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 :العلمية الشهادات

 
 العليا تللدراسا كليرمونت جامعة السياسية، العلوم قسم السياسية، العلوم في الفلسفة دكتوراه .1

University) Graduate (Claremont، ،المتحدة الواليات كاليفورنيا، كليرمونت 

 .2005 مايو األمريكية،

 لوالياتا كاليفورنيا، كليرمونت، العليا، للدراسات كليرمونت جامعة الدولية، الدراسات ماجستير .2

 .2004 مايو األمريكية، المتحدة

 .1997 اإلسكندرية، جامعة التجارة، كلية السياسية، العلوم قسم السياسية، العلوم ماجستير .3

 .1991 اإلسكندرية، جامعة التجارة، كلية السياسية، العلوم قسم السياسية، العلوم بكالوريوس .4

 

http://www.abdelfattahmady.net/
mailto:abdelfattah.Mady@gmail.com
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 :تدريبية دورات

 
 كليرمونت جامعة التعليم، قسم الجامعات، أساتذة وإعداد األكاديمي العمل في تدريبية دورات .1

 حتى 2003 سبتمبر من األمريكية، المتحدة الواليات كاليفورنيا، كليرمونت، العليا، للدراسات

 .2004 مايو

 إدارة عليمية،الت العملية في الجودة معايير التدريس، في التكنولوجيا استخدام :في تدريبية دورات .2

 كياتوسلو آداب العلمي، التفكير مهارات العلمية، للبحوث العلمي النشر العمل، وضغوط الوقت

-2005) (اإلسكندرية جامعة والقيادات، التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز) المهنة

4201.) 

 .1997 اإلسكندرية، جامعة التربية، كلية الجامعي، المعلم إعداد دورة .3

 

 :البحثية االهتمامات

 
 المدني، لتعليما الديمقراطي، والتحول السياسي التغيير البحث، مناهج السياسية، التنمية السياسية، النظم

 يف لسياسيةا الحياة األكاديمية، الحريات األوسط، الشرق دراسات والسياسة، اإلسالم اإلنسان، حقوق

 .إسرائيل

 

 :األكاديمية الخبرات
 

  .2015 ربيع دنفر، جامعة األوسط، الشرق دراسات مركز زائر، أستاذ .1

 (.     -2010) اإلسكندرية جامعة السياسية، العلوم قسم ،(مشارك) مساعد أستاذ .2

 – 2005 اإلسكندرية، جامعة السياسية، العلوم قسم السياسية، العلوم (مساعد أستاذ) مدرس .3

2010.) 

 (.2008 يوليو- 2007 أكتوبر) بالبحرين المتحدة لألمم اإلنمائي بالبرنامج خبير .4
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- 2004) األمريكية، المتحدة الواليات كاليفورنيا، األمريكية، هينز ودورا رادولف هيئة زميل .5

2005.) 

 ورنيا،كاليف العليا، للدراسات كليرمونت جامعة السياسية، والعلوم االقتصاد كلية قسم باحث، .6

 .2003 ربيع ،2002 خريف األمريكية، المتحدة الواليات

 اليفورنيا،ك العليا، للدراسات كليرمونت جامعة التعليم، كلية الجامعيين، األساتذة إعداد هيئة زميل .7

 (.2004- 2003) األمريكية، المتحدة الواليات

 (.2005- 1997) اإلسكندرية، جامعة التجارة، كلية السياسية، العلوم قسم مساعد، مدرس .8

 (.1997 – 1991) اإلسكندرية، جامعة التجارة، كلية السياسية، العلوم قسم معيد، .9

 

 :أخرى ومهام خبرات

 
 بجامعة السياسية العلوم بقسم والدكتوراه الماجستير رسائل من عدد على علمي مشرف .1

 ولالد لجامعة التابع العربية والدراسات البحوث بمعهد السياسية العلوم وقسم اإلسكندرية،

 .بالقاهرة العربية

 :في (Referee)  خارجي محكم .2

 .بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز العربي، المستقبل مجلة .1.1

 .قطر مؤسسة اإلسالمية، الدراسات كلية .1.2

 .الكويت جامعة السياسية، العلوم قسم العليا، الدراسات برنامج .1.3

 .اإلسكندرية بمكتبة المستقبلية الدراسات وحدة .1.4

 طالل بن الحسين امعةج اآلداب، كلية االستراتيجية، والدراسات الدولية العالقات قسم .1.5

 .باألردن

 

1.1.1. The Digest of Middle East Studies (DOMES) - Wiley/Blackwell 

& the Policy Studies Organization (PSO). 

