
 حامد عبدالماجد قويسي. د

                      
  البيانات الشخصية  -

  ١٩٦١   نوفمبر ١٢  :الميالد
          البحيرة    :   ي     البلد  مصر:   الجنسية 

            متزوج:    الحالة االجتماعية 
  :التدرج العلمي

في   ،ا العلوم السياسية بتقدير مرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادله دكتوراه -١
  ١٩٩٦ ، " دور السلطة السياسية في تشكيل الرأي العام "موضوع 

 .م١٩٩٨  ، جامعة القاهرة،كلية الحقوق من  ،  رتبة الشرف األولى   بتقدير مالقانونليسانس  -٢

" الوظيفة العقدية للدولة اإلسالمية "  في موضوع– النظرية السياسية –الماجستير في العلوم السياسية  -٣
 .م١٩٩ ٢جامعة القاهرة  ممتاز  ، ديربتق

 بتقدير ١٩٨٧ر  ، سبتمبجامعة القاهرة ،  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  دبلوم الدراسات العليا ، من -٤
 جيد جدا

 كلية  ، مناألول على الدفعةبترتيب  ، بمرتبة الشرف األولى –البكالوريوس في العلوم السياسية  -٥
  ١٩٨٦   جامعة القاهرة ، االقتصاد والعلوم السياسية 

كلية الدراسات  ، جامعة لندن ، اإلسالمي المتخصصة في تاريخ التشريع  دبلوم الدراسات العليا  -٦
 ١٩٩٩ة واألفريقية ، الشرقي

 ٢٠٠٠بيربك كولج ،  : والمجتمع ، جامعة لندن اإلعالم الدراسات العليا في  دبلوم  -٧

   :التدرج الوظيفي

  مدرسة الدراسات الشرقية جامعة لندن ، – "نطم سياسية" "    الزائر  أستاذ العلوم السياسية -١
  اآلن - ٢٠٠٧،  SOAS  واألفريقية

 ٢٠٠٧   - ٢٠٠٥  دبي  جامعة زايد ،– كلية العلوم واآلداب – م السياسيةالعلوأستاذ  -٢

 ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  أبوظبي جامعة زايد ،– كلية العلوم واآلداب – المشارك  العلوم السياسيةأستاذ -٣

  .٢٠٠٢ – ٢٠٠١ ،، جامعة القاهرة   كلية االقتصاد – المساعد  العلوم السياسية أستاذ -٤
-٢٠٠٠ ، كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية،جامعة لندن  ،أستاذ زائر بقسم الدراسات السياسية  -٥

  م٢٠٠٣



 .م ٢٠٠٢-١٩٩٩ ، جامعة لندن ، زائر بمركز الدراسات اإلسالمية أستاذ -٦

 ٢٠٠١/٢٠٠٢ جامعة كامبردج ،باحث زائر بقسم الدراسات السياسية  -٧

 .م٢٠٠١-١٩٩٦، جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد –مدرس بقسم العلوم السياسية  -٨

 .م١٩٩٦-١٩٩١، جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد – مساعد بقسم العلوم السياسية  مدرس -٩

  ..م١٩٨٦، جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد –معيد بقسم العلوم السياسية  -١٠
 

  :المنشورة  العلميةاألعمال 

  : كتب ال - أ 
 

عبداهللا . يم دتقد"  المشروع األمبراطوري األمريكي في المنطقة واستراتيجية مقاومته ،   – ١  
  ٢٠٠٩دار الشروق الدولية ، : ،  القاهرة " النفيسي 

دار : نظرية السلطة السياسية وتعامالتها الخارجية ، القاهرة :  في التراث السياسي االسالمي -٢
  ٢٠٠٩الشروق الدولية ، 

، القاهرة يسي عبداهللا النف. باالشتراك مع د) "  الجزء األول (  النقد الذاتي للحركة االسالمية  -٣
  ٢٠٠٩دار الشروق الدولية ، : 
عبداهللا . تحرير وتقديم د" مجموعة مؤلفين )  الجزء الثاني (   النقد الذاتي للحركة االسالمية -٤

  ٢٠٠٩دار الشروق الدولية ، : ، القاهرة " حامد قويسي .النفيسي ود
اء تراث الرواد بقسم العلوم مشروع إحي"  ) ريرتقديم و تح( مقدمة في نظرية الرأي العام  -٥ 

دار الشروق الدولية ، :  ، القاهرة " عمرو حمزاوي وحسن نافعة . باالشتراك مع د السياسية
٢٠٠٧ 

 ) " ريحرتقديم وت( دور المفكر السياسي ومسئولية المجتمعية :  األمة والقيادة إلي  خطابات -٦  
عمرو حمزاوي وحسن نافعة . شتراك مع دباال مشروع إحياء تراث الرواد بقسم العلوم السياسية 

  ٢٠٠٧" دار الشروق الدولية :  ، القاهرة " 
 الجزائر ، )  مع آخرين باالشتراك  (  إصالح.. مصداقية  .. لجودة السياسية والتنافسية  ا -٧

 ٢٠٠٥، بومرداس  للتوزيع المجلس السياسي  مطبعة : 

 دراسات الرأي العام   ، في كتاب رواد إسهامات األستاذ الدكتور حامد ربيع في مجال -٨
كلية : جامعة القاهرة  :  القاهرة ، )  عمرو حمزاوي. تحرير د( العلوم السياسية ، 

