا سالم والسياسـة الخارجيـة المصـرية ولـين الـدائرة
ا سالمية للسياسة المصـرية؟ ( ا ) :د.مصاطفى لاو (محارر) مدرساة "السياساة

ال ارجيا ااة المص ا ارية" جامعا ااة القا اااهرة :مركا ااز البحا ااوث والد ارسا ااات السياسا ااية ينا اااير
.1111

 )9د .ناديااة محمااود مصااطفى تحــديات العولمــة واألبعــاد الثقافيــة الحضــارية والقيميــة
(رؤية إسالمية)،

 :مجمو ة باحثيي مستقبل اإلسالم دمشت :دار الفكار العربا

.1111

 )8د.نادية محمود مصاطفى :العالقاات الدولياة لألماة اإلساالمية ا منظوماة كار اإلماام
محمد بد وحركته ا  :تباراهيم البياوم غاانم وصاالح الاديي الجاوهر (محارراي)

أعمال مؤتمر سا مام محمد عبدس مائة عام على رحيلهس ،مكتباة ايساكندرية بالتعااوي
مع دار الكتال المصر بالقاهرة ودار الكتال اللبنان ببيروت .1118

 )5د.نادية محماود مصاطفى :السياسـة الخارجيـة للثـورة المصـرية بـين األبعـاد الداخليـة
والخارجيــة ،ا  :بااد اإللااه بلقزيااز (محاارر) الربيااع العرب ا  ...تلااى أيااي  :أ اات جديااد

للتغيير الديمقراط

)41

بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية .1141

العالقات الدولية في الفكر السياسي ا سالمي :ا شكاليات المنهاجية وخريطـة

النماذج الفكرية ومنظومة المفاهيم ،مركز الحضارة للدراسات السياساية ودار الساالم
للطبا ة والنشر والتوزيع .1140

)44

العدالــة والديمقراطيــة :الت ييــر العــالمي مــن منظــور نقــدي حضــاري إســالمي

بيروت الشبكة العربية لألبحاث والنشر .1149
دوليا (عالميا):
ب) دراسات نشرت ً

4) Dr. Nadia M. Moustafa: The missing Logic in the discourse of peace

and Violence in Islam, (in): Abdul Aziz Said, Mohammed Abu- Nemer,
Meena Sharify- Funk (eds.), Contemporary Islam- Dynamic, not static,
Rout ledge, London and New York, 1111.

1) Nadia M. Mostafa: Arab Islamic Debates on Dialogue and conflict between
cultures, (in): Bjorn Hettne (ed.): Human values and Global Governance,

studies in development, Security and Culture, Vol. 1, New York:
Palgrave Macmillan, 1118.
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0) Nadia Mostafa, Beyond Western Paradigms of International Relations:

towards an Islamic Perspective on Global Democracy, A paper presented

to the International Workshop, "Building Global Democracy", held in
Cairo 1-8 December 1115, available on:

http://www.buildingglobaldemocracy.org/content/beyond-western-

paradigms-international-relations-towards-islamic-perspective-globaldemocrac
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( )6قائمة الرسائل العلمية
 42رسالة علمية 31 :رسالة تمت مناقشتها ،و 9رسالة تحت ا شراف ،وبيانها كالتالي:
(أ) الرسائل العلمية التي تم ا شراف عليها ومناقشتها:
 .4بسيون محمد ال اول  :سياساات الادولتيي اي ظام تجاا منطقاة الشارت ايوساط ا الفتارة
مااي  4598-4590د ارسااة مقارنااة جامعااة القاااهرة :كليااة االقتصاااد والعلااوم السياسااية

(( )4589رسالة ماجستير) تشراف :أ.د .تبراهيم صقر د .نادية محمود مصطفى.

 .1زينل بد العظيم محماد :العالقاات بايي دول الجناول -الجناول د ارساة سياساية ا دور
البتاارول ا
ماجستير

القااات الاادول الناميااة البتروليااة وغياار البتروليااة (( .)4589-4590رسااالة

العلوم السياسية) جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية 4585

تشراف أ .د .نادية محمود مصطفى أ.د .ودودة بدراي.

 .0محمد الد ايز ر :موقف الجما ة ايوربياة تجاا القضاية الفلساطينية ()4589-4519
(رسالة ماجستير

العلوم السياساية) جامعاة القااهرة :كلياة االقتصااد والعلاوم السياساية

 4585تشراف :أ.د .لى الديي هالل أ .د .نادية محمود مصطفى.

 .1شاريف بااد الاارحمي :نظريااة الاانظم ود ارسااة التغيار الاادول
والعلوم السياسية (رسالة ماجستير

جامعااة القاااهرة :كليااة االقتصاااد

العلوم السياسية) .1110

 .9أم ا ااان غ ا ااانم :ايبع ا اااد الثقا ي ا ااة ود ارس ا ااة العالق ا ااات الدولي ا ااة :د ارس ا ااة ا ا ا

ط ا ااال صا ا اراج

الحضارات جامعة القاهرة :كلية االقتصااد والعلاوم السياساية (رساالة ماجساتير ا العلاوم

السياسية) .1119

 .1مروة كر

ت ثير التغيرات العالمية لى الدولة القومية الل التسعينيات (دراسة نظرية)

(رسالة ماجستير

العلوم السياسية) .1111

 .9أميرة أبو سمرة :البعاد المعياار السات دام القاوة العساكرية ا الد ارساات النظرياة المعاصارة
للعالقات الدولية (رسالة ماجستير

العلوم السياسية) .1119

 .8نسمة شريف ش اررة الفكر االستراتيج ايمريك تجا العالم اإلسالم  :دراسة بعض مراكز
الفكر االستراتيج (رسالة ماجستير) .1115

 .5ليا وجد يسر

أثر االنادماج السياسا ايوروبا

لاى سياساة االتحااد ايوروبا تجاا

القضية الفلسطينية (( )1111 -1111رسالة ماجستير) .1141

 .41أحماد نبيال صاادت تساجام ابااي لادوي ا النظرياة الدوليااة بايي الفكار والحركاة (رسااالة
ماجستير) .1144
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رنسااا" :د ارسااة ا االتجاهااات الفكريااة السياسااية

 .44ياسااميي زيااي العابااديي :المساالموي ا

حول تشكالية الجوية" (( )1111 -4551رسالة ماجستير).

 .41حسا اايي السا اايد محما ااود الشا ااا ر :توججا ااات االسا ااتراتيجية ايمريكيا ااة :د ارسا ااة ا ا ت ا ا ثير
المحا ظيي الجدد ( .1111-1114رسالة ماجستير).

 .40نساايبة أشاارف محمااد :الح اوار المتوسااط
شمال ايطلنط

ا تطااار المفجااوم االسااتراتيج الجديااد لحلااف

( 1144رسالة ماجستير).

 .41مضح مزهر ضر طي

نمط التحالفات العربية وتحديات ايزماة االقتصاادية مناذ

( 1119رسالة ماجستير) .1141

 .49منصور زيز حمود الزندان  :العالقات اليمنية بالادولتيي العظميايي ()4581-4511
(رسااالة دكتااو ار ا العلااوم السياسااية) جامعااة القاااهرة :كليااة االقتصاااد والعلااوم السياسااية
 4588-4589تشراف :أ.د .سمعاي بطر

.41

د .نادية محمود مصطفى.

رج ا

بير بسيون  :ايبعاد االجتما ياة والبيئياة ا السياساات التجارياة الدولياة (د ارساة حالاة

المنظمة العالمية للتجارة ( )1111-4559دكتو ار ا العلاوم السياساية) كلياة االقتصااد
والعلوم السياسية تشراف :د .نادية مصطفى د .ودودة بدراي مار .1111

 .49شاايريي جم ا

ايبعاااد الثقا يااة لالسااتراتيجية ايمريكيااة تجااا المنطقااة العربيااة بعااد 44

سبتمبر ( 1114رسالة دكتو ار ) .1141

.48

ص ااام ب ااد الش ااا

السياس ااة ايمريكي ااة تج ااا المملك ااة العربي ااة الس ااعودية :د ارس ااة ا ا

ت ثير البعد الدين (( )1119-1111رسالة دكتو ار ).

 .45بشااير أبااو الق اريااا نمااوذج االنتفاضااة :د ارسااة ا انتفاضااة ايقصااى (رسااالة دكتااو ار ا
العلوم السياسية) .1119

 .11حصة بد ا محمد أحماد دور مجلا

التعااوي ال ليجا

"دراسة قانونية سياسية" ( 1141رسالة دكتو ار ).

 .14رانيا محمود تبراهيم زادة" :التغير واالستم اررية

لبناي (( ")1114-4585رسالة ماجستير).

ا مكا حاة االتجاار بالبشار

السياسة الفرنسية تجا الوجود السور

 .11أمااان محمااود غااانم سياسااة الواليااات المتحاادة تجااا الحركااات السياسااية اإلسااالمية ا
الوطي العرب

(رسالة دكتو ار ).

 .10ماجاادة تب اراهيم مسااتويات جدياادة للتحلياال ا العالقااات الدوليااة  :د ارسااة ا اتجاهااات
نظرية (رسالة ماجستير).
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 .11شاايما بجااا الااديي صااالح الااديي توججااات الن اال والتغياار ا السياسااة التركيااة تجااا
الجوار الحضار (( )1115-1111رسالة ماجستير).

 .19ياسا ااميي السااايد ها ااان

مؤسسا ااات ال ا ا أر وتشا ااكل ال ااو

الثق ااا

السياس ا ا د ارساااة ا ا

استطال ات رأس أمريكية ي اإلسالم والمسلميي بعد سبتمبر ( 1114رسالة ماجستير).

 .11أميرة أبو سمرة مفجوم العالمية
نقدية (رسالة دكتو ار ).

العالقات الدولية :دراسة مقارنة

تساجامات نظرياة

 .19سااماح ب ااد الص اابور القااوة الذكي ااة ا ا السياس ااة ال ارجيااة :د ارس ااة اا أدوات السياس ااة
ال ارجية اإليرانية تجا لبناي منذ ( 1119رسالة ماجستير).