1.1.2. Totalitarian Movements and Political Religions – Routledge. 
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1.1.3. The National Priorities Research Program, Qatar National 

Research Fund, Qatar Foundation). 

 

 (.2013- 2012) مصر الثقافة، وزارة للثقافة، األعلى بالمجلس السياسية العلوم لجنة عضو .3

 (.2014-2012) اإلسكندرية بجامعة التدريس هيئة أعضاء نادي إدارة مجلس في منتخب عضو .4

 (.2014-2012) اإلسكندرية بجامعة التدريس هيئة أعضاء لنادي المنتخب العام األمين .5

 مجتمعال منظمات في القدرات وبناء والتوعية السياسي التثقيف برامج من الكثير في محاضر .6

 .والشبابية الجماهيرية والفعاليات واألحزاب والمنتديات المدني

 .باإلسكندرية المدني المجتمع ومنظمات األحزاب من لعدد مستشار .7

 .واألجنبية العربية والصحف الفضائيات من لعدد سياسي معلق .8

-2013 ،2007-2005) اإلسكندرية بجامعة السياسية العلوم قسم واالعتماد، الجودة وحدة منسق .9

2014.) 

 (.2007-2006 ) (2020) اإلسكندرية جامعة استراتيجية إعداد لجنة عضو .10

 (.2004-2003) أمريكا شمال في المصريين الدارسين اتحاد اإلعالم، وحدة مسؤول .11

 (.2004-2003) أمريكا شمال في المصريين الدارسين اتحاد ،كليرمونت وحدة رئيس .12

 

 :التدريسية الخبرات

 
 والتحول الديمقراطية السياسية، التنمية السياسية، والحياة النظم :البكالوريوس مرحلة .1

 اجتماع علم العامة، اإلدارة الدولية، العالقات واإلعالم، العام الرأي اإلنسان، حقوق الديمقراطي،

 .الفلسطينية المشكلة اإلسرائيلي، السياسي النظام السياسة،

 

 راطيةالديمق السياسية، التنمية البحث، مناهج السياسية، والحياة النظم :العليا الدراسات مرحلة .2

 المعاصرة، السياسية األيديولوجيات اإلسالمية، السياسية الحركات الديمقراطي، والتحول

 .معاصرة ليةدو قضايا الفلسطينية، المشكلة
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 :المنشورة والمقاالت واألبحاث الكتب

 
a) دولية موسوعات في اتمشارك: 

 

 الدين عماد تحرير والسياسة، اإلسالم في أكسفورد موسوعة ،"فلسطين" ماضي، عبدالفتاح .1

 (.باإلنجليزية) 2014 أكسفورد، جامعة :أكسفورد شاهين،

Abdel-Fattah Mady, "Palestine," Oxford Encyclopedia of Islam & Politics, 

Editor-in-chief: Emad El-Din Shahin. Oxford: Oxford University Press, 2014. 

 

 جلدم داريتي، وليام تحرير االجتماعية، للعلوم الدولية الموسوعة ،"الحكومة" ماضي، عبدالفتاح .2

 .2007 .357-353 ،2008 األمريكية، المتحدة الواليات ماكميالن، :ديترويت الثانية، الطبعة ،3

 (.باإلنجليزية)

Abdel-Fattah Mady, "Government." International Encyclopedia of the Social 

Sciences. Ed. William A. Darity. Jr. Vol.3 2nd ed. Detroit: Macmillan 

Reference, 2008. 353-357. 

