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 الصفحـة الموضوع    

 خرائط مفهوم المواطنة وأبعاده فى الواقع المصرى فلسفة المؤتمر : 
 9  عزت أ. هبة رءوف -د. عال أبو زيد 

 االفتتاحية الكلمات
 23 مدير مركز البحوث والدراسات السياسية - ىــود مصطفـة محمـنادي .د
  يةـلوم السياساد والعـعميد كلية االقتص -  ىـــــال المنوفـــكم .د

 27 زــس إدارة المركــس مجلــورئي                                     
  : نظرات فى المستقبلالمصرية وأزمة الديمقراطيةلمواطنة ا المحاضرة االفتتاحية

 35 الرئيس الشرفى لنادى القضاة - ىــار يحيى الرفاعــالمستش

 والجدل السياسىلفكر موضوعًا ل: المواطنة  المحور األول
 تصورات المواطنة فى الفكر المصرى  -أواًل 
 الخطاب الليبرالى المعاصر: دراسة فى تحليل بعض مفهوم المواطنة فى .  1

 79 ودـــة عبـأميم .د   نصوص الخطاب الليبرالى فى مصر
 117 ةــدة رفاعــماج .أ الخطاب اليسارى .  2
 فى مصر  طاب اإلسالمىالخالمواطنة موضوعًا للفكر والبحث : .  3

 135 اهينــاد شــعم .د 
 165 وزى ـامح فـــأ. س  دراسة استطالعية :رؤى المثقفين األقباط فى المواطنة.  4
 235 محمد إبراهيم منصور. د الخطاب القومىالمواطنة فى .  5
 251 ينــسايد يــأ. الس تعقيب    -
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 الصفحـة الموضوع    

  وائر المدنية والحزبيةلمواطنة فى الدا -ثانيًا 
  : منظمات المجتمع المدنى وقضية المواطنة.  6

 263 يامـــاد صـــعم .د  استراتيجيات التناول وزوايا االهتمام
 333 ةـــليل ـىـــد. عل تعقيب    -

 341 الح سالم زرنوقة ـص. د قراءة فى مفهوم المواطنة فى وثائق الحزب الوطنى.  7
 فية اإلطار االجتماعى والحضارى : .  المواطنة على خل8

 371 ةـــى ليلــــد. عل بعض القضايا النظرية

 : المواطنة المصرية وجدلية القانون والسياسة المحور الثانى
 ؟ من هو المواطن وما هى حقوقه -أواًل 
 دراسة فى العالقة بين المفاهيم القانونية :  المواطنةقضايا و المصرية جنسية ال.  9

 421 مـن قاسـى الديـمح .د ارات السياسية واالعتب
 529 فاروق عبد البرالمستشار   المواطنة وحق المعرفة والتعبير. 10
 587 ىــام األهوانــحس .د  المواطنة والحق فى الخصوصية. 11
 609 رى ــاد البشـــعم .د  المصرى القانون النظام العام فى فكرة . 12
 679 ار طارق البشرى ـالمستش  واالحتواء القضاء المصرى بين االستقالل. 13

 701 يـد مكـار أحمـالمستش تعقيب    -

  الجماعة الوطنية والحضور السياسى -ثانيًا 
 وحركيتها التاريخية منهج النظر في تشكل الجماعة السياسية. 14

 707 ار طارق البشرى ـالمستش 
 733 ى عيادـهان .أ سياسىاالنخراط فى العمل العقبات تمنع المشاركة السياسية: . 15
 واطنة: بين فاعلية المواطن ل الرأى العام ومناخ الميتشك. 16

 765 دـد الماجـد عبـحام .د حقوق اإلنسان : األمن العام و  السياسى هوعزوف
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 839 ابـد الوهـن عبـأيم أ. الجمعيات األهلية وتعزيز المواطنة: القيود والفرص. 17

 881 دـد المجيـد عبـوحيد.  تعقيب    -

 الصفحـة الموضوع    

 : تحوالت االقتصاد واالجتماع : المواطنة والمجال المحور الثالث
 اليومية ةالحيا ةمواطنة على المستوى المحلى: سياسال. 18

 897 السيد عبد المطلب غانم .د 
 917 ارـــد النجـــأحم .أ  تحوالت الخريطة الطبقية فى مصر. 19
 953 سلوى شعراوى جمعة .د  : جدلية التمكين والتهميشمواطنة المرأة. 20
 وق االجتماعية: حقوق المواطن فى الشارع وأداء قحق الحياة قبل الح. 21

 971 رفـــام شــعص .د  حالة حوادث الطرق  :ةالبيروقراطي
 987 رديــود الكــمحمد.  تعقيب    -

 : المواطنة والهوية المحور الرابع
  الدينالمواطنة و  -أواًل 
 المواطنة : مساحة التوافق المجتمعى  - الدينو الدولة  -ثنائيات المجتمع . 22

 997 زاوى ــرو حمـعم .د  وفضاءات المسكوت عنه
 الزحف غير المقدس .. تأميم الدولة للدين : قراءة فى . 23

 1017 إسماعيل عبد الفتاحالدين سيف  .د  دفاتر المواطنة المصرية

 وليتانية"رية بين خبرة "الداخل الوطنية" وصيغ "الخارج الكوزموبالمواطنة المص. 24
 1129 سـمير مرقـــسأ.  

 1169 دـــد زايــأحمد.  تعقيب    -
  المواطنة والتعليم -ثانيًا 
 1177 الم نويرــعبد الس .د  لمواطنةكبوتقة لالتعليم . 25
 1223 ىــلدا عدــهوي .د  اطية التعليم وتعليم الديمقراطيةديمقر . 26
 المواطنة حول المدارس والجامعات استطالع رأى عينة من شباب . 27
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 1247 حسن سالمة أ. - منى يوسف .د  ةوالمشاركة السياسي
 1273 الوي ـن البيــحسد.  تعقيب    -

 الصفحـة الموضوع    

  المواطنة واإلبداع -ثالثًا 
 1283 اـــزكريام ــعص أ.  المواطن والسلطة فى السينما المصرية. 28
 فى القومية والمواطنة مالمح الهوية . 29

 1299 رزازـى الــمصطف د.  المصرى التشكيلى الفن 
 1355 يــال الغيطانــجم. أ تعقيب    -

 : المواطنة المصرية فى بيئة إقليمية ودولية متغيرة المحور الخامس
 الرسمى وصعود الشعبى تحوالت "األنا والعدو": تراجع . 30

 1363  زتـة رءوف عـهب .أ   أحمد بهاء الدين شعبان م. 
 المواطنة المصرية والعروبة: حصاد هجرة العمالة المصرية. 31

 1395 محمد سعد أبو عامود .د 
 المصرية فى عالم مفتوح : المنازعة بين الهيمنة األمريكية والعولمةمواطنة ال. 32

 1425 ىـرو الشوبكــعم. د 
 1453 بــأبو طالن ـحسد.  تعقيب    -

 الح الدين حافظـأ. ص      ين    ـــيد ياســأ. الس :  يةحلقة النقاشال
 1461  د. نازلي معوض أحمد        المستشار طارق البشرى                       

 1491  دـال أبو زيـــع .د          قضايا واتجاهات المناقشة:  التقرير الختامى
 

 
 