الحاارل ا منظااورات العالقااات الدوليااة :بااالتطبيت لااى الحاارول الدوسااية

 .18رغاادة البجا

القوقاز (( )1118 – 4551رسالة ماجستير).

 .15نااوراي شاافيت الفضااا اإللكترون ا وأنماااط التفااا الت الدوليااة :د ارسااة ا أبعاااد ايمااي
اإللكترون

(رسالة ماجستير).

 .01اطمة محمود أحمد محمد أنماط العملياات الدولياة :المنظاورات والنمااذج د ارساة مقارناة
(رسالة دكتوراة).

 .04ميااار يحيااى منصااور أساابال الثااورة المصا ارية :د ارسااة مااي مااد ل االقتصاااد السياسا ا
الدول (رسالة ماجستير).

(ب) الرسائل العلمية تحت ا شراف:
 .4أس ااامة أحم ااد مجاه ااد الفك اار السياسا ا ال اادول  :نم اااذج كري ااة تس ااالمية (د ارس ااة مقارن ااة)
(رسالة دكتو ارة)

 .1سماح بد الصبور تطاور العالقاة بايي الادا ل وال اارج ومساتوس التحليال دور اي اراد ا
السياسة العالمية :مقاربة سوسيولوجية لنماذج تطبيقية مقارنة (رسالة دكتوراة).

 .0لياا وجاد يسار

ايمااي ايوربا وقضاية الديمقراطياة ا جناول المتوساط بعاد الحاارل

الباردة ( :)1149 – 4559دراسة

 .1رغدة محمود البج

مفجوم الثقا ة االستراتيجية (رسالة دكتوراة).

تطور نظرية الردج

(رسالة دكتوراة).

العالقات الدولية :دراسة

النظرياة واينمااط

 .9سااارة حساايي بااد الباار السياسااة ايمريكيااة تجااا قضااية الديمقراطيااة ا مصاار (-1144
( )1149رسالة ماجستير).
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 .1ماار ساامير الثااورة والسياسااة ال ارجيااة :د ارسااة ا االقتصاااد السياسا ()1149-1144
(رسالة ماجستير).

 .9أحمااد شااوق

االقتصاااد السياس ا الاادول للسياسااات ايوربيااة تجااا الجج ارة غياار الشاار ية

(( )1149-1141رسالة ماجستير).

.8

لية محمود بد الفتاح اإل الم السياس الدول  :د ارساة نظرياة نقدياة ا طبيعاة دور

.5

ا الاايمي :د ارسااة ا العالقااة باايي ايبعاااد

الفضائيات اإل بارية
وردة مسااا د لا

العالقات الدولية (رسالة ماجستير).

ثماااي التااد ل اإلقليما

الجيوستراتيجية (( )1141-1144رسالة ماجستير).
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( )7قائمة باألنشطة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والدولية
ودولياا 42 :ورقـة بحثيـة حيـر منشـورة)
قليمياا
ً
محلياا وا ً
تتنوج بيي ( :دد تجماال ايورات البحثياة ً
 49منجااا أورات بحثيااة بناادوات محليااة غياار منشااورة  11ا مااؤتمرات وناادوات دوليااة غياار منشااورة
محليااا
لمااا ب ا ي ايورات البحثيااة والد ارسااات المنشااورة ساابت بيانجااا ا قائمااة ايبحاااث المنشااورة ً
( ً
الميا وغير منشورة بيانجا هذ القائمة) و 42مشاركة كمتحدث (مدا لة أو تعقيل
قليميا و ً
وا ً
أو مشاااركة أو كلمااة) و12مشــاركة برئاســة جلســات و 44مشــاركة بمحاض ـرات علميــة فــي
مؤتمرات.

أوال -أو ار بحثية مقدمة إلى ندوات ومؤتمرات علمية (حير منشورة):

 17ورقة بحثية حيـر منشـورة قـدمت فـي نـدوات ومـؤتمرات محليـة 26 ،ورقـة بحثيـة حيـر

وعالميا ،بيانها كالتالي:
دوليا
ً
منشورة قدمت في ندوات ومؤتمرات ً
محليا:
)1
ً
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د.نادية محمود مصاطفى :القوتان األعظم والعالقات المصـرية العربيـة باالشاتراع ماع

د.ودودة باادراي بحااث قاادم ا ناادوة "مصاار والعااالم العرب ا " جامعااة القاااهرة :قساام العلااوم
السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية براير .4581

-45

د .ناديااة محمااود مصااطفى باالشـــت ار مـــع أ.د .أحمااد يوسااف وأ.د .ودودة بااداري ا

ت داد بحث "قضايا المنجاجية

دراسات العالقات الدولية

البيئاة ايكاديمياة المصاريةس

المقـــدم إلـــى مـــؤتمر ستـــدرين العلـــوم السياســـية فـــي مصـــر وتطويرهـــاس ،الق اااهرة -19
.4585/1/11

-11

د .نادية محمود مصطفى "أزمة ال ليج ..ايسبال المعلنة وايسبال الكامناة" ،قدمت

فــي نــدوة" :أزمااة ال لاايج والواقااع الاادول الجديااد" تقااديم د .محمااود اااكف ناااد أ ضااا
هيئة التدري

-14

أبريل .4554

د.نادية محمود مصطفى :التاريخ ودراسـة النظـام الـدولي بحاث مقادم تلاى النادوة

المص ا ارية الفرنسا ااية التاسا ااعة تحا اات ن ا اواي":ل ا ااات العالقا ااة با اايي العلا ااوم السياسا ااية والعلا ااوم
االجتما ية" القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية براير .1111

-11

المشاركة

أعمال الحلقة النقاشية ساألقباط والصعود السياسي لإلخـوانس ،التا

ص اادرت ا ا كت ااال مح اارر لمجمو ااة م ااؤلفيي تح اات نا اواي "ايقب اااط والص ااعود السياسا ا

لإل واي" القاهرة :مركز سواسية لحقوت اإلنساي ومناهضة التمييز .1111
37

-10

د .نادية محمود مصطفى المرأة على خريطة العالقات الدولية بحث مقدم تلى:

"مؤتمر المرأة

مجتمعاتنا لى لفية أطر حضاارية متبايناة" جامعاة ايي شام  :كلياة

اآلدال قسم االجتماج مع مركز الدراسات المعر ية 41-41نو مبر .1111

-11

د .نادية محمود مصطفى :محمد لى بيي الدولاة العثمانياة والتوازناات ايوربياة :ماي

واقاال التنااا

نــدوة" :مااائت

اإلسااالمى البين ا تلااى قيااود وضااغوط المساااندة ايوربيااة بحــث مقــدم إلــى

ااام لااى ت سااي

دولااة محمااد ل ا " الت ا

قاادت بجامعــة القــاهرة :مركااز

البحوث والدراسات السياسية أبريل .1119
-19

د .ناديااة محمااود مصااطفى :تشااكاليات القا ار ة ا مفجااوم ثقا ااة السااالم و ارائط ت ااادة

-11

ا ا العالق ااات الدولي ااة" دراســـة

"معاا نحاو بناا ثقا اة الساالم"
بنائه مي منظور حضاار ورقة مقدمة إلـى اللقـاء الفكـريً :
الذ نظمته الجيئة القبطية اإلنجيلية المنيا .1118/41/19
د .نادي ااة محم ااود مص ااطفى" :اجتج ااادات الش اااو

مقدمة إلى الندوة الفكرية ايولى لالتحااد العاالم لعلماا المسالميي بعناواي "العالماة تو يات
الشاو  :ججاد واجتجاد وتجديد" القاهرة ( 41 - 49أكتوبر .)1115

-19

د .ناديااة محمااود مصااطفى :قا ار ة ا كتااال "الثااورة الكونيااة الثالثااة" بحــث مقــدم إلــى

نــدوة "قا ار ة ا

كاار أ.الساايد يا " المنعقاادة بااالمجل

اي لااى للثقا ااة بالتعاااوي مااع مركااز

الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات  1-0مار ( 1141تحت الطبع).

-18

د.نادية محمود مصاطفى :السياسة الخارجية المصرية والثورة :دراسة فـي تـ ثير

األبعاد الخارجية ( ،)2211/5/15 -1/25دراسـة مقدمـة إلـى مـؤتمر "الثاورة المصارية:
المالمح والم الت" الذ نظمه مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات  -كلية االقتصااد
والعلوم السياسية -جامعة القاهرة

-15

الفترة ( 01مايو –  4يونيو .)1144

د.نادية محمود مصاطفى :السياسة الخارجية المصرية والثورة :دراسة فـي تـ ثير

األبعاد الخارجية ( ،)2211/5/15 -1/25دراسـة مقدمـة إلـى مـؤتمر "الثاورة المصارية:
المالمح والم الت" الذ نظمه مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات  -كلية االقتصااد
والعلوم السياسية -جامعة القاهرة

-01

الفترة ( 01مايو –  4يونيو .)1144

د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى :تقيـــيم أداء القـــوى السياســـية ا ســـالمية فـــي المشــــهد

السياسي الراهن في ضوء االنتخابات البرلمانية ايولاى بعاد الثاورة بحـث مقـدم إلـى نـدوة
"المش ااجد السياسا ا المص اار ا ا ض ااو االنت اب ااات البرلماني ااة" الق اااهرة :المرك ااز الق ااوم

لد ارسااات الشاارت ايوسااط  1141/4/11ونشــرت علــى موقــع أون إســالم بعن اواي "تقياايم
ايدا السياس للقوس اإلسالمية ..لماذا اآلي "
38

-04

د.ناديااة محمااود مصااطفى نحــو توجــه جديــد للسياســة الخارجيــة المصــرية :الرؤيــة

والمحـددات ،د ارساة مقدمااة تلاى ماؤتمر "مسااتقبل مصار :رؤياة لقضااايا سياساية واقتصااادية"