 ي،داريت وليام تحرير االجتماعية، للعلوم الدولية الموسوعة ،"مائير جولدا" ماضي، عبدالفتاح .3

 .71- 70 ،2008 األمريكية، المتحدة الواليات ماكميالن، :ديترويت الثانية، الطبعة ،5 مجلد

 (.باإلنجليزية)

Abdel-Fattah Mady, "Meir, Golda." International Encyclopedia of the Social 

Sciences. Ed. William A. Darity. Jr. Vol.5 2nd ed. Detroit: Macmillan 

Reference, 2008. 70-71. 
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b) الكتب: 

 
 في الدينية والجماعات األحزاب في دراسة :إسرائيل في والسياسة الدين ماضي، عبدالفتاح .1

 (.1999 القاهرة، مدبولي، مكتبة) السياسية الحياة في ودورها إسرائيل

 

c) المراجعة أو اإلعداد قيد كتب: 

 
 (.التحكيم قيد) عربية؟ ديمقراطية من هل ماضي، عبدالفتاح .1

 (.المراجعة قيد) مصر في والثورة اإلصالح أوراق ماضي، عبدالفتاح .2

 (.المراجعة قيد) الرشيد الديمقراطي والحكم المسلمون ماضي، عبدالفتاح .3

 

d) جماعية مؤلفات في فصول: 

 
 شرقال في والديمقراطية اإلسالمية، الحركات اإلسالم، في "العربي العالم في العلمانية مصير" .1

 (.باإلنجليزية) .السادس الفصل ،(2013 الهند، دلهي،) والمواقف الفرص التحديات، :األوسط

Abdel-Fattah Mady, "Secularism and Its Fate in the Arab World," in Islam, 

Islamist Movements and Democracy in the Middle East: Challenges, 

Opportunities and Responses, Editors: Rajeesh Kumar and Navaz Nizar 

(Global Vision Publishing House, Delhi, India 2013), ISBN: 978-81-8220-

548-2. Chapter 6. 

 صلالف ".حسم إلى بحاجة إشكاليات :العربي العالم في اإلنسان حقوق حركة" ماضي، عبدالفتاح .2

 للبحوث التنمية شركاء :الناشر) الجنوب شعوب رؤية :اإلنسان حقوق قضايا :في الخامس

 (.2011 - القاهرة والتدريب، واالستشارات
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 علي.د مع مشتركة دراسة العربية، البلدان في ديمقراطية اريخيةت كتلة نحو ماضي، عبدالفتاح .3

 ،العربية الوحدة دراسات مركز) ماضي وعبدالفتاح الكواري خليفة على :تحرير الكواري، خليفة

 (.2010 بيروت،

 لشورىا مجلس انتخابات في ،"الشورى مجلس انتخابات في االنتخابية الدعاية" ماضي، عبدالفتاح .4

 (.2010 ،واالستراتيجية السياسية للدراسات األهرام مركز :اهرةالق) 2010

 إلى اآلخرون انتقل لماذا في ،"ديمقراطية حكم نظم إلى االنتقال مداخل" ماضي، عبدالفتاح .5

 مركز :بيروت) ماضي وعبدالفتاح الكواري خليفة علي وتنسيق تحرير العرب؟ وتأخر الديمقراطية

 .83-31 :ص (.9200 العربية، الوحدة دراسات

 ىإل اآلخرون انتقل لماذا في ،"مصر في الديمقراطية إلى االنتقال عقبات" ماضي، عبدالفتاح .6

 مركز :بيروت) ماضي وعبدالفتاح الكواري خليفة علي وتنسيق تحرير العرب؟ وتأخر الديمقراطية

 .204-201 :ص (.2009 العربية، الوحدة دراسات

 بعد المصري السياسي النظام في ،"المصري للنظام السياسية اإليديولوجية" ماضي، عبدالفتاح .7

 السياسية للدراسات األهرام مركز :القاهرة) ربيع هاشم عمرو .د تحرير الدستور، تعديل

 .46-15 :ص (.2009 ،واالستراتيجية

 تخاباتاالن واقعو الديمقراطية االنتخابات في "الديمقراطية االنتخابات مفهوم" ماضي، عبدالفتاح .8

 ربية،الع الوحدة دراسات مركز :بيروت) الكواري خليفة علي :وتحرير تنسيق العربية، األقطار في

2009.) 

