الإصــــدارات والنشر العلمي:
أوالً :الكتب

 .1مصر وأزمة مياه النيل :آفاق الصراع والتعاون ،القاهرة ،دار الشروق.2012 ،

 .2األمن المائي المصري :الواقع والمستقبل (محرر) ،القاهرة ،المجلس المصري للشؤون الخارجية.2011 ،

 .3إدارة أزمة المياه في العالم اإلسالمي :مقاربة إسالمية لحوكمة المياه ،القاهرة ،المركز العربي للدراسات
اإلنسانية.2010 ،

 .4اليوبيل الذهبي لكلية االقتصاد والعلوم السياسية :خمسون عاماً من العطاء والتميز.2010 ،
 .5مقدمة في علم السياسة :تطور الفكر السياسي والدولة ،القاهرة ،مطبعة اإلسراء.2009 ،

 .6الصراع الدولي على المياه :بيئة حوض النيل ،القاهرة ،مركز البحوث والدراسات السياسية.2007 ،
 .7مبادئ علم السياسة ،القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة.2007 ،

 .8الدائرة المتوسطية في السياسة الخارجية المصرية ،القاهرة ،مركز الدراسات الوروبية.2007 ،

ثانيا :البحوث المنشورة في الكتب:
ً
" -1س ددد النوت ددة وتى يره على األمن المائي المص ددري :دراس ددة من منسور الجيوبوليتيكس" ،في :د .محمد سد دالمان
طايع وآخرون ،قتية مياه النيل ،القاهرة ،كلية اآلداب جامعة القاهرة.2014 ،

" -2سددياسددات األمن المائي الوطنية واإلقليمية في دوخ الخليع العربية" ،في :د.محمد سددالمان طايع وآخرون ،أمن

الماء والغذاء في الخليع العربي ،أبو ظبي ،مركز اإلمارات للدراسددات والبحوث االسددتراتيجية( .2013 ،مترجم

إلى اإلنجليزية).

"National and Regional Water Security Policies in the Gulf States", in: Mohamed Salman
Tayie et. al., Water and Food Security in the Arabian Gulf, The Emirates Center for
Strategic Studies and Research, UAE, 2013.

" -3العالقات الويدروبوليتيكية في النسام اإلقليمي المائي لنوري دجلة والفرات" ،في :محمد سد د د د ددالمان طايع
وآخرون ،تركيا :دراسددية مسددحية ،القاهرة ،جامعة الدوخ العربية  -المنسمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-
معود البحوث والدراسات العربية.2012 ،

" -4نحو نموذج للسددياسددة الخارجية المصددرية بعد  25يناير :رؤية مس دتقبلية" ،في :د.هالة السددعيد ود .محمد

شددوقي (محرران) ،إدارة مسددتقبل مصددر :رؤض لقتددايا سددياسددية واقتصددادية ،القاهرة ،كلية االقتصدداد والعلوم
السياسية.2012 ،

" -5تى ير المتغيرات الدولية االسددتراتيجية على طبيعة التفاعالت المائية في حوض النيل" ،في :د.أيمن السدديد
عبدد الوهداب (محرر) ،األمن المدائي في حوض النيدل :إشد د د د د دكداليدات التنميدة واالس د د د د ددتقرار ،القداهرة ،مركز
الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام.2011 ،

" -6دور االس ددتراتيجيات الزراعية في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية :إش ددارة للحالة المص ددرية" ،في :د.مناخ
متولي (محرر) ،نحو وضد ددع سد ددياسد ددات جديدة للنووض بالقطاع الزراعي في مصد ددر ،القاهرة ،منسمة الفاو،

.2011
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" -7أ ر التغيرات المناخية على الص د د د د دراعات اإلقليمية في حوض النيل" ،في :د.عالء الدين عرفات (محرر)،
التغيرات المناخية وآ ارها على مصر ،القاهرة ،شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب.2011 ،

" -8حقوق اإلنسان في السياسة الخارجية األمريكية:بين المعلن والمسكوت عنه والمعموخ به" ،في :د.نادية
محمود مص د د د ددطفى ود.محمد ش د د د ددوقي عبد العاخ (محرران) ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس د د د ددان  ..حقوق

اإلنس د ددان بين النسرية والتطبيا :قراءة جديدة ،القاهرة ،عين للدراس د ددات والبحوث اإلنس د ددانية واالجتماعية،