ال ااذ

.1141

-01

قا ااد بكلياااة االقتصا اااد والعلاااوم الساساااية – جامع ااة القا اااهرة  04م ااار –  4أبريا اال

د.ناديااة محمااود مصااطفى هندسااة المجتمااع :مااي نمااوذج الثااورة تلااى اال ااتالل محاولااة

إل ادة التوازي :مي االستاتيكية تلى الديناميكية ورقة مقدمة إلى نـدوة سهندسـة المجتمـعس

الت

-00

قدت بجمعية المجندسيي الكجربائييي بالقاهرة يوليو .1141

د.نادي ااة محم ااود مص ااطفى نح ااو توج ااه جدي ااد للسياس ااة ال ارجي ااة المصا ارية :الرؤي ااة

والمسار والمحددات دراسة مقدمة إلى لجنة العالقات الخارجية بمجلن الشعب المصار

-01

 1يونيو .1141

د.ناديااة مصااطفى "مشـــروعات النهـــو

الحضـــاري… التحـــديات والمـــآالت" ورق ااة

مقدمة تلى ندوة "مشرو ات النجوض الحضار  ..رؤية نقدياة  -مشاروج التغييار الحضاار

نموذجا" القاهرة :مؤسسة يقظة كر بالتعاوي مع مركز الحضااة للد ارساات السياساية – 4
ً
 1ديسمبر .1141

 )2ندوات ومؤتمرات إقليمية وعالمية (دولية):

 -4د .نادية محمود مصطفى "العالقات العربياة-ايوروبياة ا الحاضار والمساتقبلس فـي نـدوة
قدها مركز دراسات الوحدة العربية

القاهرة

براير .4588

 -1المشـــاركة فـــي نـــدوة م لقـــة قاادها مركااز د ارسااات الوحاادة العربيااة ا القاااهرة ا مااار
 4554وذلااع لمناقشااة تقرياار "لجنااة الجنااول" (الااذ تاام ترجمتااه تلااى العربيااة ونشاار بواسااطة
المركز) وتم نشر نص الندوة

دد أغسط .4554

مجلة المستقبل العرب

 -0إعداد ورقة عمـل الملتقـى الـدولي للنظار ا كيفياة الارد لاى الشابجات الموججاة لإلساالم
بد وة مي البنع اإلسالم للتنمية القاهرة نو مبر .1111

 -1د .نادية محمود مصطفى :ماذا يقدم ا سالم إلى العالم الحـديث؟ بحاث مقادم تلاى ماؤتمر
اإلسااالم والعلمانيااة والحداثااة مااؤتمر نظمااه مركااز الد ارسااات االسااتراتيجية بااايهرام بالتعاااوي
مع مؤسسة "أبانت" براير .1119

 -9د .نادي ااة محم ااود مص ااطفى :تش ااكاليات البح ااث والت اادري

اا

ل اام العالق ااات الدولي ااة م ااي

منظااور حضااار مقاااري ،بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر الــدولي سح اوار الحضااارات والمسااارات
المتنو ااة للمعر ااة (المااؤتمر الثااان للتحيااز(" جامعااة القاااهرة :برنااامج الد ارسااات الحضااارية
وحوار الثقا ات براير .1119
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Dr. Nadia M. Moustafa: Religion and Global civil society:

comments on a chapter by Abd Allah Alneim from Global civil

-1

society Report (1111), (in): The first International seminar on
Global civil society, organized by: Center for Political Research
and Studies (C.P.R.S) Cairo, and London School of Economics

(L.S.E), September 1110.

Dr. Nadia M. Moustafa, Religion, society and politics at the -9

globalization

era:

Islamic

perspective,

presented

at

the

conference on" Religion and Cultures: The courage of a new

humanism", the community of Sant Egidio Milan, Italy, September
1111.

Nadia Mostafa, Beyond Western Paradigms of International

Relations: towards an Islamic Perspective on Global Democracy , A

-8

paper presented to the International Workshop, "Building
Global Democracy", held in Cairo 1-8 December 1115.

The Political Dimensions of the cultural challenges facing Muslim -5
world: from the challenges of globalization to 5/ 44, presented at

the conference on “The Muslim world in 14st century organized
by Center of Strategic studies, Ministry of Foreign Affairs,

Turkey, June 1111 .

:المشاركة ببحث بالل ة ا نجليزية

-41

Religion, society and politics at the globalization era: Islamic
perspective, presented at the conference on" Religion and
Cultures: The courage of a new humanism ", the community of

Sant Egidio Milan, Italy, September 1111.

نادية محمود مصطفى استراتيجية العمل الثقافي ا سالمي في ال رب بحث مقدم.د

-44

 جامعــة، تح ـديات الهويــة والل ــة فــي الجامعــات العربيــة: ناديااة محمااود مصااطفى.د

-41

.1111  اإليسيسكو برلين يوليه- تلى اجتماج لجنة ال ب ار

.1110 نموذجا مقدم تلى مؤتمر رابطة الجامعة العربية الدوحة قطر أكتوبر
القاهرة
ً
41

-40

د .نادية محمود مصطفى :فقه األقليات المسلمة بين فقه االندماج (المواطنة) وفقه

العزلــة :ق ـراءة سياســية فــي واقــع المســلمين فــي أوروبــا بحااث مقاادم تلااى :المااؤتمر الااذ
نظم ااه مجلا ا

اإل ت ااا ايوروبا ا

ا ا أوروب ااا" اســـطانبول،

ا ا موض ااوج "الفق ااه السياسا ا

.1119

-41

د .نادي ااة محم ااود مص ااطفى أبع اااد د ارس ااة تط ااور وض ااع الما ارأة ا ا ت اااريخ اإلس ااالم:

تشكاليات منجاجية لى ضو

صائص وضع ايمة اإلسالمية

النظام الادول الاراهي

دراسة مقدمة إلى مؤتمر "المرأة بر التااريخ اإلساالم ماي زماي البعثاة النبوياة تلاى العجاد

العباس س ،يزد – إيران 48 -49 ،نو مبر .1119
-49

د .نادي ااة محم ااود مص ااطفى :أ ك ااار ح ااول تس ااجام التا اراث ال ل اادون

ا ا الفك اار ال اادول

والنظريا ااة الدوليا ااة :د ارسا ااة استكشا ااا ية ا ا اإلشا ااكاليات المنجاجيا ااة ا ا  :تح ا ا الملكا اااو

(محاارر) أ مااال ناادوة " بااد الاارحمي بااي لاادوي :ق ا ار ة معر يااة ومنججيااة" األردن :معجااد
الد ارسااات المعر يااة وجامعااة لل البياات  41-5مااايو  1119وشاارت ا  :مجلااة تسااالمية

المعر ة العدد  94شتا

-41

4115ها1118/م.

د .ناديااة محمااود مصااطفى :المنظــور الحضــاري للتعلــيم والبحــث رؤيــة مــن منطل ـ

الوســـطية ،بح ااث مق اادم تل ااى الم ااؤتمر ال اادول "نح ااو تس ااجام ربا ا تس ااالم

ا ا الحض ااارة

اإلنسانية المعاصرة" منتدس الوسطية األردن :عمان.1119 /5 /41 - 8 ،

-49

د .نادياة مصاطفى :االســتخالف فـي األر

دواعمارهــا :تنميــة شـاملة أساســها الــذكر

واألنثـــى ( ا ) :أ مااال مااؤتمر "لتعااار وا" طـــرابلن :جمعيااة الااد وة العالميااة اإلسااالمية

سبتمبر .1110
د .ناديا ااة محما ااود مصا ااطفى :حا ااول تسا ااجام الت ا اراث ال لا اادون

-48

والنظرية الدولية :دراسة استكشا ية

ا ا الفكا اار الا اادول

اإلشكاليات المنجاجية دراسـة مقدمـة إلـى المـؤتمر

الــدولي سعالميــة ابــن خلــدونس الااذ نظاام بالتعاااوي باايي بالتعاااوي باايي مكتبااة اإلسااكندرية
والمجل

اي لى للثقا ة

مصر ومؤسسة التراث ايندلس

وو ازرة الثقا ة اإلسابانية -9

 /9ديسمبر1111 /م

-45

د .نادية محماود مصاطفى :ت صايل العالقاة ماع اآل ار :د ارساة ا موضاع اآل ار ماي

مشروج النجوض تلى تشكاليات الت صيل وأبعاد  :نحو ت صيل مي منظور الفقه الحضار

بحـث مقـدم إلــى مـؤتمر نحــو مشـروق نهضــوي إسـالمي األردن عمــان :المنتادس العااالم
للوسطية  49 -41نو مبر .1118
41

-11

د .نادية محمود مصطفى :العالم اإلسالم

منظور قه حضار

النظام الدول  :التحديات والفرص ماي

بحث مقدم إلى الملتقى الشبابي العالمي للفكر والثقافة الذ تنظمه

أمانا ااة الش ا اابال االتحادي ا ااة ا ا ح ا اازل الم ا ااؤتمر ال ا ااوطن السا ااودان
.1118/44/
-14

الخرطـــــوم 15-19

د .ناديااة محمااود مصااطفى :التواصاال باايي الجامعااات والتبااادل العلم ا والطالب ا

ا

دمة االنفتاح لى اآل ر دراسة مقدمة إلـى نـدوة "تعزياز ودماج الحاوار ا اإلساالم ا

مناهج التعليم" القيروان -تونن (.)1115/41/41 -41
-11

د .نادية محمود مصطفى :حول أصول وقوا د دور نجضو للمرأة :ق ار ة مي منظور

حضااار تسااالم

ا

ب ارات التاااريخ اإلسااالم وتقياايم مشاارو ات نجضااة ايمااة دراســة

مقدمـــة إلـــى مـــؤتمر سالمـــرأة ونهضـــة األمـــة" الكويـــت ،و ازرة ايوق اااف اإلس ااالمية -15
.1141/0/01