 وواقع الديمقراطية االنتخابات في "2005 مصر في الرئاسية االنتخابات" ماضي، عبدالفتاح .9

 الوحدة دراسات مركز :بيروت) ريالكوا خليفة علي :وتحرير تنسيق العربية، األقطار في االنتخابات

 (.2009 العربية،

 معيةالجا الحريات في "والعراقية، العربية الجامعات في الجامعية الحريات" ماضي، عبدالفتاح .10

 اإلنسان، حقوق لدراسات عمان مركز :عمان) عساف نظام :تحرير والعراقية، العربية الجامعات في

2008.) 

 



                                                
2015مايو  –د. عبدالفتاح ماضي  –السيرة الذاتية   

 
 8  16من  

e) محكمة دوريات في منشورة بحوث: 

 
 التجربة في قراءة الديمقراطية؟ الثورات الدساتير تجهض أن يمكن هل" ماضي، عبدالفتاح .1

 دفاتر سلسلة العمومية، للدراسات المغربية المجلة ،"2011 يناير ثورة بعد المصرية الدستورية

  .2015 ،(3) اإلنسان حقوق

 االقتصاد كلية :القاهرة النهضة، مجلة ،"الديمقراطية والتحول البرلمانات" ماضي، عبدالفتاح .2

 .2015 يناير القاهرة، جامعة السياسية، والعلوم

 "مصر، في الديمقراطي والتحول الثورة، االحتجاجية، الجماعات" ماضي، عبدالفتاح .3

 (.باإلنجليزية)

Abdel-Fattah Mady, "Popular Discontent, Revolution and Democratization in 

Egypt in Globalizing World," Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 

20, Issue 1 (2013). 

 سسةمؤ زغلول، أحمد الباحث مع مشترك والحزبية، المشايخية بين باإلسكندرية السلفية الدعوة .4

 تمGeneva) of Foundation (Cordoba .(/http://www.cordoue.ch)  بجنيف قرطبة

 ،2012 مايو 2-1 في البيضاء بالدار مدى ومؤسسة قرطبة مؤسسة عقدته بالمغرب تمرمؤ في عرضه

 .واإلنجليزية العربية باللغتين ونشر ،لإلنجليزية تُرجم ثم

 -عربيال المؤتمر أعمال ،"إسالمية مرجعية إلى يستند سياسي نظام تطوير نحو" ماضي، عبدالفتاح .5

 الحضارة، دراسات مركز األوسط، الشرق ودراسات ثقافةال (SSOCAA) االجتماعية للعلوم التركي

 .2011 القاهرة، جامعة

 ،"األوسط الشرق في السالم وعملية األمريكية الخارجية السياسة" ماضي، عبدالفتاح .6

 Affairs Arab Contemporary، (.باإلنجليزية) .2010 سبتمبر - يوليو ،3 عدد ،3 مجلد 

Abdel-Fattah Mady, "U.S. Foreign Policy and Peace Efforts in the Occupied 

Palestinian Territories (1993 - 2000)," Contemporary Arab Affairs, Vol. 3, 

No. 3, Jul-Sept 2010. 
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 ،"مصر في الديمقراطية تعزيز وجهود الجامعات في اإلنسان حقوق تعليم" ماضي، عبدالفتاح .7

 السياسية، والعلوم االقتصاد كلية) 2010 أبريل الثاني، العدد عشر، الحادي المجلد النهضة، مجلة

 (.القاهرة جامعة

 خليفة علي .د مع باإلشتراك ،"الديمقراطية قاعدة على التاريخية الكتلة مفهوم" ماضي، عبدالفتاح .8

 .0102 مارس /آذار - 373 عدد بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز العربي، المستقبل الكواري،

 :وتبير السياسية، للعلوم العربية المجلة ،"مصر في الرئاسية 2005 انتخابات" ماضي، عبدالفتاح .9

 .2008 ربيع ،18 عدد العربية، الوحدة دراسات ومركز السياسية للعلوم العربية الجمعية

 :بيروت ة،سيالسيا للعلوم العربية المجلة "ديمقراطية؟ االنتخابات تكون متى" ماضي، عبدالفتاح .10

 .2007 أكتوبر ،16 عدد العربية، الوحدة دراسات ومركز السياسية للعلوم العربية الجمعية

 لندن، إسرائيل، حالة :للديمقراطية الكمية المقاييس نقد" ماضي، وعبدالفتاح مكهنري دين .11

(Democratization، 2006 أبريل) (باإلنجليزية.) 