.2011

" -9تى ير القوض اإلقليمية والدولية على التفاعالت المائية في حوض النيل" ،في :د .محمد س د د د د ددالمان طايع
(محرر) ،األمن المائي المصري ،القاهرة ،المجلس المصري للشؤون الخارجية.2011 ،

" -10تى ير انفص د دداخ جنوب الس د ددودان على أزمة مياه النيل" ،في :د .محمود أبو العينين (محرر) ،العالقات
المصددرية-السددودانية في ضددوء السرور الراهنة في السددودان ،القاهرة ،معود البحوث والدراسددات األفريقية
بجامعة القاهرة.2010 ،

-11

"س د ددبل الخروج من أزمة حوض النيل" ،في :د.محمود أبو العينين ود.عباد محمد ش د ددراقي (محرران)،

آفاق التعاون والتكامل بين دوخ حوض النيل :الفرص والتحديات ،القاهرة ،معود البحوث والدراس د د د د ددات
األفريقية.2010 ،

-12

"دور المؤس دسددات والقوض الدولية في تسددوية قتددايا المياه :حالة حوض النيل" ،في :أيمن السدديد عبد

الوهاب (محرر) ،حوض النيل :فرص وإش د د د د ددكاليات التعاون ،القاهرة ،مركز الدراس د د د د ددات الس د د د د ددياس د د د د ددية

واالستراتيجية باألهرام.2009 ،

-13

"البيئة الدولية قبيل اندالع الحرب اإلس د د د د ددرائيلية – اللبنانية :قراءة في خريطة الواقع الدولي " ،في:

د.عبد المنعم المشاط ود.ناهد عز الدين (محرران) ،تداعيات الحرب اإلسرائيلية  -اللبنانية على مستقبل

الشرق األوسط" ،القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية.2008 ،

-14

"توجوددات طالب جددامعددة القدداهرة نحو المواطنددة :دراسد د د د د ددة ميدددانيددة" ،في د .كمدداخ المنوفي (محرر)،

الجامعة وبناء المواطنة في مصر ،القاهرة ،برنامع الديمقراطية وحقوق اإلنسان بجامعة القاهرة.2007 ،

" -15القيم الس ددياس ددة في إندونيس ددا في ض ددوء اقتراب الثقافة الس ددياس ددية" ،في :د .هدض ميتكيس (محرر)،
القيم اآلسيوية ،القاهرة ،مركز الدراسات اآلسيوية.2007 ،

-16

"التعاون االقليمي بين دوخ حوض النيل:رؤية تحليلية في ض د د د د ددوء المدرس د د د د ددة الوظيفية الجديدة" ،في:

د.محمد عاشد ددور (محرر) ،التكامل االقليمي في أفريقيا :رؤض وآفاق ،القاهرة ،معود البحوث والدراسدددات

األفريقية.2005 ،

-17

"الوعي العام بعملية اإلصدد د ددال :الحزبي :دراسدد د ددة ميدانية في دائرة بوالق الدكرور والعمرانية" في :أ.د.

كماخ المنوفي وأ.د .مصددطفى علوي (محرران) ،األ ر السددياسددي النتخابات مجلس الشددعب ،القاهرة ،كلية

االقتصاد والعلوم السياسية( .2003 ،تىليف مشترك).

2

-18

"تدريس العلوم السياسية بقسم العلوم السياسية – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة"،

في :د.أحمد الرشدديدي (محرر) ،تدريس العلوم السددياسددية في الجامعات المصددرية الواقع الراهن ومقترحات

التطوير ،القاهرة ،مطبعة دار السعادة.2003 ،

 -19المشد دداركة في إعداد التقرير الذي أصد دددرته جامعة القاهرة ،بعنوان" :تحديث الدولة المصد ددرية" ،والذي
نشرته الجامعة عام .2002

" -20المؤس دسددة التشددريعية في الجزائر" ،في :د .أحمد الرشدديدي (محرر) ،المؤس دسددة التشددريعية في العالم
العربي ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،القاهرة.1997 ،

" -21العالقة بين التنمية والديمقراطية في إندونيسد دديا" ،في :د .محمد السد دديد سد ددليم ود .نيفين عبد المنعم
مسعد (محرران) ،العالقة بين التنمية والديمقراطية في آسيا ،مركز الدراسات اآلسيوية ،القاهرة.1997 ،