-10

د .نادية محمود مصطفى :البعد الثقـافي فـي حـوار الحضـارات :التوظيـف السياسـي،

وشــروط التفعيــل ،مقــدم إلــى أعمــال نــدوة "ح اوار الحضااارات ا نظااام ااالم م تلااف:

التبايي واالنسجامس ،سراييفو ،مؤسسة جائزة البابطيي .1141
-11

د.نادية محمود مصطفى" :أنماط استجابة المسلميي لتحديات الجوياة ا

االم ماا بعاد

الحاارل الباااردة والعولمااة" بحــث مقــدم إلــى نــدوة بكليااة الد ارسااات اإلسااالمية :مؤسسااة قطاار
للثقا ة والعلوم الدوحة 41 -49 ،ديسمبر .1141

-19

د.نادية محمود مصطفى :نماذج تاري ياة للتعاارف االل الحارل والدبلوماساية ،د ارساة

مقدمة إلى المؤتمر الدولي "تعارف الحضاارات" بالتعااوي بايي مركاز الد ارساات الحضاارية

وحوار الثقا ات بجامعة القاهرة ومكتبة ا سكندرية (مايو .)1144

-11

د.نادية مصطفى :الرؤية الكونية القر نية وحدة المصدر ووحدة التنوق ،دراسة مقدمة

تلى مؤتمر "اإلجماج والو
بالتعاوي مع يان أمت

-19

وروحا وثقا ة" الذ نظمته مجلة ح ار
الجمع  :قجًا وسلو ًكا
ً
استنابول  19-11مايو .1140

Dr. Nadia Mahmoud Mustafa, Economic Integration in the

Islamic World: Environment and Process: A Thesis from the
Cultural Approach and an Entry Theme for the Formulation and

Implementation of Strategies and Policies, a study introduced to

the 4th Think Tanks Forum of the OIC Countries “Economic
42

Integration in the OIC Countries: Prospects and Challe nges”,

.Cairo-Egypt, 11-19 March, 1140

ثانيًا -المحاضرات واألنشطة بع

األنشطة العلمية دوليا:

 44مشاركة بين كلمات ومحاضرات في محافل دولية ،بيانها كالتالي:
 )4المشاااركة ا مااؤتمر تاادري
العربية للعلوم السياسية

العلااوم السياسااية ا الااوطي العربا الااذ
قبرص

أول انعقاد ت سيس لجا

قدتااه الجمعيااة

براير .4589

 )1الســفر فــي مهمــة إلــى جامعــة ميريالنــد ا الواليااات المتحاادة ايمريكيااة بترشاايح مااي
مؤسسا ااة ا ااورد (مكتا اال القا اااهرة) وذلا ااع لالشا ااتراع ا ا برنا ااامج للتا اادريل لا ااى اسا اات دام
دراسة العلوم االجتما ية يوليه .4589

الكمبيوتر

 )0المشاركة مع وفد من خمسة أعضاء هيئة تـدرين مـن قسـم العلـوم السياسـية جامعـة
القاهرة في مهمة علميـة فـي بروكسـل وبـرلين نظمتجاا مؤسساة ريادرع أيبارت ايلمانياة
(مكتل القاهرة) ولقد تم اللجا االلتقا بمسئوليي أوربييي وألماي وأسااتذة جاامعييي وذلاع

لمناقشااة ايوضاااج المتطااورة ا أوربااا .وجاارت هااذ اللقااا ات ا نطااات اادة مؤسسااات
مجمة :البرلماي ايورب

مقر حلف ايطلنطا

بروكسل البوندستاج ايلمان

ا بروكسال مقار الجما اة ايوربياة ا

و ازرة ال ارجية ايلمانية 41-0( .نو مبر .)4554

 )1المشااركة بمحاضرة في أعمال مـؤتمر حاوار الثقا اات مركاز الشامال –الجناول مجلا
أوربا -مالطة .4559

 )9محاضرات

معجد بيت الحكمة جامعة لل البيت -األردن .4555

 )1المشاركة ا أ ماال ماؤتمر با ار المعجاد العاالم للفكار اإلساالم
أغسط

واشـنطن 41-41

.1111

 )9المشاااركة ببحااوث ا مااؤتمريي حااول ح اوار الحضااارات ا دمشــ بااد وة مااي مركااز
العالقات العربية اإليرانية

 )8المشاركة ببحث

نو مبر  1111و

 11-48يناير .1111

مؤتمر المرأة والتغيرات العالمية ،دمش

دار الفكر تبريل .1111

 )5المشاركة بورقة باللغة اإلنجليزياة -غيار منشاورة -ا ماؤتمر مجلا
حوار ايدياي ،جنيف أكتوبر .1111

 )41المشاركة بمحاضرة

الكناائ

العاالم :

ندوة :ماذا بعد العدواي لى العرات طرابلن ،مار .1110

 )44المشااركة بمحاضارة ا ماؤتمر ايصاوليات مجلا
يونيه .1110
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كناائ

الشارت ايوساط بيــروت

 )41المشاركة ا النادوة العالمياة" :لتعاار وا" باد وة ماي جمعياة الاد وة العالمياة اإلساالمية
طرابلن سبتمبر .1110

 )40ت ااداد ورقااة العماال التا ناقشااجا اجتماااج اللجنااة التنفيذيااة لمشااروج "الاارد لااى الشاابجات
الموججة لإلسالم" بد وة مي البنع اإلسالم للتنمية جدة ،نو مبر .1110

 )41ت ااداد ورقااة العماال الت ا ناقشااجا اجتماااج الجيئااة االستشااارية لت سااي
حوار العرل مؤسسة الفكر العرب

بيروت يناير .1111

واصاادار مجلااة

 )49المشاااركة ا أ مااال ناادوة "الثااورة اإليرانيااة اإلسااالمية :اآل ااات والمسااتقبل" بااد وة مااي
مرك ااز العالق ااات الثقا ي ااة الدولي ااة رابط ااة العالق ااات الثقا ي ااة واإلس ااالمية -طهـــران م ااايو
.1111

 )41المشا اااركة ا ا حلقا ااة نقا ااا  :الشا اارت ايوسا ااط الكبيا اار :رؤس ربيا ااة با ااد وة ما ااي مركا ااز
الدراسات االستراتيجية التابع لو ازرة ال ارجية اإليرانية طجراي .1111/9/48

 )49تعقيب مكتوب (حير منشور) على بحث د .ل أومليل بعناواي" :نمااذج التغييار ناد
الغاارل وغياارهم :التجربااة العربيااة وتجربت ا الياباااي والصاايي" ا المااؤتمر الساانو الثالااث

لمؤسسة الفكر العرب "ثقا ة التغيير أم تغيير الثقا ة" مراك

 )48المشاركة بمحاضرة

 1-8ديسمبر .1111

موضاوج "التعلايم والتحاد الحضاار

ا الملتقاى الثاان للتربياة

والتعلاايم" بيـــروت ساابتمبر  1119والااذ نظمتااه مؤسسااة الفكاار العرب ا بالتعاااوي مااع
اإليسيسكو واإللكسو (تقرير تفصيل مكتاول اي جلساات الماؤتمر ا موضاو ات ذات
صلة بالتحديات الدا لية وال ارجية ذات ايبعاد الحضارية).

 )45المشاركة ببحث

"البعد الثقا

للشاراكة ايوروبياة المتوساطية :قا ار ة ا

بارة قاد"

المؤتمر الدول "العالقات العربية ايوروبية" :اي ات والمستقبل الذ نظمتاه الجامعاة

الجاشمية األردن نو مبر .1119

 )11جولااة حواريااة مااع مجمو ااة مااي ايساااتذة ا واشــنطن ونيويــور وكارولينــا الشــمالية
نظمجا ااا الفريا اات العرب ا ا للح ا اوار اإلسا ااالم المسا اايح بالتعا اااوي ما ااع مجلــــن الكنــــائن

األمريكي ،مايو .2225

 )14إعداد وا شراف على المشـاركة فـي دورة تنمياة المجاارات البحثياة بالتعااوي بايي برناامج
حاوار الحضااارات ومركااز ايمياار بااد المحسااي بااي جلااو للد ارسااات اإلسااالمية الشااارقة
نو مبر .1119

 )11محاضرة في ملتقى المرأة والوقف الذ نظمته و ازرة ايوقاف الكويتية الكويات أبريال
.1111
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)24

محاضرة (بالل ة ا نجليزية مكتوبة)

موضوج "حوار -صراج الحضاارات" ا

لجنااة العالقااات الدوليااة ال ارجيااة بالبرلماااي السااويد بااد وة مااي المعجااد السااويد

اإلسكندرية وذلع

يونيه .1111

ا

 )10المشــاركة فــي مــؤتمر دولــي تحاات ن اواي "سااتة قااروي مااي اإلسااالم باايي ايلباااي" ا
بريشتينا ( اصمة كوسو ا)

مع كلية الدراسات اإلسالمية

سبتمبر  1111والذ نظمه االتحاد اإلسالم بالتعاوي
كوسوفا.

 )11مداخلـــة فـــي جلســـة "موقااف ايوربياايي مااي انضاامام تركيااا لالتحاااد ايورب ا " ( ا ):
م ااؤتمر "الحا اوار المص اار -التركا ا  :تركي ااا جس اار ب اايي حض ااارتيي ل ااى ض ااو مس ااا

انضمامجا لالتحاد ايوربا " الاذ نظام بالتعااوي بايي :جامعاة القااهرة :برناامج الد ارساات
الحضارية وحوار الثقا ات ومؤسسة "أبانت" استانبول ،ديسمبر.1119

 )19المشاركة ببحث ا الماؤتمر الاذ نظماه مجلا
أوروبا" استنابول .1119

السياس

اإل تاا ايوروبا

ا موضاوج "الفقاه

 )11المش اااركة بورق ااة بحثي ااة ا ا مــــؤتمر سالعالقـــات المصــــرية ا يرانيـــة بــــين التــــدخالت
الخارجيــــة والمصــــال القوميــــةس ،ال ااذ

ق ااد ا ا الفتا ارة م ااي 48-41ن ااو مبر 1119

بالتع اااوي ب اايي برن ااامج الد ارس ااات الحض ااارية وحا اوار الثقا ااات بجامع ااة الق اااهرة والمؤسس ااة

الدولية لحوار الثقا ات والحضارات (طهران – إيران).