Dean McHenry and Abdel-Fattah Mady, "Critique of Quantitative Measures 

of the Degree of Democracy in Israel," Democratization, Vol. 13, No. 2 

(April 2006), pp. 257-282. With Dean McHenry, Jr. 

 

f) محكمة غير دوريات في منشورة أخرى أوراق:  

 
 ولية،الد السياسة مجلة "الغرب؟ ضد الكراهية نشر في العالمي للنظام دور أي" ماضي، عبدالفتاح .1

  .2015 يناير <األهرام مؤسسة

 لةمج نظرية، اتجاهات ،"العنف؟ مع العربي الربيع حكومات تتعامل كيف"  ماضي، عبدالفتاح .2

 .2013 يوليو عدد األهرام، مؤسسة الدولية، السياسية

 يةالسياس مجلة ،"العربية الدول يف االنتقالية المرحلة تفاعالت إدارة سوء" ماضي، عبدالفتاح .3

 .2012 أبريل ،188 عدد واالربعون، الثامنة السنة األهرام، مؤسسة الدولية،

 سنةال األهرام، مؤسسة الديمقراطية، ،"العسكرية/المدنية والعالقات الثورات" ماضي، عبدالفتاح .4

 .2012 أبريل ،46 العدد عشرة، الثانية



                                                
2015مايو  –د. عبدالفتاح ماضي  –السيرة الذاتية   

 
 10  16من  

 ،األهرام مؤسسة الديمقراطية، ،"الديمقراطية؟ إلى الحكم نظم تنتقل كيف" ماضي، عبدالفتاح .5

 (.30-23 :ص) 2011 يوليو ،43 العدد عشرة، الحادية السنة

 عاشرة،ال السنة األهرام، مؤسسة الديمقراطية، ،"لالنتخابات مستقلة سلطة نحو" ماضي، عبدالفتاح .6

  .6(82-75:ص) 2010 يوليو ،39 العدد

 لدراساتل الدولي المركز ،"العربي العالم في المعتدلون واإلسالميون العلمانية" ماضي، عبدالفتاح .7

 .2006 أبريل القاهرة، والمستقبلية، االستراتيجية

 ؤسسةم الدولية، السياسة ،"األمريكي السياسة علم في البروسترويكا حركة" ماضي، عبدالفتاح .8

 .2003 يوليو ،15 عدد ،38 مجلد القاهرة، األهرام،

 

 

g) يالرأ مقاالت: 

 
  العربية، مصر موقع نت،.الجزيرة موقع في دوري بشكل رأي مقاالت كاتب

 :الشخصي موقعي على متاح مقاالتي أرشيف اإللكترونية، والمواقع الصحف من آخر عدد وفي

(www.abdelfattahmady.net.) 

 

 

 :العمل وورش المؤتمرات
 

a) عمل وورش علمية مؤتمرات في قدمت ومداخالت بحثية وأوراق بحوث: 

 
 ألبحاثل الدوحة مركز الديمقراطية، والثورات االنتخابية الثورات بين العرب ماضي، عبدالفتاح .1

  .2015 مارس تونس، السياسات، ودراسة

 قرطبة مؤسسة ،"العربي الربيع بعد األوسط الشرق بلدان في الحوار عمليات" ماضي، عبدالفتاح .2

 المؤتمر مصر، في الديمقراطي التحول تحديات" ماضي، .2014 نوفمبر 19-17 جنيف، اآلن،

 31-28 المتحدة، الواليات سي، دي واشنطن السياسية، للعلوم األمريكية للجمعية السنوي

 .2014 أغسطس

http://www.abdelfattahmady.net/
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Abdel-Fattah Mady, "Challenges in Democratization in Egypt: A 

Comparative Analysis." The American Political Science Association's 2014 

Annual Meeting, August 28-31, 2014, in Washington, DC, USA. 

 للجمعية السنوي المؤتمر ،"يونيو 30 بعد مصر في السياسي اإلسالم مستقبل" ماضي، عبدالفتاح .2

 .2014 أغسطس 31-28 المتحدة، الياتالو سي، دي واشنطن السياسية، للعلوم األمريكية

Abdel-Fattah Mady, "The Future of Political Islam in Egypt after June 30th." 