 ٢٠٠٤االقتصاد ، قسم العلوم السياسية ،  

 ٢٠٠٣دار الشروق الدولية ،: القاهرة  ، مقاربة سياسية :  العامالرأيدراسات فى  -٩

 –سمعان بطرس .  د باالشتراك مع– الدائرة المتوسطية –العالقات المصرية مع أوربا  -١٠
 .٢٠٠٢دار الشروق ، : القاهرة 

 الجامعة دار: القاهرة  ،دراسة الظواهر السياسية طرق منهجية بحث و فيمقدمة  - ١١  -١١
 .٢٠٠٠ ،للطباعة والنشر 



كتبة م: القاهرة ،)كمال المنوفي . د.مع آخرين تحرير أ( االنتخابات المحلية في مصر  - ١٢
 .١٩٩٨ ، النهضة العربية

   محمد صفي الدين . د.مع آخرين تحرير أ( طور النظام السياسي في مصر   ت  - ١٣
 مركز البحوث والدراسات السياسية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية :القاهرة ،)خربوش

،١٩٩٦  
مركز : القاهرة ة ،  خاصة للحالة المصريإشارة مع اإلسالميةاألنظمة العربية والحركة  – ١٤

  ١٩٩٤ العربى ،اإلعالم
دار التوزيع : القاهرة ،دراسة منهجية في النظرية السياسية: دية للدولة اإلسالميةيوظيفة العقال - ١٥

 .٣١٩٩ ،والنشر اإلسالمية

  ) :تحت الطبع ( الكتب العربية 
لرواد بقسم مشروع إحياء تراث ا) " تقديم وتحرير ( نفسية في المنطقة العربية الحرب ال -١

األعمال الكاملة التراث  " عمرو حمزاوي وحسن نافعة.  باالشتراك مع دالعلوم السياسية
  )تحت الطبع  ( دار الشروق الدولية ، : ، القاهرة ) السياسي للدكتور حامد ربيع 

مشروع إحياء تراث الرواد بقسم العلوم ) " تقديم وتحرير  (  نظرية االتصال السياسي -٢
األعمال الكاملة التراث السياسي  " عمرو حمزاوي وحسن نافعة. الشتراك مع د باالسياسية

  )تحت الطبع  ( دار الشروق الدولية ، : ، القاهرة ) للدكتور حامد ربيع 
مشروع إحياء تراث الرواد بقسم العلوم ) " تقديم وتحرير (  نظرية الدعاية السياسية  -٣

دار الشروق : ، القاهرة ) سي للدكتور حامد ربيع األعمال الكاملة التراث السيا" السياسية 
 )تحت الطبع  ( الدولية ، 

 
  :الخبرات البحثية والعملية

  ، للباحث مصطفي عبد الرازق في العلوم السياسية  والحكم علي رسالة ماجستير مناقشة عضو لجنة -١
ارد لويس وجون دراسة في كتابات برن: القضايا االسالمية في الفكر السياسي األمريكي " عن 

 ،  يوليه٢٦ البحوث والدراسات العربية ،  معهد: جامعة الدول العربية :القاهرة ، " اسبوزيتو 
٢٠٠٦ 

البرنامج االنمائي لألمم :  إشراف "م٢٠٢٠المستقبليات البديلة لمصر " االشتراك في المشروع البحثي  -٢
دولي المصرية ، صدر في عشرة المتحدة ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة االستثمار ال

" ببحث حول حول :  المتوسطية–في المحور الخاص بالعالقات المصرية مجلدات ، وقد شاركت 
 ، مصطفى علوي. د.أ، سمعان بطرس  . د. أمع ، اقية الشراكة  المتوسطيةاألبعاد السياسية في اتف

باحث في المحور السياسي رير الدكتور سمعان بطرس متضمنا مساهمة الحكتاب بتت قي وقد صدر
 )٢٠٠٤ – ٢٠٠١(والثقافي 



 والذي صدر عن المعهد العالمي للفكر اإلسالمي "العالقات الدولية في اإلسالم "في بحث االشتراك   -٣
. د. بإشراف  أ–الدولة والنظم السياسية :  في محور  كتاب١٣ في )م١٩٩٨-٩٢(بواشنطن في المدة 

 .   نادية مصطفى

  السياسية قسم العلومسيمنار رسائل الماجستير ثالثة  إجازة تسجيلتقرير عن اعداد  عضو لجنة  -٤
دراسة مقارنة في تجربتي كوريا : التحول الديمقراطي والتعددي "  وهي ٢٠٠١ -٢٠٠٠للتسجيل 
  ."سياسات التحول عن مفهوم الدفاع في الشرق األوسط"، " الفكر السياسي للغزالي" ، "وتايوان 

قسم العلوم  سينمار  رسائل دكتوراهةثالث مدي تقدم في االنجاز في د تقرير عن عضو لجنة اعدا -٥
" العالقة بين الفتوى والسياسة في الخبرة المصرية : "  وهي٢٠٠٢ - ٢٠٠١السياسية للتسجيل

دراسة في المشروع : مفهوم النهضة واالنحطاط  " ،"دراسة في الماركسية والتعددية السياسية "
 جابري وحسن حنفيالفكري لعابد ال

 