 )19محاضا ا ارة بعنا ا اواي" :أنس ا اانة السياس ا ااة" الن ا اادوة الدولي ا ااة "تنميتن ا ااا وال ط ا ااال اإلنس ا ااان
المشترع"  1118/14/01-18مقر اإليسسكو الرباط.

)18

المشاركة في رئاسة وا شراف على المؤتمر الدولي العربي التركي األول للعلـوم

االجتماعيــة حااول "الثقا ااة ود ارسااات الشاارت ايوسااط" الااذ

قااد ا  41-41ديساامبر

 1141ب نقرة (تركيا) بالتعاوي بيي مركز التفكير االستراتيج (أنقرة) و مركز الدراسات
الحض ااارية وحا اوار الثقا ااات (جامع ااة الق اااهرة) وقس اام العالق ااات الدولي ااة (جامع ااة عثمـــان

حازي ،اسكشيهر ،تركيا).

 )15المشاااركة بمااؤتمر مركااز د ارسااات الوحاادة العربيااة بمناساابة ماارور مساايي امااا لااى
الوحدة المصرية السورية بيروت .1118

)01

ضوية الو د الذ كونه وزير ايوقاف برئاسة أ.د.أحمد الطيل رئي

جامعاة ايزهار

إلج ا ار ح اوارات فــي فرنســـا وزيااارة هيئااات ومؤسسااات بحثيااة ورساامية ودينيااة ا يونيااه
.1118
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 )04المشــاركة فــي مــؤتمر ح ـوار األدي ـان بسويس ـ ار الااذ نظمتااه رابطااة العااالم اإلسااالم
ومبادرة الملع جد أكتوبر .1115

 )01المشاركة بورقة بعناواي "حول أصول وقواعد دور نهضوي للمـرأة :قـراءة مـن منظـور
حضـاري إســالمي فـي خبـرات التــاريخ ا سـالمي وتقيــيم مشــروعات نهضـة األمــةس ،ا

مؤتمر "المرأة ونجضة ايمة" الكويت :و ازرة ايوقاف اإلسالمية .1141/0/01-15

 )00المشاااركة بورقااة بعن اواي "البعــد الثقــافي فــي ح ـوار الحضــارات :التوظيــف السياســي،
وشـروط التفعيـلس ،ا أ ماال نادوة "حاوار الحضاارات ا نظااام االم م تلاف :التبااايي
واالنسجام" سراييفو مؤسسة جائزة البابطيي .1141

 )01زيــارة لجامعـــة بريتوريـــا بجنـــوب إفريقيـــا يوليــو  ،2212ضاامي و ااد جامعااة القاااهرة
برئاسااة ايسااتاذ الاادكتور حسااام كاماال رئااي

الجامعااة وتاام فااد اتفااات تعاااوي باايي قساام

العلوم السياسية بالجامعتيي.

)09

chair of a session about Turkey, in expert meeting on "unrest

and regime change in the Middle East and North Africa: the
challenge of transformation and state building", organized by: Al

shark center for regional and strategic studies/ Friedrich-Ebert-

Stiftung/ Stiftung wissenschaft und politik, at 21 April 2211,
Cairo.

 )01إلقـــاء مجموعـــة مـــن المحاضـــرات بجامع ااة المل ااع س ااعود (كرسا ا الما ارأة) – المملك ااة
العربية السعودية (

الفترة  19 – 11مايو  )1144حول :الدور المعاصار للمارأة ا

حوار الحضارات المنظاور الحضاار للتعلايم والبحاث رؤياة ماي منطلات الوساطية حاول
أصول وقوا د دور نجضو للمرأة قضايا المرأة مي منظور حضار مقاري.

)09

"Lecture on the "International Model of Islamic Conference

Muslim world in the International Order,:(IMOIC), titled

July, 1144, Sabanci University, Istanbul, Turkey.

)08

41th of

Lecture on The Arab Revolutions in the International Order, in

Conference "The Future of the Middle East in the Aftermath of

“the Arab Spring and the Turkish Elections”", 49th of July, 1144,
Foundation of Science and Arts, Istanbul, Turkey, available on:
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http://www.bisav.org.tr/merkez.aspx?module=sempozyumayrinti

&katid=1&menuID=9_1_1&merkezid=1&sempozyumid=11

 )05محاض ارة ااي "ايبعاااد ال ارجيااة للثااورات العربيااة" ا مؤسسااة وقااف ااتح ا جااولي
تركيا يوليو .1144

)11

Lecture on "Assessing the Situation: Where are We Now?",

Democracy:

to

Dictatorship

“Transitioning

conference

in:

Workshops in Best Practices and Insight Sharing”, hosted by
Georgetown University’s Prince Alwaleed Bin Talal Center for

Muslim-Christian Understanding and the Turkish Prime Ministry’s

Office of Public Diplomacy, Istanbul, Turkey, on October 1-9,
1144.

 )14المشـــاركة فـــي أعمـــال ملتقـــى مستشـــاري المعهـــد العـــالمي للفكـــر ا ســـالمي فـــي
اســـتنابول أكت ااوبر  1144وتق ااديم محاضا ارة ااي "تقي اايم المرحل ااة االنتقالي ااة ا ا الث ااورة
المصرية".

)11

محاضرة بعنوان "مشروعات النهو

الحضاري… التحديات والمآالت"

نادوة

نموذجا" الت
"مشرو ات النجوض الحضار  ..رؤية نقدية  -مشروج التغيير الحضار
ً
نظمتج ااا مؤسس ااة يقظ ااة ك اار بالتع اااوي م ااع مرك ااز الحض اااة للد ارس ااات السياس ااية 1 – 4
ديسمبر .1141

)10

محاضرة حول "دور مصر ا قليمي  ..عام بعد الثورةس ا الماؤتمر الاذ نظماه

مرك ا ااز الد ارس ا ااات السياس ا ااية واالقتص ا ااادية واالجتما ي ا ااة (التركا ا ا )  01 SETAين ا اااير
.1141

)11

تقــديم نــدوة بعن ـوان سالــوعي الجمعــي عنــد األســتاذ فــت ا

كــولن ...ق ـراءة فــي

داللة الخطاب وخبرة الخدمة بالنسبة لضـرورة الت ييـر الحضـاري فـي مراحـل االنتقـالس،
الت نظمجا منتدس ح ار ومركز النيل للثقا ة والفنوي  1مار .1140
ثالثا -تعقيبات ومداخالت في ندوات ومؤتمرات علمية 42( :مشاركة)

 .4التعقيـب علـى بحـثGilles Marion: L`Europe Recours et modèle de :
 l’Afriqueا ناادوة :مشااكلة المديونيااة ال ارجيااة للاادول اي ريقيااة (مااايو )4551مركااز

الدراسات والبحوث االقتصادية -جامعة القاهرة.
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 .1التعقيــب علــى بحــث د .الاادة شاااد " :الموقااف ايوروب ا الغرب ا ت از أزمااة ال لاايج" ا
المااؤتمر الساانو ال اربااع ( )4551مركااز البحااوث والد ارسااات السياسااية ا جامعااة القاااهرة-
كلية االقتصاد والعلوم السياسية والذ نشر

كتال أ مال المؤتمر.

 .0التعقيب على بحـث :د.مصاطفى لاو " ادم االنحيااز وتحاد التساعينيات" ا الماؤتمر
العلم الثان لقسم العلوم السياسية ( )4554-4551كلية االقتصاد والعلوم السياسية.

 .1التعقيب على بحث :أ .محمد ليفة :بيي النظاام المقصاود والنظاام المنشاود :نظاام االم
جديااد أم نظااام حياااة جدياادة ( ا ) مااؤتمر "العااالم اإلسااالم والمسااتقبل" والااذ نظمااه مركااز
د ارساات العاالم اإلسااالم بمالطاة بالتعااوي مااع مركاز البحاوث والد ارسااات السياساية جامعااة

القاهرة

أكتوبر .4554

 .9التعقيـــب علـــى بحـــث د .أحمااد يوسااف أحمااد :أوساالو والتسااوية السياسااية ( ا ) :مااؤتمر
القضية الفلسطينية ول اات التساوية السياساية مركاز البحاوث والد ارساات السياساية ديسامبر
.4559

 .1التعقيــــب علــــى بحــــث د .نيف اايي ب ااد ال ااالت :ايبع اااد الثقا ي ااة ا ا الشا اراكة ايوروبي ااة-
المتوسطية ( ) ندوة الشراكة ايوروبية -المتوسطية مركز البحوث والدراسات السياسية

بالتعاااوي مااع مركااز التوثياات والد ارسااات االجتما يااة والقانونيااة واالقتصااادية الفرنسا

يناااير

.4558

 .9التعقيــب علــى ورقتــين فــي مــؤتمر لساايا والتح اوالت العالميااة مركااز الد ارسااات اآلساايوية/
يناير .4558

 .8التعقيب على ورقتين في مؤتمر اي كار السياسية الكبرس

لسيا الل القري 11مركز

الدراسات اآلسيوية .1111

 .5المشــاركة فــي التعقيــب علــى أج ا از مااي التقرياار االسااتراتيج العرب ا
.1114

.41

ا

ااام 1111

التعقيب على ثالث أو ار في مؤتمر أ ريقيا والعولمة برنامج الد ارساات المصارية

اي ريقية براير .1111

.44

التعقيب (كتابـة) علـى بحاث د .باد ال بيار طاا "تجرباة الجامعاة اإلساالمية ا

ماليزي ااا ا ا ت اادري

العل ااوم السياس ااية م ااي منظ ااور التكام اال ب اايي االجتما ي ااة وب اايي العل ااوم