The American Political Science Association's 2014 Annual Meeting, August 

28-31, 2014, in Washington, DC, USA. 

 البعد ذات الصراعات وحل الوساطة" ودروة اآلن، رطبةق منتدى في مشاركة ماضي، عبدالفتاح .3

 .2013 سبتمبر 17-15 سويسرا، مونرو، بجنيف، قرطبة مؤسسة ،"الديني

 أولية محصلة مؤتمر ،"الديمقراطي الحكم ونظام الثورات حول مداخلة" ماضي، عبدالفتاح .4

 نويالس اللقاء للديمقراطية، العربية الجماعة العربية، البلدان في الديمقراطي أجل من للتحركات

 .2013 أغسطس 31 أكسفورد، جامعة الديمقراطية، دراسات لمشروع والعشرون الحادي

 األهلية عمان جامعة ،"العربية النزاهة بناء في االستثمار" دورة في مشاركة ماضي، عبدالفتاح .5

 .األردن جرش، ،2013 يونيو 21-16 البريطانية،Action" "Integrity  النزاهة ومنظمة

 صرم في الديمقراطي التحول أزمة ندوة ،"االنتقالية المرحلة في األحزاب دور" ماضي، عبدالفتاح .6

 جامعة اسية،السي والعلوم االقتصاد وكلية للثقافة األعلى بالمجلس السياسية العلوم لجنة ،"الثورة بعد

 .2013 مايو 23 القاهرة،

 البناء،و التغيير وتحديات الثورة مصر مؤتمر ،"والمجتمع سةوالسيا الشباب" ماضي، عبدالفتاح .7

 االقتصاد كلية الحضارات، وحوار الحضارية الدراسات ومركز السياسية للدراسات الحضارة مركز

 .2013 مايو 15-14 القاهرة، جامعة السياسية، والعلوم

 ةترقي ندوة ،"الدينية ةالمرجعي ذات الجديدة السياسية والحركات األحزاب" ماضي، عبدالفتاح .8

 .2013 مارس /آذار 14-11 استانبول بجنيف، قرطبة مؤسسة العربي، الوطن في السياسية المشاركة
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 مؤتمر ،"العربية الدول في الديمقراطي التحول وعمليات الدساتير بناء" ماضي، عبدالفتاح .9

 ديسمبر 5-4 الجزائر، الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة العربية، العالم وفي الدستورية التعديالت

2012. 

 ؤسسةم ،"الديني البعد ذات الصراعات حل" بعنوان تدريبية دروة في مشاركة ماضي، عبدالفتاح .10

 .2012 سبتمبر 21-17 سويسرا، مونرو، السويسرية، الخارجية ووزارة قرطبة

 مؤتمر ،"العربية الدول في الديمقراطي والتحول العسكرية المدنية العالقات" ماضي، عبدالفتاح .11

 .2012 يونيو 30 بيروت، فارس، عصام مركز العربي، العالم في الديمقراطية التحوالت

 قرطبة ومؤسسة مدى مركز ،"يناير 25 ثورة بعد والسياسة السلفيون" ماضي، عبدالفتاح .12

 .2012 مايو 2-1 المغرب، البيضاء، الدار بجنيف،

 السياسية النظرة تكوين :السلفية" عمل ورشة ،"والسياسة السلفيون" ماضي، عبدالفتاح .13

 فبراير 27-26 بسويسرا، اإلنساني الحوار ومركز اإلعالمية للتنمية مدى مؤسسة ،"الصحيحة

 .أكتوبر 6 مدينة موفمبيك، فندق ،2012

14. Abdel-Fattah Mady, "Protest youth movements, revolutions and 

democratization in globalizing world: the Case of Egypt," The Globalization: 

The Next Twenty Years symposium, Indiana University Maurer School of 

Law, April 2012, Bloomington, USA. 