-22

"النخبة الس ددياس ددية في المغرب" ،في :د .علي الص دداوي (محرر) ،النخبة الس ددياس ددية في العالم العربي،

مركز البحوث والدراسات السياسية ،القاهرة.1996 ،

ثالثًا :البحوث المنشورة في الدوريات العلمية والتقارير المتخصصة:
" -1آليات التعامل المص د ددري مع الواقع الحالي ألزمة س د ددد النوت د ددة من المنسور الس د ددياس د ددي" ،أوراق الش د ددرق
األوسط ،القاهرة ،المركز القومي لدراسات الشرق األوسط ،العدد ( ،)63أبريل-يونيو .2014

" -2واقع ومس د د ددتقبل العالقات المص د د ددرية-اإل يوبية :تقدير الموقف واس د د ددتراتيجيات التطوير" ،أوراق الش د د ددرق
األوسط  ،القاهرة ،المركز القومي لدراسات الشرق األوسط ،العدد ( ،)60يوليو .2013

" -3رؤية تحليلية لمؤشرات األمن المائي المصري" ،السياسة الدولية ،العدد ( ،)191يناير .2013

" -4المجتمع المدني ومش د د د د ددكالت المياه في الوطن العربي :بين فاعلية الدور ومعوقات الممارس د د د د ددة" ،مجلة
العلوم االجتماعية  ،الكويت ،جامعة الكويت ،مجلس النشر العلمي ،المجلد  ،40العدد .2012 ،1

" -5السياسة الخارجية :تغييرات منتبطة ومصالح دائمة" ،السياسة الدولية ،العدد ( ،)187يناير .2012

" -6رؤية مسد ددتقبلية للسد ددياسد ددة المائية المصد ددرية في ضد ددوء التحديات الراهنة في حوض النيل" ،أوراق الشد ددرق
األوسط  ،القاهرة ،المركز القومي لدراسات الشرق األوسط ،العدد ( ،)52أبريل .2011

" -7قتددية المياه في ضددوء االنفصدداخ المحتمل لجنوب السددودان :رؤية عملية لصددون األمن المائي المصددري"،
أوراق الشرق األوسط  ،القاهرة ،المركز القومي لدراسات الشرق األوسط ،العدد ( ،)51يناير .2011

" -8المشد د ددروعات المائية في حوض النيل :رؤية تحليلية من منسور هيدروبوليتيكي" ،أحواخ مصد د ددرية ،القاهرة،
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،العدد ( ،)47صيف .2010

" -9الموقف المائي في دوخ حوض النيل :رؤية تحليلية من منسور هيدروبوليتيكي " ،أوراق الش ددرق األوس ددط،
القاهرة ،المركز القومي لدراسات الشرق األوسط ،العدد ( ،)49يوليو .2010

" -10مبادرة حوض النيل :إمكانيات الخروج من أزمة المفاوضات" ،التقرير االستراتيجي األفريقي -2009
 ،2010القاهرة ،مركز البحوث اإلفريقية ،اإلصدار السادد.2010 ،

" -11االحتياجات المائية المصرية :تحديات المستقبل" ،السياسة الدولية ،عدد  ،181يوليو .2010
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" -12تحديات الندرة المائية في المنطقة العربية  ..الحاضد ددر والمسد ددتقبل" ،السد ددياسد ددة الدولية ،عدد ،179
يناير .2010

" -13أ ر التدخالت الخارجية على العالقات المائية في حوض النيل" ،أوراق الشد د د ددرق األوسد د د ددط ،القاهرة،
المركز القومي لدراسات الشرق األوسط ،العدد ( ،)46أكتوبر .2009

" -14دور المنتديات الوطنية في مبادرة دوخ حوض النيل" ،السد ددياسد ددة الدولية ،العدد  ،175المجلد ،44
يناير .2009

" -15الموقف التفاوضد د د د ددي لدوخ منابع حوض النيل في االتفاقية اإلطارية" ،التقرير االسد د د د ددتراتيجي اإلفريقي
 ،2008/2007القاهرة ،مركز البحوث اإلفريقية ،اإلصدار الخامس ،أكتوبر .2008

" -16األمن المائي في الخليع العربي في عالم متغير :بين ضددرورات المصددلحة الوطنية ومقتتدديات مواجوة
التوديدات الخارجية" ،أوراق الشددرق األوس ددط ،المركز القومي لدراس ددات الش ددرق األوس ددط ،القاهرة ،العدد

 ،38أكتوبر .2007

" -17الموقف األوروبي من المشروع النووي اإليراني" ،أوراق الشرق األوسط ،العدد  ،36مارد .2007

"Ownership and Co-ownership in Conflict Prevention within the Framework -18
of the Euro-Mediterranean Partnership", EuroMeSCo (54), October 2006.
This EuroMeSCo research project was conducted under the auspices of:
Swedish Institute of Foreign Affairs (SIIA, Stocholm)& Regional Center on
Conflict Prevention Jordan Institute of Diplomacy (ACCP, Amman).
Published with the support of the European Commission.