الشر ية" ( ) :د .مصطفى منجود (محرر) :نماذج المية

تدري

العلوم السياسية

أ م ااال الم ااؤتمر العلما ا لقس اام العل ااوم السياس ااية اإلس ااكندرية م ااايو  1114قس اام العل ااوم
السياسية سلسلة المؤتمرات العلمية (.1111 )1
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التعقيــب فــي نــدوة السياسااية ال ارجيااة ايمريكيااة بعااد الحاااد

.41

شاار مااي ساابتمبر

مايو  1111جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية( .نشر لى موقاع تساالم

أوي اليي)

المشــاركة فــي مناقشـــة التقريــر األول للتنميــة ا نســـانية العربيــة الااذ نظمااه

.40

المركااز العرب ا لبحااوث التنميااة القاااهرة ساابتمبر  1111وتاام نشاار التعقياال ا المسااتقبل
العرب

.41

نو مبر .1111

المشاركة في ندوة "تساالم أوي الياي" حاول تـداعيات الحـادي عشـر مـن سـبتمبر

على النظام الدولي أكتوبر .1114

.49

.16

المشاركة-كمراقب-في مؤتمر حوار الحضارات الذ

قدته جامعة الدول العربياة

 19 11نو مبر .1114

المشــاركة فــي نــدوة مناقشــة كتــاب "حاوار الحضااارات :تفا اال الغاارل الكااون مااع

الشرت المتفرد" لألستاذ السيد ياسين ،بدعوة من الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ديسمبر

.2222

.49

مشــاركة مكتوبــة فــي حلقــة نقــاش سالنســوية ا ســالميةس ا أ مااال الناادوة الت ا

نظمجا مركز "المرأة والذاكرة" .1111

.48

المشــــاركة فــــي حلقــــة نقــــاش حا ااول التربيا ااة المدنيا ااة ايمانا ااة العاما ااة للما اادار

الكاثولكية

مصر و ازرة الثقا ة المصرية أغسط

.1110

.19

مشاركة مكتوبة في حلقة نقاش في موضوق سالصحة وحقو ا نسانس ،منظمة

.11

المشــــاركة فــــي حلقــــة نقــــاش :تفعي اال مش اااركة المنظم ااات ايهلي ااة ا ا مع اارض

الصحة العالمية ،المكتب ا قليمي للشر األوسط ،القاهرة ،ديسمبر .2223

.14

رانكفورت الدول

جمعية مصر للثقا ة والحوار ديسمبر .1110

المشـــاركة فـــي أعمـــال نـــدوة مناقشـــة م طوطااة كتااال "االتحاااد ايورب ا وكيفيااة

االستفادة ربيًّا مناه" ماي ت اداد د .حساي نا عاة باد وة ماي مركاز د ارساات الوحادة العربياة
والمركز العرب للبحوث والتنمية القاهرة يناير .1111

.11

المشــاركة فــي أعمــال مــؤتمر "الح اوار باايي الالتينيااة والت اراث اإلسااالم " مكتبااة

اإلسكندرية  48-41أبريل .1111

.10

المشــاركة فــي حلقــة نقــاش ا موضااوج ايبعاااد الثقا يااة للدبلوماسااية المص ارية

المعجد الدبلوماس

و ازرة ال ارجية المصرية تبريل .1111
49

المشاركة فـي حلقـة نقـاش تحات ناواي :العالقاة بايي ت اال الشارت ايوساط ماي

.11

أساالحة الاادمار الشااامل وباايي تقامااة شاارت أوسااط جديااد ( ا ) :ناادوة ت ااال منطقااة الشاارت

ايوسااط مااي أساالحة الاادمار الشااامل :الجواناال القانونيااة جامعااة القاااهرة :منتاادس القااانوي
الدول

.19

كلية االقتصاد .1111/1/45

المشاركة بمداخلة (مكتوبة) تحت نواي" :ديمقراطية بال تسالمييي :هل هذا هاو

الحاال ( ا ) :الناادوة الت ا نظمجااا ناااد أ ضااا هيئااة تاادري
1119

.11

موضوج "االنت ابات البرلمانية

جامعااة القاااهرة ا ديساامبر

مصر".

مداخلـــة فـــي حلقـــة نقـــاش مغلق ااة ا ا "الما ارأة والمش اااركة السياس ااية ل ااى ض ااو

االنت ابااات البرلمانيااة ا مصاار" والت ا نظمجااا مركااز د ارسااات واستشااارات اإلدارة العامااة

بالتعاوي مع  UNDPالقاهرة ديسمبر .1119

الندوة الت نظمتجا الجيئة القبطياة اإلنجيلياة (منتادس حاوار الثقا اات)

.19

المشاركة

.18

المشــاركة بورقــة فــي منتــدى تطااوير التعلاايم العااال الااذ تنظمااه كليااة االقتصاااد

.15

المشاركة في المؤتمر الدولي "مي المشاركة تلى الجوار ...نحو تحسيي العالقات

موضوج "اإلرهال:

شرم الشيخ" أغسط

( 1119تقرير تفصيل مكتول).

والعلوم السياسية مايو .1111

ايوروبيااة المتوسااطية الاذ نظمااه مركااز الد ارسااات ايوروبيااة بالتعاااوي مااع مؤسسااة كااونراد
أديناور

نو مبر  1111وذل بالتعقيب على بحث:

Dr. Isabella Schefer: The cultural aspect of the Euro- Mediterranean
partnership: Assessment of ten years.

.01

تعقيــب مكتــوب علــى الجــزء الخــاص بــالتعليم فــي بيــان الحكومــة شااتا -1111

 ( 1119ا ا ) :ن اادوة مناقش ااة بي اااي الحكوم ااة ش ااتا  1119-1111التا ا نظمج ااا مرك ااز
البحوث والدراسات االقتصادية والمالية جامعة القاهرة .1119

.04

مداخلــة باالشااتراع مااع أ.د .حلم ا القااا ود ا  :حلقــة نقاشــية حــول ردود فعــل

تجــاس تصــريحات وزيــر الثقافــة المصــري حــول حجــاب الم ـرأة فــي مصــر مركااز سواسااية
حقوت اإلنساي ديسمبر – 1111يناير .1119

.01

مداخلــــة شــــفوية ااالل لق ااا ح ااول :با ارة برن ااامج الد ارس ااات الحض ااارية وحا اوار

الثقا ااات ا ا تقي اايم حالااة الحا اوار ب اايي الغاارل والع ااالم اإلس ااالم أمااام ال اادورة التا ا نظمج ااا
برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات  11-1يوليو  1119لمجمو اة أسااتذة ازئاريي
51

ا بتساابرج بالواليااات المتحاادة الألمريكيااة وذلااع بالتعاااوي مااع مركااز اللغااات والترجمااة ا

جامعة جنول الواد .

.00

مداخلة شفوية مع مجمو ة مي ايساتذة وأساتذة الهوت وأدياي مقارنة بريطانييي

وبرلمانييي بريطانييي

الل سلسلة لقاءات حوار الحضارات الت نظمجا برنامج لدراسات

الحضااارية وحاوار الثقا ااات بجامعااة القاااهرة بالتعاااوي مااع الجيئااة القبطيااة اإلنجيليااة أكتااوبر

.1119

.01

مداخلــة شــفوية باايي مجمو ااة ماادا الت يساااتذة ا لقــاء حــول :خبــرة برنــام

الدراسات الحضارية وحوار الثقافات في تقييم حالة الحوار بين ال رب والعالم ا سـالمي

الذ نظمه برنامج لدراسات الحضارية وحوار الثقا ات بجامعة القااهرة بالتعااوي ماع مركاز
التفاااهم باايي الغاارل واإلسااالم باايي مجمو ااة باااحث د ارسااات ليااا وناشااطيي مااي هولناادا

.1119

.09

A Comment on: Dr. Fares Braizat paper, Reflections on A

New-Old Issue: Are Islam and Democracy Compatible? In the
conference organized by The American Studies Center at the

American University in Cairo and the American University in
Washington DC: “Are Islam and Democracy Compatible?” cairo,

9-1/44/1119.

ا شراف على دوالقاء كلمـة فـي الحلقـة النقاشـية :نحاو بناا الجما اة العلمياة ا
.01
العلا ااوم السياس ا ااية ما ااي منظ ا ااور حضا ااار تس ا ااالم القا اااهرة :مرك ا ااز الحضا ااارة للد ارس ا ااات
السياسية أغسط

.09

.1118

المشــاركة فــي دورة سالمنهجيــة ا ســالميةس بمحاض ارة بعن اواي "إشــكاليات البحــث

والتــدرين فــي علــم العالقــات الدوليــة مــن منظــور حضــاري مقــارن" التا نظمجااا مركااز
الدراسات المعر ية بالقاهرة

.08

الفترة ( 41 – 9براير .)1115

المش اااركة ا ا دورة " ا ا كيفي ااة تفعي اال الق اايم ا ا البح ااوث والد ارس ااات االجتما ي ااة"

نموذجــا
بمحاض ارة بعن اواي "تفعيــل القــيم فــي منظــور الحقــل العلمــي :العالقــات الدوليــة
ً

(المــدخل المنظــوري فــي دراســة الحقــل العلمــي وجدليــة القــيم-المصــلحة)" الت ا نظمجااا
مركز الحضارة للدراسات السياسية بالتعاوي مع مركز الدراسات المعر ية بالقاهرة
( 44 - 1براير ( .)1141تحت اإل داد للطبع)
51

الفترة

.05

الكلمة االفتتاحية في المؤتمر الدولي مسـيحيو الـوطن العربـي :التـاريخ ،الـدور،

المستقبل مركز الدراسات الحضاارية وحاوار الثقا اات بالتعااوي ماع الفريات العربا للحاوار
اإلسالم المسيح

.11

القاهرة ( 48-49سبتمبر .)1141

كلمة بعنوان "من خبرة تطوير منظور حضاري في العلوم السياسية" في أعمـال

الحلقة النقاشية "مفجوم الحضار ومعالم منظور جديد

العلوم السياسية واالجتما ية"

الت ا نظمجااا مركااز الحض ااارة للد ارسااات السياسااية بالتعاااوي م ااع كاال مااي مركااز الد ارس ااات
المعر ية ومركز الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات بكلية االقتصاد والعلوم السياسية

الفترة ( 19 11أكتوبر 1141م).