 لتطويرا مؤتمر ،"السياسية والمأسسة الديمقراطي التحول في البرلمانات دور" ماضي، عبدالفتاح .15

 ظل في المغاربية الدول في التشاركية الديمقراطية مخبر مشروع المغاربية، الدول في مانيالبرل

 رقلة،و مدينة السياسية، والعلوم الحقوق كلية مرباح، قاصدي جامعة واإلدارية، السياسية اإلصالحات

 .2012 فبراير 16-15 الجزائر،

 التنمية شركاء ،"2011 يناير 25 رةثو بعد مصر في السياسي النظام نوع" ماضي، عبدالفتاح .16

 .2011 سبتمبر القاهرة، ،واالستشارات والبحوث للتنمية

 والبحوث للتنمية التنمية شركاء ،"2011 ثورة بعد مصر في االنتخابي النظام" ماضي، عبدالفتاح .17

 .2011 أبريل القاهرة، ،واالستشارات
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 -يالعرب المؤتمر ،"إسالمية مرجعية لىإ يستند سياسي نظام تطوير نحو" ماضي، عبدالفتاح .18

 .2010 ديسمبر، 12-10 األوسط، الشرق ودراسات الثقافة (SSOCAA) االجتماعية للعلوم التركي

 .تركيا أنقرة،

 ندوة ،"العربية-العربية النزاعات حل في اإلنسان وحقوق المواطنة مدخل" ماضي، عبدالفتاح .19

 التنفيذ، ةودينامي الحلول :المشترك العربي العمل على وانعكاساتها والداخلية البينية العربية تالنزاعا

 .2010 يونيو 27-26 المغربية، المملكة الرباط، الجديد، المتوسط األبيض مؤسسة

 ندوة ،"2010 عام الشورى مجلس انتخابات في ودورها االنتخابية الدعاية" ماضي، عبدالفتاح .20

 30 القاهرة، ،واالستراتيجية السياسية للدراسات األهرام مركز ،2010 الشورى مجلس باتانتخا

 .2010 يونيو

21. Abdel-Fattah Mady, "What is "Democratic Elections"? A Comparative 

Analysis of Democratic and Non-Democratic Elections, Middle East Studies 

Association (MESA) 2009 Annual Meeting, November 21-24, 2009, Boston, 

MA, U.S.A. 

22. Abdel-Fattah Mady, "Regimes Longevity: a Comparative Analysis." The 

2009 American Political Science Association Annual Meeting, Toronto, 

Canada, September 3-6, 2009. 

 خليفة يعل.د مع باالشتراك ،"الديمقراطية قاعدة على التاريخية الكتلة وممفه" ماضي، عبدالفتاح .23

 ورد،أكسف العربية، البلدان في الديمقراطية دراسات لمشروع عشر التاسع السنوي اللقاء الكواري،

 .2009 يوليو 25 المتحدة، المملكة

 التحديات :ربيالع العالم في اإلنسان حقوق أجل من النضال حركة" ماضي، عبدالفتاح .24

 19 -18 :القاهرة ،AUS-DIP الجنوب، من رؤى :اإلنسان حقوق قضايا مؤتمر ،"واإلمكانات

 .2009 فبراير

 رعش الثامن السنوي المؤتمر الديمقراطي، الحكم نظم إلى االنتقال مداخل" ماضي، عبدالفتاح .25

 .2008 يوليو 26 المتحدة، ملكةالم أكسفورد، جامعة العربي، العالم في الديمقراطية دراسات لمشروع
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 شركاء مركز ،"العربي العالم في والديمقراطية التنمية اإلنسان، حقوق" ماضي، عبدالفتاح .26

 .2008 يونيو 29-28 القاهرة، التنمية،

 االنتخابات ومصداقية نزاهة مؤتمر ،"الديمقراطية االنتخابات فعالية" ماضي، عبدالفتاح .27

 مارس 13-11 الفساد، لمكافحة العربية للمنظمة السنوي اللقاء :بيروت العربية، البلدان في البرلمانية

2008. 

