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 السرية الذاتية لألستاذة الدكتورة 
 اندية حممود مصطفى

 )أستاذ العالقات الدولية املتفرغ 
 جامعة القاهرة( –بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 9102يونيو 
 

حصلت على  .القاهرة -11/8/1591: ُوِلدت في، نادية محمود مصطفى كتورةداألستاذة ال
، ثم على الدكتوراة 1591العلوم السياسية، ثم على الماجستير من قسم  1591البكالوريوس عام 

 على التوالي. 1551، 1581. وترقت إلى أستاذ مساعد ثم أستاذ 1581
 

والدراسات السياسية مدير مركز البحوث التي تولتها:  الوظائف العلمية واإلداريةوعلى رأس 
امج الدراسات الحضارية برنثم مؤسس ومدير برنامج حوار الحضارات )(، 2002 -2002)

مؤسس ومدير مركز  ؛(2002 -2002) ( بكلية االقتصاد والعلوم السياسيةوحوار الثقافات
المشاركة في  ؛(2000 -2002ر الحضارات سابًقا( )الدراسات الحضارية وحوار الثقافات )حوا

مركز  وهو، 2002ثم إدارته منذ (، 2000 -0991أعمال مركز الحضارة للدراسات السياسية )
أغسطس  -2000رئيس قسم العلوم السياسية )مارس  ؛(2002ارة للدراسات والبحوث )منذ الحض

2000 .) 
 

اإلشراف على سمينار الرسائل العلمية  :التي قامت عليها المهام العلمية في القسموعلى رأس 
 -2000اإلشراف على السمينار العلمي الشهري للقسم )، 0992ي القسم لدورات متعددة منذ ف

علم السياسة مراجعات نظرية (، وتحرير كتب بعض أعمال هذا السمينارات وهي: 2000
مداخل التحليل الثقافي لدراسة الظواهر السياسية واالجتماعية: المنطلقات ، (2002ومنهاجية )

، ]بالمشاركة مع د.أميرة أبو سمرة[ (2000لوم االجتماعية والسياسية )والمجاالت والمفاهيم في الع
 (2002المنظور البيني والعالقات البينية في العلوم السياسية: إعادة نظر وقراءة جديدة )

بالمشاركة مع ( ]2002) الثورة المصرية ودراسة العلوم السياسية]بالمشاركة مع د.أميمة عبود[، 
 .أمل حمادة[ د.

 

مكتبة اإلسكندرية  - ةلجنة العلوم االجتماعي :ومن أهمها ،عضوية اللجان العلميةلوتم اختيارها 
 – 2002ة والعلوم والفنون )عضوية لجنة الترجمة بالمجلس األعلى للثقاف، (2002-2001)

لجنة ، (2001 – 2002رة التعليم العالي )وزا -اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، (2000
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ة الهيئ(، 2002 -2000السياسية )الترقيات لوظائف أستاذ مساعد وأستاذ أقسام العلوم 
 االستشارية لدوريات علمية مصرية وعربية: السياسة الدولية والمسلم المعاصر..

 
في مصر والدول العربية  ةمتعدد محاضرات علمية في مؤسسات أكاديمية وفكريةلقاء ودعيت إل

المشاركة في المؤتمرات العالمية لحوار األديان الثقافات والحضارات في مصر والدول واألجنبية، و 
مهام علمية في فرنسا والواليات المشاركة في (، و 2002 -2002سالمية واألجنبية )واإلالعربية 
 وألمانيا وتركيا.األمريكية المتحدة 

 
قسم االقتصاد خالل عام  -جامعة القاهرة فرع الخرطوم كلية التجارةللعمل في: وأعيرت 

برنامج (؛ 0992 يونيه - 0992سبتمبر )جامعة اإلمارات العربية المتحدة (؛ و 0921-0922)
 .2002الدوحة، خالل عام بالماجستير في كلية الدراسات اإلسالمية 

 
نظرية العالقات الدولية، مسار  هي: مجاالت االهتمام إنف ،البحث والنشر العلميوفي مجال 

وتطور وجداالت منظورات العلم، االتجاهات النقدية الحديثة في العلم، قضايا عالمية معاصرة 
تركيا(، الصراع العربي اإلسرائيلي، األبعاد  –عالقات وسياسات القوى اإلقليمية )إيران  جديدة،

عالقات الشمال والجنوب الديمقراطية والعدالة الدينية والفكرية والثقافية للصراعات المعاصرة، 
 المعاصرة.العالمية، سيسات التغيير العالمي، نظريات االقتصاد السياسي الدولي المقارنة وقضاياه 

 ،وعلى رأس هذه االهتمامات العلمية عبر ما يزيد عن ثالثة عقود: بناء وتطوير منظور حضاري 
 "العالقات الدولية في اإلسالم"موسوعة وتحرير انطالقا وتأسيسا من اإلشراف على والمشاركة في 

وتعاد ( كتابا، 11في ) 1551، التي صدرت عام ( مع لفيف من أساتذة الكلية1551 – 1581)
 .طباعتها حاليا مرة أخرى 

( كتابا؛ من 14) ما يزيد عن تحرير والمشاركة في تحريرتم  :1581وخالل المسيرة العلمية منذ 
كل عدد قضية من قضايا وضع أهمها: تحرير سلسلة كتاب غير دوري "أمتي في العالم"، يتناول 

 .(1415كتابا حتى  11العالم اإلسالمي في النظام العالمي المعاصر )صدر منه 
ومن أحدث الكتب المحررة: موسوعة "العالقات الدولية في عالم متغير: منظورات ومداخل 

ن على و الحاصل الباحثون ( دراسة علمية أعدها 14، الذي يضم ): ثالثة أجزاء(1411) مقارنة"
وتطور  الماجستير والدكتوراة تحت إشرافي، إلى جانب دراستي عن مسار علم العالقات الدولية

 منظوراته.
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العالقات كتابا(، أحدثها: " 19، وصلت لحوالي )تأليف عدد من الكتب العلمية منفردةوكذلك 
العدالة والديمقراطية: التغيير ، و"(1419" )الدولية في التاريخ اإلسالمي: منظور حضاري مقارن 

 .(1419" )العالمي من منظور نقدي حضاري إسالمي

بحًثا قدم في  (111، و)مجالت ودوريات علمية عربية محلًيا وإقليمًيابحًثا في ( 19ونشرت )
 .مؤتمرات وندوات منشورة أو كتب محررة

 .ماجستير ودكتوراة ةل( رسا04) ما يزيد عنعلى ومناقشة  تشرفأو
 

الترشح لجائزة جامعة القاهرة التقديرية لعام ي حصلت عليها وترشحت لها: التالجوائز ومن 
وهي جائزة  Time Life Award Achievement جائزةعلى  1411عام الحصول و  .1411

تقدمها جمعية علماء االجتماع المسلمين ببريطانيا )وهي منظمة غير هادفة للربح مقرها لندن(، 
( تأتي اعتراًفا وتقديًرا النجازات األشخاص الذين قدموا إسهامات 1441هذه الجائزة )التي ُدشنت 

 اتهم فيما يتصل بتدعيم التجانس االجتماعي، وحوار األديان، والفكر اإلسالمي.تتعلق بمجال خبر 