.14

تعقيـب مكتـوب فـي النـدوة الدوليـة سالتـراثس ،معهـد المخطوطـات العربيـة ،جامعاة

الدول العربية القاهرة .1141/41/ 1-4

.11

تعقيب مكتوب بعنوان س القانون الدولي والعالقات الدوليـةس ا أ ماال السامينار

العلم لقسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القااهرة أغساط

.1144
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()8قائمة معتمدة بالمشاركات في عضوية اللجان والجمعيات وفي الهيئات
االستشارية لمجالت ودوريات علمية
عضوية الهيئات االستشارية لمجالت ودوريات علمية:
-4

ضوية الجيئة االستشارية لمجلة تسالمية المعر ة الت تصدر ي

-1

ضوية الجيئة االستشارية لمجلة المنار الجديد ج .م .ج.

-1

ضوية الجيئة االستشارية لمجلة "حوار العرل" الت تصدرها

-0

-9

المعجد العالم للفكر اإلسالم .

ضوية الجيئة االستشارية لمجلة المسلم المعاصر.
مؤسسة الفكر العرب

بيروت.

ضوية الجيئة االستشارية لمجلة السياسة الدولية.

عضوية اللجان والجمعيات:
-4

ضوية الجمعية العربية للعلوم السياسية.

 -1ضوية اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو و ازرة التعليم
العال (.)1119 – 1119

 -0ضوية لجنة العلوم االجتما ية مكتبة اإلسكندرية
(.)1119-1119

 -1ضوية لجنة جائزة ايمير بد المحسي بي جلوس العلمية
الت يمنحجا مركز بد المحسي بي جلو للدراسات
اإلسالمية الشارقة اإلمارات العربية المتحدة.

 -9ضوية جمعية دراسات المرأة والحضارة.
 -1ضوية لجنة الترجمة بالمجل

اي لى للثقا ة والعلوم

والفنوي (.)1144 – 1118

 -9ضوية لجنة العلوم السياسية بالمجل

اي لى للثقا ة

والعلوم والفنوي (.)1141 – 1115
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( )9قائمة ب نشطة تطوير العملية التعليمية (داخل أو خارج مصر)
وتشاامل -4 :باارة متنو ااة ا تاادري

مقااررات د ارسااية دا اال الجامعااة و ارججااا بمصاار

وال ارج  -1استحداث برامج ومقررات د ارساية -0المشااركة ا الجاودة واال تمااد -1
المشاااركة بالتاادري

ااارج جامعااة القاااهرة  -9المشاااركة بالتاادري

ااارج جامعااة القاااهرة

 -1اإلشراف لى سيمنارات ومشرو ات لمية.
وبيانجا التفصيل كما يل :
 -1تـــدرين مقـــررات داخـــل جامعـــة القـــاهرة (فـــي كليـــة االقتصـــاد والعلـــوم
السياسية وكليات أخرى):

 )4تطور العالقات السياسية الدولية.
 )1العالقات السياسية الدولية (قسم االقتصاد).
 )0التنمية السياسية.

 )1سياسات ارجية ربية.

 )9مشكالت دولية معاصرة.
 )1كر سياس تسالم .

 )9العالقات العربية الدولية.
 )8الوطي العرب

السياسات الدولية.

 )5قضايا دولية معاصرة.

 )41نظرية العالقات الدولية (دراسات ليا).
 )44الثقا ة والسياسة العالمية.
 )41العالم اإلسالم

 )40النظم السياسية

السياسات العالمية (دراسات ليا).

أمريكا الالتينية.

 )41االقتصاد السياس الدول (دراسات ليا).
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 -2برام دراسية مستحدثة:

 ت سين دبلوم الدراسات ا سرائيلية وتصاميم مقر ارتاه واإلشاراف لياه ()1141 -1111واإلش ا اراف لا ااى تطا ااوير محتا ااوس ها ااذ المقا ااررات ا ا تطا ااار برنا ااامج الجا ااودة واال تما اااد

(.)1144 -1141

 نظرية العالقات الدولية من منظورات مقارنة (دراسات ليا) الثقافة والسياسة العالمية مرحلة البكالوريو-

العالم ا سالمي في السياسات العالمية (دراسات ليا)

 العالقـــات الدوليـــة مـــن منظـــور إســـالمي (كليااة الد ارسااات اإلسااالمية – مؤسسااة قطاار –.)1118

 -االقتصاد السياس الدول (دراسات ليا).

 -0المشاركة في الجودة واالعتماد:

المشا اااركة ا ا الجا ااودة واال تما اااد ا ااالل رئاسا ااة القسا اام ( )1144 -1141ب ا ااداد الملفا ااات
المقدمااة للجنااة اال تماااد والمشاااركة ا اسااتعدات الكليااة التا أ ضاات تلااى حصااول الكليااة ا
نجاية  1144لى الجودة واال تماد.
 -رئاسة لجنة تطوير الئحة البكالوري

بقسم العلوم السياسية مي .1110 -1111

 ا ش ـراف علــى إعــداد المــؤتمر العلمــي لقســم العلــوم السياســية بكليااة االقتصاااد والعلااومالسياسية مي مايو -1144مايو 1141

 اإل ااداد واإلشا اراف ل ااى مناقش ااة تط ااوير مق ااررات العل ااوم السياس ااية بكلي ااة االقتص اااد والعل ااومالسياسية ضمي برنامج منحة ورد.

 -4المشاركة بالتدرين خارج جامعة القاهرة في موضوعات متنوعة كا تي:
 )4مركز الدراسات االستراتيجية والعسكرية :محاضرات

االستراتيجية (.)4589

 )1كليااة ال ااد اج ال ااوطنى-أكاديميااة ناص اار العس ااكرية :محاض ارات ا ا مب اااد د ارس ااة
العالق ااات الدولي ااة واالس ااتراتيجية الجما ااة ايوربي ااة وتطوره ااا العالق ااات العربي ااة

ايوربية (.)4588

 )0المعج ااد الدبلوماسا ا الت ااابع ل ااو ازرة ال ارجي ااة المصا ارية :محاضا ارات ا ا العالق ااات
العربي ااة ايوربي ااة ( )4588محاضا ارة ااي كيفي ااة مواجج ااة الش اابجات ض ااد الع اارل
والمسلميي (يناير .)1111
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 )4معجااد البحااوث والد ارسااات العربيااة التااابع لجامعااة الاادول العربيااة :محاض ارات ا

العالقات العربية الدولية (العام الجامع  )4588-4589محاضارات ا نظرياة
العالقات الدولية (.)1119-4551

 -5العمل خارج جمهورية مصر العربية:

 االنت اادال للعم اال ا ا جامع ااة الق اااهرة اارج ال رط ااوم كلي ااة التج ااارة -قس اام االقتص اااد
لتدري

مادت تدارة امة و القات دولية الل العام الجامع .4581-4580

اار م ا ااي س ا اابتمبر  4551وحت ا ااى
 اإل ا ااارة لجامع ا ااة اإلم ا ااارات العربي ا ااة المتح ا اادة ا تب ا ا ًا
يوني ااه 4551ولق ااد قمااات بت اادري

الما اواد التالياااة :قضــــايا دوليــــة معاصــــرة ،العــــالم

ا سالمي ،السياسات الخارجية للدول العربية ،حلقة دراسـية فـي الشـر األوسـط،

حلقــة دراســية فــي أمريكــا الالتينيــة ،حلقــة دراســية فــي االتحــاد الســوفيتي وشــر

أوربا ،السياسات الخارجية للدول الكبرى ،مبادئ العالقات الدولية.

 اإل ارة للعمل

كلية الدراسات ا سالمية ،برنام الماجستير فـي كليـة الدراسـات

ا ســالمية فــي مؤسســة قطــر فــي الدوحــة

مقرر "العالقات الدولية من منظور إسالمي"

ااالل العااام الجااامع ( .1118تاادري
برنامج السياسات العامة)

 -6ا شراف والتنسي العلمي لسيمنارات ومشروعات علمية:

 -4ضو لجنة الترقيات للعلوم السياسية بالجامعات المصرية (- 1111

).

 -1مشــرف علــى ســمينار الرســائل العلميــة والدراســات العليــا ا قساام العلااوم السياسااية
بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ( )4558-4551والمشاركة

مناقشة مشرو ات

تسجيل الرسائل وتقارير التقدم واإلشراف لى السامينار العلما لمناقشاة مشارو ات

رسائل الدكتوراة (.) - 1149( )1141 - 1141
 -0والمشاركة

السمينار العلما للقسام وذلاع بمحاضارة اي منظاور تساالم لد ارساة

العالقا ااات الدوليا ااة  4551وبمحاض ا ارة ا ااي العولما ااة با اايي لا اام العالقا ااات الدولي ا ااة
والمنظور اإلسالم للعولمة

براير  4555وبمحاضرة ي العالقات الدولية

الفكر اإلسالم .1141

 -1مشـــرف علـــى الســـمينار الثقـــافي لقســـم العلـــوم السياســـية ا ا الع اااميي الد ارس ااييي
( )1110 -1111( )1111-1114وموض ا ااو ه تط ا ااور حال ا ااة العل ا ااوم السياس ا ااية
وتحري اار أ م ااال ه ااذا السا اامينار وص اادور ا ا كت ااال تح اات نا اواي :ل اام السياساااة:

مراجعات نظرية ومنجاجية.
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 -9مشرف على السـمينار العلمـي للقسـم االل العااميي (1115( )1115 – 1118
–  )1141تح اات نا اواي "مـــداخل التحليـــل الثقـــافي لدراســـة الظـــواهر االجتماعيـــة

والسياسية" بالتعاوي مع مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات والذ صادرت
أ ماله

كتال.