 لمشروع عشر السابع السنوي المؤتمر ،"العربي العالم في االنتخابات" ماضي، عبدالفتاح .28

 .2007 أغسطس 18 المتحدة، المملكة أكسفورد، جامعة العربي، العالم في الديمقراطية دراسات

 بةالمطال السياسية والحركة الجامعي المستوى على اإلنسان حقوق تدريس" ماضي، عبدالفتاح .92

 بي،العر العالم في السياسي اإلصالح وقضايا اإلنسان حقوق تدريس مؤتمر ،"مصر في باإلصالح

 .2007 مايو 6-5 القاهرة، التنمية، شركاء مركز

30. Abdel-Fattah Mady, "How Can Islam and Democracy Co-exist?", The 

Annual Meeting of American Political Science Association (APSA), 

Philadelphia, PA, USA, August 31-September 3, 2006. 

 لمشروع عشر السادس السنوي المؤتمر ،"الديمقراطية االنتخابات مفهوم" ماضي، عبدالفتاح .31

 .2006 أغسطس 23 المتحدة، المملكة أكسفورد، جامعة العربي، العالم في الديمقراطية دراسات

 باإلسكندرية السويدي المركز األوسط، الشرق في السالم دراسات مؤتمر ماضي، عبدالفتاح .32

 .2007 أبريل 24-23 اإلسكندرية، والسالم، الحياة ومؤسسة

 القاهرة، األمريكية، الجامعة ،"المصرية بالجامعات اإلنسان حقوق تدريس" ماضي، عبدالفتاح .33

 .2006 مارس 25

 إلى الفكر من الديني اإلصالح مؤتمر ،"الديني التجديد حول مالحظات" ماضي، عبدالفتاح .34

 أجل من شركاء ومركز واالجتماعية، والقانونية االقتصادية والوثائق الدراسات مركز السياسات،

 .2006 مارس 19-17 المغرب، ميدلت، بيرك، جاك ومركز زياد، بن طارق ومركز التنمية،

 رياتالح مؤتمر ،"العربي والعالم راقالع في األكاديمية الحريات حماية سبل" ماضي، عبدالفتاح .35

 .2006 فبراير 12 األردن، عمان، العربي، والعالم العراق في األكاديمية
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 منزليال االقتصاد جمعية مؤتمر ،"وسياسيًا اجتماعيًا المصرية المرأة تمكين" ماضي، عبدالفتاح .36

 .2005 اإلسكندرية، اإلسكندرية، جامعة الزراعة، بكلية

 جامعة الزراعة، بكلية المنزلي االقتصاد جمعية مؤتمر ،"العربية المرأة تنوع" ماضي، احعبدالفت .37

 .2006 اإلسكندرية، اإلسكندرية،

38. Abdel-Fattah Mady, “Islam and Democracy: A Conceptual and 

Comparative Analysis", The International Studies Association-West (ISA) 

conference, Las Vegas, Nevada, USA, October 1-2, 2004. 

39. Abdel-Fattah Mady , "Islam, Justice and Democracy", The 5th Annual 

Conference of Center for the Study of Islam and Democracy, May 28-29, 

2004, Washington, D.C. USA. 

40. Abdel-Fattah Mady, "U.S. Foreign Policy and Peace Efforts in the 

Occupied Palestinian Territories", the Annual Meeting of the American 

Political Science Association, Philadelphia, PA, USA, August 2003. 

 

b) اإلعداد أو المراجعة قيد بحثية مشاريع: 

 
  .(باإلنجليزية كتاب في فصل) مصر في الطالبي النشاط .1

 .(كتاب مشروع) المآالت اآلليات، المداخل، :الديمقراطي التحول .2

 (كتاب مشروع) السياسية والحياة النظم .3

 .(بحث) الناشئة الديمقراطيات في العسكرية المدنية العالقات  .4

 

 :تقديرية وجوائز دراسية منح

 
 .2007 اإلسكندرية، جامعة العلمي، للتشجيع الجامعة جائزة .1

2004-.2005  المتحدة، الواليات كاليفورنيا، هينز، ودورا هينز راندولف جون مؤسسة زمالة .2

Fellowship). Haynes Dora and Haynes Randolph (John 
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 .المتحدة الواليات كاليفورنيا، ،2004 شتاء الدولية، كابا بيتا في مؤسسة جائزة .3

rd).Awa Scholarship International KAPPA BETA (PHI 

 

 :عامة ومنظمات علمية جمعيات عضوية

 
 .السياسية للعلوم العربية الجمعية .1

 .السياسية للعلوم األمريكية الجمعية .2

 