" -19محدودية الموارد المائية والص د د د ددراع الدولي :دراس د د د ددة مس د د د ددحية لالتجاهات النسرية" ،النوت د د د ددة ،كلية
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ،المجلد السابع ،العدد الثاني ،أبريل .2006

" -20تس ددعير المياه والفكر المائي الجديد" ،الس ددياس ددة الدولية ،مركز الدراس ددات الس ددياس ددية واالس ددتراتيجية
باألهرام ،القاهرة ،العدد  ،163يناير .2006

" -21العولمة وكيفية االس د د د د ددتفادة منوا" ،جند عمان ،س د د د د ددلطنة عمان ،وزارة الدفاع ،العدد ( ،)317نوفمبر
.2002

 -22ترجمة مقالة بعنوان" :عولمة علم الس د د د ددياس د د د ددة  :نحو منسور أفريقي" ،بقلم :عديلي جينادو ،النوت د د د ددة
األفريقية ،برنامع الدراسات المصرية-األفريقية ،العدد األوخ ،يناير .2002

 -23تغطية ندوة "مناقشد د ددة بيان الحكومة" ،النوتد د ددة ،كلية االقتصد د دداد والعلوم السد د ددياسد د ددية بجامعة القاهرة،
القاهرة ،العدد الخامس ،أكتوبر .2000

 -24عرض نقدي لرسددالة ماجسددتير بعنوان "التعاون بين دوخ البحر المتوسددط :دراسددة للمبادرات والقتددايا"،
النوتة  ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ،القاهرة ،العدد الرابع ،يوليو.2000

 -25تغطية مؤتمر "المحليات والتنمية االقتص د ددادية" ،النوت د ددة ،كلية االقتص د دداد والعلوم الس د ددياس د ددية بجامعة
القاهرة ،القاهرة ،العدد الثالث ،أبريل .2000

" -26أنواع الحروب" ،جند عمان ،سلطنة عمان ،وزارة الدفاع ،العدد  ،286يناير .2000
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" -27السددياسددة المتوسددطية لالتحاد األوروبي" ،السددياسددة الدولية ،مركز الدراسددات السددياسددية واالسددتراتيجية
باألهرام ،القاهرة ،العدد  ،138أكتوبر .1999

" -28قياد عناص ددر قوة الدولة بين الكم والكيف" ،جند عمان ،س ددلطنة عمان ،وزارة الدفاع ،العدد ،283
سبتمبر .1999

 -29تغطية مؤتمر بعنوان " :مص د د د د ددر والقوض الكبرض في النسام العالمي الجديد" ،المس د د د د ددتقبل العربي ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،العدد  ،207مايو .1996

ابعا :البحوث غير المنشورة :
رً
" .1أمن مص د د ددر المائي  :2030الفرص والمخاطر" ،مركز الدراس د د ددات المس د د ددتقبلية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ
القرار-مجلس الوزراء ،مايو .2009

" .2أمن مصد ددر المائي" ،مركز الدراسد ددات المسد ددتقبلية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار-مجلس الوزراء ،مارد
.2013

خامسا :إصدارات أخرى :
ً
" -1قراءة مبسد د د د ددطة لبيان الحكومة المصد د د د ددرية لعام  ،"2007موجز سد د د د ددياسد د د د ددات ،رقم ( ،)2القاهرة ،مركز العقد
االجتماعي ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،ديسمبر .2008

" -2مناقش ددة بيان الحكومة المص ددرية  :2006قراءة في الجوانب االقتص ددادية واالجتماعية والس ددياس ددية" ،س ددلس ددلة

محاضرات المنتدض االقتصادي ( ،محرر) ،مركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية ،جامعة القاهرة ،العدد
األوخ ،يونيو .2007
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