 -1ا شـــراف علـــى المـــؤتمر العلمـــي لقســـم العلـــوم السياســـية فـــي العـــامين 2212
و.2211

 -9ا شـــراف علـــى المـــؤتمر العلمـــي األول ألعضـــاء الهيئـــة المعاونـــة لقســـم العلـــوم

السياســـية تحاات ن اواي" :الثااورة المص ارية ود ارسااة العل اوم السياسااية" يونيااه 1141
(تحت الطبع).

 -8المشـــاركة فـــي تحكـــيم دراســـات ق اادمت تلااى :مركااز البحااوث والد ارسااات السياس ااية-
جامعا ااة القا اااهرة ومجلا ااة شا اائوي اجتما يا ااة (جمعيا ااة االجتما ااا ييي بدولا ااة اإلما ااارات
العربية) ومركز اإلمارات للد ارساات االساتراتيجية والمعجاد العاالم للفكار اإلساالم

ا الواليااات المتحاادة ايمريكيااة ومركااز بحااوث ود ارسااات الاادول الناميااة  -جامعااة

القاهرة ومجلة النجضة بجامعة القاهرة ومجلة دراسات (الجامعة ايردنية).

 -5المشاركة في تقـويم األعمـال المقدمـة للترقيـة ماي جانال أ ضاا هيئاة تادري
جامعات ربية ومصرية والجامعة اإلسالمية

ماي

ماليزيا.

 -41المشاركة في أعمال السمينار العلمـي نصاف السانو الاذ يعقاد مركاز البحاوث
والد ارساات السياسااية ا كليااة االقتصاااد والعلااوم السياسااية لمناقشااة بعااض مشاارو ات
ورسائل الماجستير والدكتو ار

الجامعات المصرية (.)1114-4551

 -44المشــاركة فــي مناقشــة رســائل ماجســتير ودكتــوراس فــي كــل م ـن :كليااة االقتصاااد
والعلااوم السياسااية بجامعااة القاااهرة وقساام العلااوم السياسااية بجامعااة أساايوط ومعج ااد
البحوث والدراسات العربية.

 -12د .ناديااة مصااطفى (مشاارف ااام ورئااي

الفرياات) مشااروج العالقااات الدوليااة ا

اإلسااالم  41جااز القاااهرة :المعجااد العااالم للفكاار اإلسااالم

( .4551اســـتمرت

 -1ت ااداد واإلش اراف لااى تنفيااذ وتحرياار وكتابااة أحااد أج ا از بحااث جمااا

حااول لثااار اشااتراع

أعمال المشروق من.)1996-1986

تسارائيل ا أبحاااث مبااادرة الااد اج االسااتراتيج ايمريكيااة ،وذل ـ فــي نطــا نشــاط مركــز

البحـــوث العســـكرية التـــابع لـــوزارة الـــدفاق (ســـبتمبر -1988مـــايو .)1989وتـــم نشـــرس
بواسطة المركز في كتاب (مصنف) تحت هذا العنوان.
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 -13ت ااداد واإلشاراف لااى تنفيااذ وتحرياار ملااف اااص عــن سالعــالم الثالــث فــي النظــام
الــدولي للثمانينيــاتس والــذي تضــمن إحــدى عشــرة دراســة قــام بكتابتهــا عــدد مــن

أعضــاء هيئــة التــدرين والخب ـراء ،ونشــرت الدراســات فــي ثالثااة أ ااداد متتاليااة مااي

مجلة الفكر االستراتيج العرب  ،أبريل ،1991أكتـوبر ،1991ينـاير .1992ولقـد
تم نشر مقدمة هذا الملف التي أعددتها وكذل الدراسة التي ساهمت بها فـي هـذا

الملف في عدد أبريل .1991

 -41ا شراف على سمينار الرسائل العلمية والدراسات العليا
بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ( )4558-4551والمشاركة

قسام العلاوم السياساية
مناقشة مشرو ات

تسجيل الرسائل وتقارير التقدم واإلشراف لى السامينار العلما لمناقشاة مشارو ات

رسائل الدكتوراة (.) - 1141

 -49المشاركة

السمينار العلم لقسم العلوم السياسية وذلع بمحاضرة اي منظاور

تسالم لدراسة العالقات الدولية  4551وبمحاضرة ي العولمة بيي لم العالقاات

الدوليااة والمنظااور اإلسااالم للعولمااة ا

الدولية

الفكر اإلسالم .1141

ب ارياار  4555وبمحاض ارة ااي العالقااات

 -41ا ش ـراف علــى الســمينار العلمــي لقســم العلــوم السياســية ا العاااميي الد ارسااييي
( )1110 -1111( )1111-1114وموض ا ااو ه تط ا ااور حال ا ااة العل ا ااوم السياس ا ااية
وتحري اار أ م ااال ه ااذا السا اامينار وص اادور ا ا كت ااال تح اات نا اواي :ل اام السياساااة:

مراجعات نظرية ومنجاجية.

 -49المشــــاركة فــــي تنســــي وا شــــراف علــــى :الم ااؤتمر ال اادول "ح ا اوار الحضا ااارات
والمس ااارات المتنو اااة للمعر ا ااة (الم ااؤتمر الثا ااان للتحيا ااز(" جامع ااة القا اااهرة :برناااامج

الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات  40-41براير .1119

 -48ا شـــراف علـــى الســـمينار العلمـــي للقســـم ااالل الع اااميي ()1115 – 1118

( )1141 – 1115تحا اات ن ا اواي "مـــــداخل التحليـــــل الثقـــــافي لدراســـــة الظـــــواهر
االجتماعيــة والسياســية" بالتعاااوي مااع مركااز الد ارسااات الحضااارية وحاوار الثقا ااات
والذ صدرت أ ماله

كتال.

 -19اإلشراف لى ت داد ندوتيي لمناقشة العددييي ايول والثان مي "حولياة أمتا

ا

العا ااالم" أبريا اال  4555ما ااايو 1111بالتعــــاون بـــــين مركــــز الحضـــــارة للدراســـــات
السياسية ومركز البحوث والدراسات السياسية.
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 -11ت ااداد واإلشا اراف لا ااى أنش ااطة مرك ااز البح ااوث والد ارس ااات السياس ااية (– 1111
 )1111وبرنااامج ح اوار الحضااارات ثاام مركااز الد ارسااات الحضااارية وح اوار الثقا ااات

(أبريل  -1111سبتمبر .)1141

 -21تنسيت المؤتمر العاشر لمركز البحوث والدراسات السياسية ديسمبر  ،4551تحت

عنـوان مصــر ومشــروعات النظــام ا قليمــي الجديــد ،وتحرياار أ مالااه وكتابااة التقااديم

للكتاب الذي نشر هذس األعمال.

 -11التنساايت بالمشاااركة مــع أ.د.ســيف الــدين عبــد الفتــا  ،مااؤتمر "منظااور تسااالم

للعالقات الدولية" ،والذي ناقش أعمال مشروق العالقات الدولية في ا سالم ،والذي
عقـــد فـــي القـــاهرة فـــي ديســـمبر  1997بالتعـــاون بـــين جامعـــة العلـــوم ا ســـالمية

واالجتماعية في واشنطن وبين مركز البحوث والدراسات السياسـية بكليـة االقتصـاد

والعلوم السياسية.

 -10تنسيت ندوة "كوسو ا بيي التاريخ وايزمة الراهناة" دواعداد إحدى أو ار العمل حول
األبعــاد الدوليــة لألزمــة .وتــم عقــد النــدوة فــي أبريــل  ،1998بالتعــاون بــين مركــز

البحوث والدراسات السياسية ،وبين مركز الحضارة للدراسات السياسية.

 -11المشـــاركة فـــي رئاســـة وا شـــراف علـــى المـــؤتمر العربـــي التركـــي األول للعلـــوم
االجتماعية حول "الثقا ة ودراسات الشرت ايوسط" الذ

قد

 41-41ديسامبر

 1141با ا نقرة (تركي ااا) بالتع اااوي ب اايي مرك ااز التفكي اار االس ااتراتيج (أنقا ارة) و مرك ااز

الد ارسا ااات الحضا ااارية وح ا اوار الثقا ا ااات (جامعا ااة القا اااهرة) و قسا اام العالقا ااات الدوليا ااة
(جامعة ثماي غاز

اسكشيجر تركيا).

 -19ا شـــراف علـــى مـــؤتمر ساالقتصـــاد المصـــري بعـــد عـــام مـــن الثـــورة… تحـــديات
وأولويــــات وبــــدائلس ،دوالقــــاء كلمــــة ا ا الجلسا ااة ايولا ااى حا ااول "المرحلا ااة االنتقاليا ااة
وتاادا يات تدارتجااا لااى الوضااع االقتصاااد لمصاار" نظاام المااؤتمر مركااز الحضااارة
للدراسات السياسية بالتعاوي مع مؤسسة بيات الحكماة للد ارساات االساتراتيجية ومركاز

الدراسات الحضارية وحوار الثقا ات

 19براير .1141

 -2ا شـراف علــى المــؤتمر المصــري األول :نحــو دولــة قويــة ومجتمــع مشــار  ،الااذ نظمااه
مركز الحضارة للدراسات السياسية و قد

 49-41يوليو .1141

 -11ا شـراف علــى دوادارة حلقــات حــول السياســة الخارجيــة المصــرية الجديــدة عقــب
ثورة  25يناير ،وقد قدت ثالث حلقات تناولت الموضو ات التالية:
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أ-

صااائص النظااام العااالم والنظااام اإلقليما  :الفاارص والقيااود أمااام السياسااة ال ارجيااة

المصرية والمقتضيات الدا لية لجذ السياسة ( 1أغسط

1141م).

ل -مالمح الرؤية االستراتيجية للسياسية ال ارجية المصرية… نحاو طارح حضاار جدياد
( 15أغسط

.)1141

ج -مؤسس ااات ص اانع السياس ااة ال ارجي ااة وتنفي ااذها :رؤي ااة للتقي اايم والتط ااوير ( 45س اابتمبر
.)1141
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